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Τροπολογία 295
Fiona Hall

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 τη θέσπιση των κατάλληλων 
κριτηρίων αειφορίας που πρέπει να 
εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 
2021, 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 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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.

Η Επιτροπή θα πρέπει να διοργανώσει 
περαιτέρω ενδελεχείς και διαφανείς 
έρευνες με στόχο τον ποσοτικό 
προσδιορισμό της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης και να υποβάλει έκθεση με τα 
ευρήματα πριν από την 1η Ιουλίου 2014. 
Η έκθεση θα πρέπει επίσης να
συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για 
την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που προβλέπονται στις οδηγίες 
98/70/ΕΚ και 2009/28/ΕΚ, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2015.

Or. en

Τροπολογία 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία επανεξετάζεται, με 
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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.

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 τη θέσπιση των κριτηρίων αειφορίας 
που πρέπει να εφαρμόζονται για την 
ενθάρρυνση της χρήσης βιοκαυσίμων από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 4 στοιχείο δ) της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκθεση παρακολούθησης που πρέπει να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του 
2017 αναμένεται να επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα του νεοθεσπισθέντος μέτρου, 
συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή CASI, και θα πρέπει επίσης να διευκρινίσει ποια 
προηγμένα καύσιμα πληρούν αποδεδειγμένα τα κριτήρια αειφορίας και μπορούν να 
προωθηθούν ως εναλλακτικά αντί των συμβατικών βιοκαυσίμων.  Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη 
κατάρτισης ενός καταλόγου των βιο-πόρων που υπάρχουν στην ΕΕ.

Τροπολογία 298
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I
Οδηγία 98/70/ΕΚ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα I διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I
Οδηγία 98/70/ΕΚ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα I διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 300
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV – Μέρος Γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
οφείλονται στην παραγωγή και χρήση 
βιοκαυσίμων υπολογίζονται σύμφωνα με 
τον ακόλουθο τύπο:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
όπου:
E = συνολικές εκπομπές από τη χρήση 
του καυσίμου·
eec = εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών,
edl = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε άμεση αλλαγή της 
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χρήσης γης,
eiluc = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης,
ep = εκπομπές από την επεξεργασία,
etd = εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή,
eu = εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο,
esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης 
άνθρακα στο έδαφος χάρη στην καλύτερη 
γεωργική διαχείριση,
eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα και 
γεωλογικής αποθήκευσης,
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας-θερμότητας.»

Or. en

Τροπολογία 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV – Μέρος Γ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
οφείλονται στην παραγωγή και χρήση 
βιοκαυσίμων υπολογίζονται σύμφωνα με 
τον ακόλουθο τύπο:
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E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee

όπου:
E = συνολικές εκπομπές από τη χρήση 
του καυσίμου,
eec = εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών,
el = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε άμεση αλλαγή της 
χρήσης γης,
eiluc = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης,
ep = εκπομπές από την επεξεργασία,
etd = εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή,
eu = εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο,
esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης 
άνθρακα στο έδαφος χάρη στην καλύτερη 
γεωργική διαχείριση,
eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα και 
γεωλογικής αποθήκευσης,
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα, και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας-θερμότητας.»
Οι εκπομπές από την κατασκευή των 
μηχανημάτων και εξοπλισμών δεν 
λαμβάνονται υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 302
Claude Turmes



AM\935798EL.doc 9/59 PE510.730v01-00

EL

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV – Μέρος Γ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
οφείλονται στην παραγωγή και χρήση 
βιοκαυσίμων υπολογίζονται σύμφωνα με 
τον ακόλουθο τύπο:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee

όπου:
E = συνολικές εκπομπές από τη χρήση 
του καυσίμου,
eec = εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών,
el = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε άμεση αλλαγή της 
χρήσης γης,
eiluc = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης,
ep = εκπομπές από την επεξεργασία,
etd = εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή,
eu = εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο,
esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης 
άνθρακα στο έδαφος χάρη στην καλύτερη 
γεωργική διαχείριση,
eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα και 
γεωλογικής αποθήκευσης,
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
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και αντικατάστασης του άνθρακα και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας-θερμότητας.»
Οι εκπομπές από την κατασκευή των 
μηχανημάτων και εξοπλισμών δεν 
λαμβάνονται υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 303
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV – Μέρος Γ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
οφείλονται στην παραγωγή και χρήση 
βιοκαυσίμων υπολογίζονται σύμφωνα με 
τον ακόλουθο τύπο:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc – esca –
eccs – eccr – eee,
όπου:
E= συνολικές εκπομπές από τη χρήση του 
καυσίμου,
eec = εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών,
edl = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε άμεση αλλαγή της 
χρήσης γης,
ep = εκπομπές από την επεξεργασία,
etd = εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή,
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eu = εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο,
eiluc = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης,
esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης 
άνθρακα στο έδαφος χάρη στην καλύτερη 
γεωργική διαχείριση,
eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα και 
γεωλογικής αποθήκευσης,
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας-θερμότητας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την εν λόγω τροπολογία εξασφαλίζεται ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή της χρήσης γης λαμβάνονται υπόψη κατά τη εξέταση της 
συμμόρφωσης με τα κριτήρια για την εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
προβλέπει η οδηγία 98/70/ΕΚ.

Τροπολογία 304
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV - μέρος Γ - σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
19α:
«19α. Οι εκπομπές που οφείλονται στην 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης (eiluc) 
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περιγράφονται στο παράρτημα V.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την εν λόγω τροπολογία εξασφαλίζεται ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή της χρήσης γης λαμβάνονται υπόψη κατά τη εξέταση της 
συμμόρφωσης με τα κριτήρια για την εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
προβλέπει η οδηγία 98/70/ΕΚ.

Τροπολογία 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV - μέρος Γ - σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
19α:
«19α. Οι εκπομπές που οφείλονται στην 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης (eiluc) 
υπολογίζονται σύμφωνα με το παράρτημα 
V.»

Or. en

Τροπολογία 306
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV - μέρος Γ - σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
19α:
«19α. Οι εκπομπές που οφείλονται στην 
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έμμεση αλλαγή της χρήσης γης (eiluc) 
υπολογίζονται σύμφωνα με το παράρτημα 
V.»

Or. en

Τροπολογία 307
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα IV - μέρος Γ - σημείο 19 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
19β:
«19β. Οι εκπομπές που οφείλονται στη 
λήψη ή στην καλλιέργεια (eec), στην 
άμεση αλλαγή χρήσης γης (el), στην 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης (eiluc), πρέπει 
να αποδίδονται στα παραπροϊόντα με 
βάση το ενεργειακό τους περιεχόμενο. Οι 
εκπομπές που αποδίδονται στα 
παραπροϊόντα πρέπει να θεωρούνται 
συμπληρωματικές των εκπομπών που 
αποδίδονται στο βασικό προϊόν.»

Or. en

Τροπολογία 308
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V – Μέρος Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ομάδα πρώτων υλών Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (gCO2eq/MJ)
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Σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά 12

Σακχαρούχα φυτά 13

Ελαιούχα φυτά 55

Τροπολογία

Ομάδα πρώτων υλών Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά 12

Σακχαρούχα φυτά 13

Ελαιούχα φυτά 55

Ενεργειακές καλλιέργειες μη 
προοριζόμενες για τη διατροφή

15

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενεργειακές καλλιέργειες που δεν προορίζονται για τη διατροφή μπορούν να συμβάλουν στις 
εκπομπές ILUC εάν παραχθούν σε γη που χρησιμοποιήθηκε για παραγωγή τροφής. Η εκτίμηση 
επιπτώσεων (σ. 26) ορίζει σε 15 gCO2/MJ τις μέσες εκτιμώμενες εκπομπές ILUC για τις λοιπές 
πρώτες ύλες που παράγονται με την καλλιέργεια γης.

Τροπολογία 309
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V – Μέρος Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ομάδα πρώτων υλών Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά 12
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Σακχαρούχα φυτά 13

Ελαιούχα φυτά 55

Τροπολογία

Ομάδα πρώτων υλών Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά 12

Σακχαρούχα φυτά 13

Ελαιούχα φυτά 55

Άλλες ενεργειακές καλλιέργειες που 
παράγονται σε εκτάσεις γης

15

Or. en

Τροπολογία 310
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V – Μέρος Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ομάδα πρώτων υλών Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά 12

Σακχαρούχα φυτά 13

Ελαιούχα φυτά 55

Τροπολογία

Ομάδα πρώτων υλών Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (gCO2eq/MJ)
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Σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά 12

Σακχαρούχα φυτά 13

Ελαιούχα φυτά 55

Πρώτες ύλες από μη εδώδιμα 
κυτταρινούχα και ξυλοκυτταρινούχα 
υλικά

15

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρώτες ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και ξυλοκυτταρινούχα υλικά καλλιεργούνται σε 
εκτάσεις γης και μπορούν να συμβάλουν στις εκπομπές ILUC εάν παραχθούν σε γη που 
χρησιμοποιήθηκε για παραγωγή τροφής. Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής ορίζει σε 15 
gCO2/MJ τις μέσες εκτιμώμενες εκπομπές ILUC για τις πρώτες ύλες που παράγονται με την 
καλλιέργεια γης.

Τροπολογία 311
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Παράρτημα V – Μέρος B – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 
γης, δηλαδή τη μετάβαση σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά 
IPCC: δασική γη, λειμώνες, υγροβιότοποι, 
κατοικημένες περιοχές και λοιπά εδάφη ή 
πολυετείς καλλιέργειες14. Στην περίπτωση 
αυτή η "τιμή εκπομπών λόγω άμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (el)" θα έπρεπε 
να έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το 
παράρτημα IV μέρος Γ σημείο 7.»

β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
δεν πραγματοποιήθηκε σε καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις, σε εκτάσεις που διατίθενται για 
πολυετείς καλλιέργειες14 ή σε εκτάσεις 
που ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη 
κατηγορία κάλυψης γης κατά IPCC
(δασική γη, λειμώνες, υγροβιότοποι) και 
χρησιμοποιούνται για την τροφική 
παραγωγή, συνεχείς ή όχι, όπως π.χ. είναι 
τα γεωργικά ή δασολιβαδικά 
συστήματα.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 312
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – Μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το παράρτημα IV μέρος Γ 
τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«7. Οι ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
λόγω αλλαγής στη χρήση γης (el) 
υπολογίζονται διαιρώντας ισομερώς τις 
συνολικές εκπομπές μιας εικοσαετίας. Για 
τον υπολογισμό αυτών των εκπομπών, 
εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
όπου:
el = οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα 
λόγω αλλαγής της χρήσης γης 
(μετρούμενες σε μάζα (γραμμάρια) 
ισοδυνάμου CO2 ανά μονάδα ενέργειας 
παραγόμενης από βιοκαύσιμο 
(megajoule))·
CSR = το συνδεόμενο με τη χρήση γης 
αναφοράς απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Η χρήση γης αναφοράς 
είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 
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ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων 
υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη 
ημερομηνία·
CSA = το συνδεόμενη με την πραγματική 
χρήση γης απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Όταν το απόθεμα 
άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερα του 
ενός έτη, η τιμή που δίδεται στο CSA 
είναι το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά 
μονάδα επιφάνειας μετά από είκοσι έτη ή 
όταν η καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με 
το ποιο από τα δύο θα συμβεί πρώτο· και
P = παραγωγικότητα της καλλιέργειας 
(μετρούμενη ως ενέργεια παραγόμενη από 
βιοκαύσιμα ή βιορευστά ανά εδαφική 
μονάδα ετησίως)·
β) τα σημεία 8 και 9 απαλείφονται.

Or. en

Τροπολογία 313
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – Μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το παράρτημα IV μέρος Γ 
τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«7. Οι ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
λόγω αλλαγής στη χρήση γης (el) 
υπολογίζονται διαιρώντας ισομερώς τις 
συνολικές εκπομπές μιας εικοσαετίας. Για 
τον υπολογισμό αυτών των εκπομπών, 
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εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
όπου:
el = οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα 
λόγω αλλαγής της χρήσης γης 
(μετρούμενες σε μάζα (γραμμάρια) 
ισοδυνάμου CO2 ανά μονάδα ενέργειας 
παραγόμενης από βιοκαύσιμο 
(megajoule))·
CSR = το συνδεόμενο με τη χρήση γης 
αναφοράς απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Η χρήση γης αναφοράς 
είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 
ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων 
υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη 
ημερομηνία·
CSA = το συνδεόμενη με την πραγματική 
χρήση γης απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Όταν το απόθεμα 
άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερα του 
ενός έτη, η τιμή που δίδεται στο CSA είναι 
το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά μονάδα 
επιφάνειας μετά από είκοσι έτη ή όταν η 
καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με το ποιο 
από τα δύο θα συμβεί πρώτο· και
P = παραγωγικότητα της καλλιέργειας 
(μετρούμενη ως ενέργεια παραγόμενη από 
βιοκαύσιμα ή βιορευστά ανά εδαφική 
μονάδα ετησίως).»
β) τα σημεία 8 και 9 απαλείφονται.

Or. en

Τροπολογία 314
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – Μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το παράρτημα IV μέρος Γ 
τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«7. Οι ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
λόγω αλλαγής στη χρήση γης (el) 
υπολογίζονται διαιρώντας ισομερώς τις 
συνολικές εκπομπές μιας εικοσαετίας. Για 
τον υπολογισμό αυτών των εκπομπών, 
εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
όπου:
el = οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα 
λόγω αλλαγής της χρήσης γης 
(μετρούμενες σε μάζα (γραμμάρια) 
ισοδυνάμου CO2 ανά μονάδα ενέργειας 
παραγόμενης από βιοκαύσιμο 
(megajoule))·
CSR = το συνδεόμενο με τη χρήση γης 
αναφοράς απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Η χρήση γης αναφοράς 
είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 
ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων 
υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη 
ημερομηνία·
CSA = το συνδεόμενη με την πραγματική 
χρήση γης απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Όταν το απόθεμα 
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άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερα του 
ενός έτη, η τιμή που δίδεται στο CSA 
είναι το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά 
μονάδα επιφάνειας μετά από είκοσι έτη ή 
όταν η καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με 
το ποιο από τα δύο θα συμβεί πρώτο· και
P = παραγωγικότητα της καλλιέργειας 
(μετρούμενη ως ποσότητα ενέργειας από 
βιοκαύσιμο ή βιορευστό ανά μονάδα 
επιφάνειας ετησίως).»
β) τα σημεία 8 και 9 απαλείφονται.

Or. en

Τροπολογία 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – Μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το παράρτημα IV μέρος Γ 
τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«7. Οι ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
λόγω αλλαγής στη χρήση γης (el) 
υπολογίζονται διαιρώντας ισομερώς τις 
συνολικές εκπομπές μιας εικοσαετίας. Για 
τον υπολογισμό αυτών των εκπομπών, 
εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
όπου:
el = οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την 
μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα 
λόγω αλλαγής της χρήσης γης 
(μετρούμενες σε μάζα (γραμμάρια) 
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ισοδυνάμου CO2 ανά μονάδα ενέργειας 
παραγόμενης από βιοκαύσιμο
(megajoule))·
CSR = το συνδεόμενο με τη χρήση γης 
αναφοράς απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Η χρήση γης αναφοράς 
είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 
ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων 
υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη
ημερομηνία·
CSA = το συνδεόμενη με την πραγματική 
χρήση γης απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα 
επιφάνειας (μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) 
άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και 
της βλάστησης). Όταν το απόθεμα 
άνθρακα συσσωρεύεται περισσότερα του 
ενός έτη, η τιμή που δίδεται στο CSA 
είναι το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά 
μονάδα επιφάνειας μετά από είκοσι έτη ή 
όταν η καλλιέργεια ωριμάσει, ανάλογα με 
το ποιο από τα δύο θα συμβεί πρώτο· και
P = παραγωγικότητα της καλλιέργειας 
(μετρούμενη ως ποσότητα ενέργειας από 
βιοκαύσιμο ή βιορευστό ανά μονάδα 
επιφάνειας ετησίως).»
β) τα σημεία 8 και 9 απαλείφονται.

Or. en

Τροπολογία 316
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – Μέρος Γ – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«θ) ο τύπος αντικαθίσταται από τον 
ακόλουθο τύπο:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs 
– eccr – eee

όπου:
E = συνολικές εκπομπές από τη χρήση 
του καυσίμου,
eec = εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών,
el = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε άμεση αλλαγή της 
χρήσης γης,
eiluc = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης,
ep = εκπομπές από την επεξεργασία,
etd = εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή,
eu = εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο,
esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης 
άνθρακα στο έδαφος χάρη στην καλύτερη 
γεωργική διαχείριση,
eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα,
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού-θερμότητας.
Οι εκπομπές από την κατασκευή των 
μηχανημάτων και εξοπλισμών δεν 
λαμβάνονται υπόψη.
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Or. en

Τροπολογία 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – Μέρος Γ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
οφείλονται στην παραγωγή και χρήση 
βιοκαυσίμων υπολογίζονται σύμφωνα με 
τον ακόλουθο τύπο:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee

όπου:
E = συνολικές εκπομπές από τη χρήση 
του καυσίμου,
eec = εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών,
el = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε άμεση αλλαγή της 
χρήσης γης,
eiluc = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης,
ep = εκπομπές από την επεξεργασία,
etd = εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή,
eu = εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο,
esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης 
άνθρακα στο έδαφος χάρη στην καλύτερη 
γεωργική διαχείριση,
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eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα,
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού-θερμότητας.
Οι εκπομπές από την κατασκευή των 
μηχανημάτων και εξοπλισμών δεν 
λαμβάνονται υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 318
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – Μέρος Γ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
οφείλονται στην παραγωγή και χρήση 
βιοκαυσίμων υπολογίζονται σύμφωνα με
τον ακόλουθο τύπο:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
όπου:
E = συνολικές εκπομπές από τη χρήση 
του καυσίμου,
eec = εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών,
edl = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε άμεση αλλαγή της 
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χρήσης γης,
eiluc = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης,
ep = εκπομπές από την επεξεργασία,
etd = εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή,
eu = εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο,
esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης 
άνθρακα στο έδαφος χάρη στην καλύτερη 
γεωργική διαχείριση,
eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα και 
γεωλογικής αποθήκευσης,
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας-θερμότητας.»

Or. en

Τροπολογία 319
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – Μέρος Γ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
οφείλονται στην παραγωγή και χρήση 
βιοκαυσίμων υπολογίζονται σύμφωνα με 
τον ακόλουθο τύπο:
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EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc – esca –
eccs – eccr – eee,
όπου:
E= συνολικές εκπομπές από τη χρήση του 
καυσίμου,
eec = εκπομπές από τη λήψη ή την 
καλλιέργεια των πρώτων υλών,
edl = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε άμεση αλλαγή της 
χρήσης γης,
ep = εκπομπές από την επεξεργασία,
etd = εκπομπές από τη μεταφορά και 
διανομή,
eu = εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο 
καύσιμο,
eiluc = ετήσιες εκπομπές από την 
τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα 
που οφείλονται σε έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης,
esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης 
άνθρακα στο έδαφος χάρη στην καλύτερη 
γεωργική διαχείριση,
eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και παγίδευσης του άνθρακα και 
γεωλογικής αποθήκευσης,
eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης 
και αντικατάστασης του άνθρακα και
eee = μείωση εκπομπών λόγω 
πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας-θερμότητας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την εν λόγω τροπολογία εξασφαλίζεται ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης γης λαμβάνονται υπόψη κατά τη εξέταση της 
συμμόρφωσης με τα κριτήρια για την εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
προβλέπει η οδηγία 2009/28/ΕΚ.



PE510.730v01-00 28/59 AM\935798EL.doc

EL

Τροπολογία 320
Fiona Hall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
19α:
«19α. Οι εκπομπές που οφείλονται στην 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης (eiluc) 
περιγράφονται στο παράρτημα VΙΙΙ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την εν λόγω τροπολογία εξασφαλίζεται ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που 
οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης γης λαμβάνονται υπόψη κατά τη εξέταση της 
συμμόρφωσης με τα κριτήρια για την εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
προβλέπει η οδηγία 2009/28/ΕΚ.

Τροπολογία 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
19α:
«19α. Οι εκπομπές που οφείλονται στην 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης (eiluc) 
υπολογίζονται σύμφωνα με το παράρτημα 
VΙΙΙ.»

Or. en
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Τροπολογία 322
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 
19α:
«19α. Οι εκπομπές που οφείλονται στην 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης (eiluc) 
υπολογίζονται σύμφωνα με το παράρτημα 
VΙΙΙ.»

Or. en

Τροπολογία 323
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIIΙ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
VIII:

διαγράφεται

«Παράρτημα VIII
Μέρος A. Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά
Ομάδα πρώτων 
υλών

Εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης 
(gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα φυτά

12
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Σακχαρούχα 
φυτά

13

Ελαιούχα φυτά 55
Μέρος Β. Βιοκαύσιμα των οποίων οι 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης θεωρούνται 
μηδενικές
Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες πρώτων υλών θα 
θεωρούνται ότι έχουν μηδενικές 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης:
α) Πρώτες ύλες που δεν περιλαμβάνονται 
στο μέρος Α του παρόντος 
παραρτήματος.
β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 
γης, δηλαδή τη μετάβαση σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά 
IPCC: δασική γη, λειμώνες, 
υγροβιότοποι, κατοικημένες περιοχές και 
λοιπά εδάφη ή πολυετείς καλλιέργειες1.
Στην περίπτωση αυτή η "τιμή εκπομπών 
λόγω άμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
(el)" θα έπρεπε να έχει υπολογιστεί 
σύμφωνα με το παράρτημα V μέρος Γ 
σημείο 7.»
__________________

ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1

Or. en

Τροπολογία 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIIΙ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
VIII:

διαγράφεται

«Παράρτημα VIII
Μέρος A. Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά
Ομάδα πρώτων 
υλών

Εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης 
(gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα φυτά

12

Σακχαρούχα 
φυτά

13

Ελαιούχα φυτά 55
Μέρος Β. Βιοκαύσιμα των οποίων οι 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης θεωρούνται 
μηδενικές
Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες πρώτων υλών θα 
θεωρούνται ότι έχουν μηδενικές 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης
αλλαγής της χρήσης γης:
α) Πρώτες ύλες που δεν περιλαμβάνονται 
στο μέρος Α του παρόντος 
παραρτήματος.
β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 
γης, δηλαδή τη μετάβαση σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά 
IPCC: δασική γη, λειμώνες, 
υγροβιότοποι, κατοικημένες περιοχές και 
λοιπά εδάφη ή πολυετείς καλλιέργειες1. 
Στην περίπτωση αυτή η "τιμή εκπομπών 
λόγω άμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
(el)" θα έπρεπε να έχει υπολογιστεί 
σύμφωνα με το παράρτημα V μέρος Γ 
σημείο 7.»
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__________________

ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1

Or. en

Τροπολογία 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIIΙ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
VIII:

διαγράφεται

«Παράρτημα VIII
Μέρος A. Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά
Ομάδα πρώτων 
υλών

Εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης 
(gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα φυτά

12

Σακχαρούχα 
φυτά

13

Ελαιούχα φυτά 55
Μέρος Β. Βιοκαύσιμα των οποίων οι 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης θεωρούνται 
μηδενικές
Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες πρώτων υλών θα 
θεωρούνται ότι έχουν μηδενικές 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης:
α) Πρώτες ύλες που δεν περιλαμβάνονται 
στο μέρος Α του παρόντος 
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παραρτήματος.
β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 
γης, δηλαδή τη μετάβαση σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά 
IPCC: δασική γη, λειμώνες, 
υγροβιότοποι, κατοικημένες περιοχές και 
λοιπά εδάφη ή πολυετείς καλλιέργειες1. 
Στην περίπτωση αυτή η "τιμή εκπομπών 
λόγω άμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
(el)" θα έπρεπε να έχει υπολογιστεί 
σύμφωνα με το παράρτημα V μέρος Γ
σημείο 7.»
__________________

ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1

Or. en

Τροπολογία 326
Jens Rohde

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIIΙ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
VIII:

διαγράφεται

«Παράρτημα VIII
Μέρος A. Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά
Ομάδα πρώτων 
υλών

Εκτιμώμενες 
εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης 
(gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα 
αμυλούχα φυτά

12

Σακχαρούχα 13
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φυτά
Ελαιούχα φυτά 55
Μέρος Β. Βιοκαύσιμα των οποίων οι 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης θεωρούνται 
μηδενικές
Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες πρώτων υλών θα 
θεωρούνται ότι έχουν μηδενικές 
εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης:
α) Πρώτες ύλες που δεν περιλαμβάνονται 
στο μέρος Α του παρόντος 
παραρτήματος.
β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 
γης, δηλαδή τη μετάβαση σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά 
IPCC: δασική γη, λειμώνες, 
υγροβιότοποι, κατοικημένες περιοχές και 
λοιπά εδάφη ή πολυετείς καλλιέργειες14. 
Στην περίπτωση αυτή η "τιμή εκπομπών 
λόγω άμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
(el)" θα έπρεπε να έχει υπολογιστεί 
σύμφωνα με το παράρτημα V μέρος Γ 
σημείο 7.»
__________________
1 ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1

Or. en

Τροπολογία 327
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIII – Μέρος Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ομάδα πρώτων υλών Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (gCO2eq/MJ)
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Σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά 12

Σακχαρούχα φυτά 13

Ελαιούχα φυτά 55

Τροπολογία

Ομάδα πρώτων υλών Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά 12

Σακχαρούχα φυτά 13

Ελαιούχα φυτά 55

Πρώτες ύλες από μη εδώδιμα 
κυτταρινούχα και ξυλοκυτταρινούχα 
υλικά

15

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρώτες ύλες από μη εδώδιμα κυτταρινούχα και ξυλοκυτταρινούχα υλικά καλλιεργούνται σε 
εκτάσεις γης και μπορούν να συμβάλουν στις εκπομπές ILUC εάν παραχθούν σε γη που 
χρησιμοποιήθηκε για παραγωγή τροφής. Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής ορίζει σε 15 
gCO2/MJ τις μέσες εκτιμώμενες εκπομπές ILUC για τις πρώτες ύλες που παράγονται με την 
καλλιέργεια γης.

Τροπολογία 328
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIII – Μέρος Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ομάδα πρώτων υλών Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά 12
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Σακχαρούχα φυτά 13

Ελαιούχα φυτά 55

Τροπολογία

Ομάδα πρώτων υλών Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά 12

Σακχαρούχα φυτά 13

Ελαιούχα φυτά 55

Άλλες ενεργειακές καλλιέργειες σε 
εκτάσεις γης

15

Or. en

Τροπολογία 329
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VIII – Μέρος Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ομάδα πρώτων υλών Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (gCO2eq/MJ)

Σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά 12

Σακχαρούχα φυτά 13

Ελαιούχα φυτά 55

Τροπολογία

Ομάδα πρώτων υλών Εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης (gCO2eq/MJ)
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Σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά 12

Σακχαρούχα φυτά 13

Ελαιούχα φυτά 55

Ενεργειακές καλλιέργειες μη 
προοριζόμενες για τη διατροφή

15

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενεργειακές καλλιέργειες που δεν προορίζονται για τη διατροφή μπορούν να συμβάλουν στις 
εκπομπές λόγω αλλαγής της χρήσης γης (ILUC) εάν παραχθούν σε γη που χρησιμοποιήθηκε για 
παραγωγή τροφής. Η εκτίμηση επιπτώσεων (σ. 26) ορίζει σε 15 gCO2/MJ τις μέσες 
εκτιμώμενες εκπομπές ILUC για τις πρώτες ύλες που παράγονται με την καλλιέργεια γης.

Τροπολογία 330
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα VΙΙ - Μέρος Β - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 
γης, δηλαδή τη μετάβαση σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά 
IPCC: δασική γη, λειμώνες, υγροβιότοποι, 
κατοικημένες περιοχές και λοιπά εδάφη 
ή πολυετείς καλλιέργειες15. Στην 
περίπτωση αυτή η "τιμή εκπομπών λόγω 
άμεσης αλλαγής της χρήσης γης (el)" θα 
έπρεπε να έχει υπολογιστεί σύμφωνα με 
το παράρτημα V μέρος Γ σημείο7.»

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 331
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Πρώτες ύλες που συμβάλλουν στην 
επίτευξη του στόχου του 2% που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
στοιχείο δ) σημείο i) της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ:

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

β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο1.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.

δ) Άχυρο. δ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.

ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη. ε) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

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

στ) Βιομάζα από αστικά απόβλητα για τα 
οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
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ορισμένων οδηγιών.
ζ) Πίσσα ταλλελαίου. ζ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 

αποβλήτων.
η) Ακατέργαστη γλυκερίνη. η) Σπάδικες αραβοσίτου.

θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου. θ) Ακατέργαστη γλυκερίνη.
ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη. ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.

ια) Κελύφη καρπών. ια) Φλοιοί.
ιβ) Φλοιοί. ιβ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 

σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.
ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου. ιγ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.
ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

ιδ) Κελύφη καρπών.

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

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

α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. ιστ) Άχυρο.

β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο16.

ιζ) Πίσσα ταλλελαίου.

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. ιη) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.

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

__________________

__________________ 1 ΕΕ L 279 της 10.10.2002, σ. 1
16 ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πολλαπλές μετρήσεις είναι δυσχερείς από στατιστική άποψη, διότι έχουν ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση «εικονικών» βιοκαυσίμων, θέτοντας έτσι υπό αμφισβήτηση 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 σε 1/4 του 
φαινομενικού όγκου της. Συνεπώς, οι πολλαπλές μετρήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση 
της χρήσης των ορυκτών καυσίμων στον κλάδο των μεταφορών της ΕΕ.
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Τροπολογία 332
Marita Ulvskog

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
IX:

3) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
IX:

«Παράρτημα IX «Παράρτημα IX

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

Τα ακόλουθα βιοκαύσιμα θεωρούνται ως 
προηγμένα βιοκαύσιμα:

α) Φύκη. Βιολογικό υλικό του οποίου η κατάλληλη 
εναλλακτική χρήση συνδέεται με 
σημαντικές εκπομπές μεθανίου ή οξειδίου 
του αζώτου χωρίς να παράγεται ωφέλιμη 
ενέργεια.»

β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι 
ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών.
γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.
δ) Άχυρο.
ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.
στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.
ζ) Πίσσα ταλλελαίου.
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η) Ακατέργαστη γλυκερίνη.
θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.
ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.
ια) Κελύφη καρπών.
ιβ) Φλοιοί.
ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου.
ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.
Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους
α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.
β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων 
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο16.
γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.
δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.
__________________
16 ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1

Or. sv

Τροπολογία 333
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/EK
Παράρτημα IX (νέο) – μέρος Α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος Α. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 

Μέρος Α. Κατάλογος προηγμένων 
βιοκαυσίμων
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είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
ακόλουθες πρώτες ύλες νοούνται ως 
προηγμένα βιοκαύσιμα

Or. da

Τροπολογία 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – Μέρος A – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέρος A. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θα μπορούσε να 
θεωρείται ότι είναι το διπλάσιο ή το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους το 2018 κατόπιν 
επιστημονικής αξιολόγησης της 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητάς τους καθώς και της 
τήρησης της αρχής της ιεραρχίας και της 
αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων

Or. en

Τροπολογία 335
Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

από τις ακόλουθες πρώτες ύλες νοούνται 
ως προηγμένα βιοκαύσιμα

Or. en

Τροπολογία 336
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέρος A. Πρώτες ύλες οι οποίες μπορούν 
να συμπεριληφθούν στον επιμέρους στόχο 
για τα προηγμένα βιοκαύσιμα

α) Φύκη. α) Φύκη.

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

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

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

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

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

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

ζ) Πίσσα ταλλελαίου. ζ) Πίσσα ταλλελαίου και ακατέργαστο 
ταλλέλαιο.
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η) Ακατέργαστη γλυκερίνη. η) Ακατέργαστη γλυκερίνη.
θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου. θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.

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

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

ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.
Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους

Μέρος Β. Πρώτες ύλες για προηγμένα 
βιοκαύσιμα που μπορούν να καλύψουν το 
υπολειπόμενο μέρος

α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.

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

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

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

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

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

δ α) Ακατέργαστη γλυκερίνη.
δ β) Υγρά και αέρια καύσιμα από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης.

Or. en

Τροπολογία 337
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX (νέο) – Μέρος A – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέρος A. Τα βιοκαύσιμα που παράγονται 
από τις ακόλουθες πρώτες ύλες νοούνται 
ως προηγμένα βιοκαύσιμα

Or. en

Τροπολογία 338
Kent Johansson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Μέρος A. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
ισούται με το ενεργειακό περιεχόμενό
τους

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

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

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων και κατάλοιπα όπως 
ακατέργαστη γλυκερίνη, λιπαρά οξέα 
διυλιστηρίων και πολτοί εξουδετέρωσης.

δ) Άχυρο. δ) Άχυρο.

ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη. ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.



PE510.730v01-00 46/59 AM\935798EL.doc

EL

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

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

ζ) Πίσσα ταλλελαίου. ζ) Κλάσματα βιομάζας των αποβλήτων 
και των καταλοίπων που προέρχονται 
από τη δασοκομία και τις συναφείς 
βιομηχανίες, όπως φλοιοί, κλαδιά, 
βελόνες, φύλλα, πριονίδι, ροκανίδια, 
μαύρη αλισίβα, καφέ αλισίβα, λιγνίνη, 
ακατέργαστο σαπούνι θειικού άλατος, 
πίσσα ταλλελαίου και ακατέργαστο 
ταλλέλαιο·

η) Ακατέργαστη γλυκερίνη. η) Κλάσματα βιομάζας των αποβλήτων 
και των καταλοίπων που προέρχονται 
από τη γεωργία και τις συναφείς 
βιομηχανίες, όπως υπολείμματα 
ζαχαροκάλαμου, κελύφη, φλοιοί, 
στέμφυλα σταφυλιών, οινολάσπη και
σπάδικες αραβοσίτου.

θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου. θ) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.

ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη. ι) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά 
με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο1.

ια) Κελύφη καρπών. ια) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.
ιβ) Φλοιοί. ιβ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 

σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.
ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου.

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

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

β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 

                                               
1 ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1
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κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά 
με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο1.

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολλαπλή προσμέτρηση των πρώτων υλών συνεπάγεται ότι ο αρχικός στόχος του 10% για 
την ανανεώσιμη ενέργεια στον τομέα των μεταφορών αναιρείται, δεδομένου ότι η επίτευξη του 
στόχου θα είναι δυνατή με μικρότερο πραγματικό μερίδιο των βιοκαυσίμων και με εξάρτηση 
από ορυκτά καύσιμα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%. Προκειμένου να αποφευχθούν αλλαγές 
που θα θέσουν σε κίνδυνο τους αρχικούς στόχους της οδηγίας για το κλίμα, δεν θα πρέπει να 
θεσπιστεί η πολλαπλή προσμέτρηση των πρώτων υλών.

Τροπολογία 339
Vidal-Quadras

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IX Παράρτημα IX

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

Κατάλογος προηγμένων βιοκαυσίμων

Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις 
ακόλουθες πρώτες ύλες νοούνται ως 
προηγμένα βιοκαύσιμα

                                                                                                                                                  
1 ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1
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α) Φύκη. α) Φύκη.
β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών.

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

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

δ) Άχυρο. δ) Άχυρο.

ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη. ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.
στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.

στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου, χρησιμοποιημένο πετρέλαιο 
από αποχρωστικά χρώματα, λασπώδη 
κατάλοιπα φοινικέλαιου και τσαμπιά 
άδειων καρπών ελαιούχων φοινίκων.

ζ) Πίσσα ταλλελαίου. ζ) Πίσσα ταλλελαίου.
η) Ακατέργαστη γλυκερίνη. η) Ακατέργαστη γλυκερίνη.

θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου. θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου.
ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη. ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.

ια) Κελύφη καρπών. ια) Κελύφη καρπών.
ιβ) Φλοιοί. ιβ) Φλοιοί.

ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου. ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου.
ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

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

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

ιε) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.

α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. ιστ) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά 
με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.
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β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά 
με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο1.

ιζ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. ιη) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

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

ιθ) Τριγλυκερίδια, ελεύθερα λιπαρά οξέα 
και λιπαρά προϊόντα απόσταξης και έλαια 
εκτός προδιαγραφών από βιομηχανίες 
ελαιοχημικών προϊόντων, βιοντίζελ, 
εξευγενισμού φυτικού ελαίου, 
επεξεργασίας τροφίμων και αξιοποίησης
ζωικού λίπους.
κ) Ζωικά λίπη που δεν προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση.
κα) Τεχνικό αραβοσιτέλαιο.
κγ) Λιπαρές ύλες αποβλήτων από τον 
κλάδο μεταποίησης αλιευμάτων.

Or. en

Τροπολογία 340
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

α) Φύκη. α) Φύκη. 

β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 

                                               
1 ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1
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αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
για τα οποία ισχύουν στόχοι ανακύκλωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών. 

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

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων. 

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων. 

δ) Άχυρο. δ) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.

ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη. ε) Πίσσα ταλλελαίου.
στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.

στ) Ακατέργαστη γλυκερίνη.

ζ) Πίσσα ταλλελαίου. ζ) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.
η) Ακατέργαστη γλυκερίνη. η) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά, όπως είναι 

το άχυρο, τα υπολείμματα 
ζαχαροκάλαμου, τα κελύφη καρπών 
(φλοιοί) και οι σπάδικες αραβοσίτου.

θ) Υπολείμματα ζαχαροκάλαμου. θ) Σακχαρούχα φυτά για τη σύνθεση νέων 
μορίων (πλην της αιθανόλης)

ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη. Β. Πρώτες ύλες των οποίων το μερίδιο στο 
στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4) θεωρείται ότι είναι το 
διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου 
τους

ια) Κελύφη καρπών. α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.

ιβ) Φλοιοί. β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά 
με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο16.

ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου. 
ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.
Β. Πρώτες ύλες των οποίων το μερίδιο στο 
στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4) θεωρείται ότι είναι το 
διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου 
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τους
α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια.

β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά 
με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο16.

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να ενθαρρυνθεί η ευρύτερη διείσδυση των προηγμένων βιοκαυσίμων στην αγορά, είναι 
σκόπιμο να περιληφθούν στο ίδιο σημείο τα ξυλοκυτταρινούχα υλικά, αλλά και τα σακχαρούχα 
φυτά, δεδομένου ότι η ζάχαρη δεν είναι μόνο τρόφιμο αλλά αποτελεί, επιπλέον, υπόστρωμα για 
τις βιοτεχνολογίες στον κλάδο της ζύμωσης, και θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη 
καινοτομιών στον τομέα της παραγωγής προηγμένων μορφών βιοντίζελ (εξ ου και η εξαίρεση 
της αιθανόλης).

Τροπολογία 341
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – Μέρος A – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Φύκη. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 342
Νίκη Τζαβέλα
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX (νέο) – Μέρος A – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

β) Βιοαποικοδομήσιμα κλάσματα των 
βιομηχανικών αποβλήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία αποσκοπεί στην εξασφάλιση συνοχής με την οδηγία 2009/38/ΕΚ σχετικά 
με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπου το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων αναφέρεται ήδη στον ορισμό της βιομάζας (άρθρο 2, 
στοιχείο ε)).

Τροπολογία 343
Νίκη Τζαβέλα

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IV (νέο) – Μέρος A – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Βιοαποικοδόμηση των αποβλήτων 
και των καταλοίπων με βακτήρια

Or. en

Τροπολογία 344
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX (νέο) – Μέρος A – στοιχείο δ



AM\935798EL.doc 53/59 PE510.730v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Άχυρο. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άχυρο έχει εφαρμογές υψηλής αξίας (π.χ. στους στάβλους και για τη βελτίωση της ποιότητας 
του εδάφους). Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την αρχή της διαδοχικής χρήσης, για το άχυρο δεν 
πρέπει να ενθαρρύνεται η εφαρμογή της πολλαπλής προσμέτρησης.

Τροπολογία 345
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX (νέο) – Μέρος A – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρώτες ύλες από φοινικέλαιο και τα παραπροϊόντα αυτού δεν θα πρέπει να προωθούνται για 
ενεργειακούς σκοπούς, δεδομένου ότι έχουν εφαρμογές υψηλής αξίας σε άλλου τομείς. Ως εκ 
τούτου, τα λύματα μονάδων παραγωγής φοινικέλαιου και τα τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων θα πρέπει να αφαιρεθούν από το παράρτημα IX.

Τροπολογία 346
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX (νέο) – Μέρος A – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) Πίσσα ταλλελαίου. ζ) Κατάλοιπα επεξεργασίας από τη 
βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού, 
όπως η μαύρη αλισίβα, το ακατέργαστο 
σαπούνι θειικού άλατος, το ακατέργαστο 
ταλλέλαιο και η πίσσα ταλλελαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βιομηχανίες χαρτοπολτού και χαρτιού δημιουργούν διάφορα κατάλοιπα επεξεργασίας τα 
οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό για την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων. 
Όλα τα κλάσματα προέρχονται από την ίδια πρωτογενή διαδικασία και, κατά συνέπεια, 
αποτελούν κατάλοιπα επεξεργασίας όπως η πίσσα ταλλελαίου που περιλαμβάνεται στο Μέρος Α 
του παραρτήματος της πρότασης της Επιτροπής. Όλα τα κατάλοιπα επεξεργασίας της ίδιας 
προέλευσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τον το ίδιο τρόπο.

Τροπολογία 347
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX (νέο) – Μέρος A – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 348
Evžen Tošenovský
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX (νέο) – Μέρος A – στοιχείο ιδ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) Μικροοργανισμοί

Or. en

Τροπολογία 349
Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 350
Bendt Bendtsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 

διαγράφεται
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περιεχομένου τους

Or. da

Τροπολογία 351
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 353
Bernd Lange
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX (νέο) – Μέρος Β – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 354
Jens Rohde

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια δεν θα πρέπει να θεωρούνται προηγμένα βιοκαύσιμα· η 
συμπερίληψή τους σε αυτόν τον κατάλογο μπορεί να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για 
απάτες.

Τροπολογία 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX (νέο) – Μέρος Β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 356
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX (νέο) – Μέρος Β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον δεν υπάρχουν κριτήρια αειφορίας και έχουν θεσπιστεί οι κατάλληλες διασφαλίσεις, η 
χρήση μη εδώδιμων κυτταρινούχων υλών θα πρέπει να αποκλειστεί από το παράρτημα IX.

Τροπολογία 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 358
Claude Turmes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE



AM\935798EL.doc 59/59 PE510.730v01-00

EL

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον δεν υπάρχουν κριτήρια αειφορίας και έχουν θεσπιστεί οι κατάλληλες διασφαλίσεις, η 
χρήση μη εδώδιμων κυτταρινούχων υλών θα πρέπει να αποκλειστεί από το παράρτημα IX.


