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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. Εισαγωγή
Η προώθηση των βιοκαυσίμων αποτελεί ένα από τα κύρια στοιχεία της πολιτικής της ΕΕ 
στους τομείς της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Οι λόγοι για αυτό είναι ποικίλοι και 
εύλογοι: τα βιοκαύσιμα δεν αυξάνουν μόνο την αειφορία των μεταφορών, αλλά βελτιώνουν 
παράλληλα την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στηρίζουν την οικονομική 
ανάπτυξη δημιουργώντας νέες πηγές εισοδήματος στις αγροτικές περιοχές.
Η κύρια κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξή τους είναι η καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής. Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί προτεραιότητα στις προσπάθειες που
καταβάλλει η ΕΕ για μείωση των εκπομπών αεριών θερμοκηπίου, καθώς ευθύνεται για 
σχεδόν το 20% αυτών, γεγονός που τον καθιστά τον δεύτερο σε μέγεθος τομέα εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου, μετά τον τομέα της ενέργειας. Παρότι τα βιοκαύσιμα δεν είναι το μόνο 
διαθέσιμο μέσο για τη σταδιακή απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στον εν λόγω 
τομέα, αποτελούν στην πραγματικότητα το κύριο εργαλείο για τη μετάβαση από τη χρήση 
μέσων μεταφοράς που κινούνται με ορυκτά καύσιμα στη χρήση μέσων που κινούνται με 
καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και τη μόνη δυνατή επιλογή στην 
περίπτωση των εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών.
Επιπροσθέτως, τα βιοκαύσιμα αποτελούν ευκαιρία τόσο για τη μείωση της ενεργειακής 
εξάρτησης της ΕΕ, η οποία αγγίζει περίπου το 50% και αναμένεται να αυξηθεί, όσο και για 
την προώθηση της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα.

Με βάση τα εν λόγω πλεονεκτήματα, η ΕΕ εξέδωσε την οδηγία 2003/30/ΕΚ σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές («η 
οδηγία για τα βιοκαύσιμα») και την οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές («η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»), 
οι οποίες ενίσχυσαν τις επενδύσεις στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Η οδηγία για τα βιοκαύσιμα 
έθεσε έναν στόχο μη υποχρεωτικού χαρακτήρα ώστε το μερίδιο των βιοκαυσίμων στον τομέα 
των μεταφορών να ανέλθει στο 5,75% έως το 2010. Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, με την οποία καταργήθηκε η οδηγία για τα βιοκαύσιμα, θέσπισε έναν δεσμευτικό 
στόχο: το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών πρέπει να 
ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον εν λόγω 
τομέα έως το 2020. Η ανωτέρω διάταξη συμπληρώνει τον υποχρεωτικό στόχο που ορίζεται 
στην οδηγία 98/70/ΕΚ («η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων»), βάσει του οποίου 
απαιτείται μείωση κατά 6% της έντασης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των καυσίμων 
που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές και για μη οδικά κινητά μηχανήματα.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας, τα βιοκαύσιμα έχουν 
ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις. Η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό και 
ανταποκρινόμενη στην εντολή της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρότεινε την 
τροποποίηση της τελευταίας καθώς και της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης1 στις 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

                                               
1 Όταν τα βιοκαύσιμα παράγονται σε καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες, εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για 
καλλιέργεια τροφίμων και ζωοτροφών, κάτι το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει κάποιον στην παραγωγή 
περισσότερων τροφίμων και ζωοτροφών σε άλλη περιοχή. Η πρακτική αυτή συνεπάγεται ενδεχομένως την 
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II. Τα κύρια σημεία που εντοπίζονται από τον συντάκτη της γνωμοδότησης
Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης αναγνωρίζει ότι η έμμεση αλλαγή της χρήσης γης 
αποτελεί ένα φαινόμενο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί καθώς οι συνέπειές του είναι 
επιβλαβείς για το περιβάλλον και ανατρέπουν την πολιτική της ΕΕ για μείωση των εκπομπών 
CO2. Ωστόσο, ο συντάκτης θεωρεί ότι τα μέτρα που εγκρίνονται σε σχέση με τα βιοκαύσιμα 
πρέπει να βασίζονται σε μια ισορροπημένη προσέγγιση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα 
συμφέροντα που διακυβεύονται. 

α) Παράγοντες εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης
Ο συντάκτης συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η επιστήμη που εξετάζει την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης δεν είναι ακριβής καθώς το εν λόγω φαινόμενο δεν μπορεί να παρατηρηθεί ή να 
μετρηθεί άμεσα, και ότι οι εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
επηρεάζονται από τις ελλείψεις και τα όρια των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για να 
προσδιορίσουν τη συγκεκριμένη τιμή των εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης 
στους διάφορους τύπους καλλιέργειας, παρά την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου και 
τις πρόσφατες επιστημονικές βελτιώσεις. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά 
στοιχεία για τον προσδιορισμό των παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης στη νομοθεσία της ΕΕ. 
Επιπροσθέτως, η χρήση παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης θα 
είχε ενδεχομένως σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Από τη μία πλευρά, η χρήση τους θα 
σήμαινε το τέλος της βιομηχανίας βιοντίζελ της ΕΕ, κάτι το οποίο πέραν των προφανών 
οικονομικών συνεπειών, δεν θα λάμβανε υπόψη την συνεχιζόμενη «ντιζελοποίηση» του
στόλου στην Ευρώπη και θα καθιστούσε αδύνατη τη συμμόρφωση με την οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους στόχους της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων.
Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση των τιμών των εκπομπών θα 
δημιουργούσε αβεβαιότητα στη βιομηχανία, εμποδίζοντας τις επενδύσεις σε οποιοδήποτε 
είδος συμβατικών βιοκαυσίμων και περιορίζοντας, ως εκ τούτου, την παραγωγή αιθανόλης. 

Επομένως, ο συντάκτης θεωρεί ότι, σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής, δεν θα 
πρέπει να περιληφθεί στις οδηγίες καμία αναφορά σχετικά με τους παράγοντες εκπομπών 
λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, ούτε ως υποχρέωση αναφοράς. 

β) Ανώτατο όριο 5% στα συμβατικά βιοκαύσιμα
Το μέτρο αυτό θα επέφερε σημαντική αλλαγή στη νομοθεσία, με την οποία είχε θεσπιστεί ένα 
σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο και της οποίας το τελευταίο ορόσημο, η οδηγία 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκδόθηκε το 2009. Το ανώτατο όριο του 5% θα έβλαπτε 
εκείνους που, στηριζόμενοι στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βασίζονταν 
στα βιοκαύσιμα ως τα μόνα τεχνολογικά βιώσιμα καύσιμα που θα έδιναν τη δυνατότητα στα 
κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους στόχους που έχουν οριστεί για το 2020. Καθώς το 
ποσοστό του 5% παραπέμπει στο μέσο επίπεδο παραγωγής στην ΕΕ, υπάρχουν αρκετά κράτη 
μέλη, όπως η Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία, στα οποία η τρέχουσα ποσόστωση 
συμβατικών βιοκαυσίμων υπερβαίνει το 5% και, ως εκ τούτου, θα πλήττονταν περισσότερο 
σε σχέση με άλλα κράτη μέλη.

Επιπροσθέτως, αν θεσπιστεί ανώτατο όριο για τα βιοκαύσιμα που είναι εμπορικά διαθέσιμα, 
ο στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο στόχος μείωσης των εκπομπών 
                                                                                                                                                  
αλλαγή της χρήσης γης (με τη μετατροπή, παραδείγματος χάριν, ενός δάσους σε γεωργική έκταση), με 
αποτέλεσμα να απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα σημαντική ποσότητα εκπομπών CO2.
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αερίων θερμοκηπίου κατά 6% δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν, διότι οι άλλες 
εναλλακτικές, συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων βιοκαυσίμων, δεν θα μπορούσαν επί 
του παρόντος να καλύψουν το κενό. 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιοκαύσιμα εξακολουθούν να 
συμβάλουν κατά μέσο όρο στη μείωση των εκπομπών σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, ο 
συντάκτης προτείνει μια πιο εποικοδομητική προσέγγιση, η οποία συνίσταται στον 
καθορισμό ενός επιμέρους στόχου για τα προηγμένα βιοκαύσιμα. Αυτός ο επιμέρους στόχος 
θα ενίσχυε την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων και, ως εκ τούτου, τη μείωση των 
εκπομπών CO2 και θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης για τη σταδιακή μετάβαση από 
τα συμβατικά στα προηγμένα βιοκαύσιμα, στον βαθμό που το επιτρέπει η τεχνολογική 
πρόοδος, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις επιβλαβείς επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανία.

Ο συντάκτης θεωρεί επίσης ότι η πρόταση της Επιτροπής παραβλέπει τα μέτρα για τον 
μετριασμό της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, όπως η παραγωγή σε μη χρησιμοποιούμενα 
ή υποβαθμισμένα εδάφη, η αυξημένη απόδοση των καλλιεργειών και η παραγωγή 
παραπροϊόντων (ειδικότερα πρωτεΐνης για ζωοτροφές, η οποία παρουσιάζει έλλειψη στην 
Ευρώπη). Θα πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα για τη χρήση πρώτων υλών που 
αποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης έχει μετριαστεί ή 
αποφευχθεί. 
Τέλος, ο συντάκτης συμφωνεί με την Επιτροπή στο ζήτημα της ενίσχυσης των κριτηρίων 
αειφορίας για τα βιοκαύσιμα που παράγονται σε νέες εγκαταστάσεις, ζητώντας μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 60% για τις εγκαταστάσεις που θα αρχίσουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014.

γ) Πολλαπλή προσμέτρηση
Η αξιέπαινη πρόθεση της πολλαπλής προσμέτρησης για τα βιοκαύσιμα δεύτερης και τρίτης 
γενιάς αποσκοπεί να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να συμμορφωθούν με τον στόχο 
του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς θα μπορούν να τα προσμετρούν δύο ή 
τέσσερις φορές καλύπτοντας το κενό που απομένει για το όριο του 5%. Ωστόσο, εάν δεν 
εφαρμοστεί ανώτατο όριο ή δεν καθοριστεί ένας επιμέρους στόχος για τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα, δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη η πολλαπλή προσμέτρηση.

Επιπλέον, η πολλαπλή προσμέτρηση μπορεί στο τέλος να αποβεί αντιπαραγωγική, καθώς 
σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται λιγότερα προηγμένα βιοκαύσιμα. Ένα βιοκαύσιμο που 
προσμετράται δύο ή τέσσερις φορές έναντι της ποσόστωσης, χρησιμοποιείται δύο ή τέσσερις 
φορές λιγότερο και η διαφορά θα πρέπει να καλυφθεί με ορυκτά καύσιμα. Επίσης, στην 
περίπτωση αυτή επενδύονται λιγότερα χρήματα στη δυναμικότητα παραγωγής καθώς το 
πραγματικό μέγεθος της αγοράς μειώνεται δύο με τέσσερις φορές περίπου. 

Στην πραγματικότητα, για να μετριαστεί το φαινόμενο της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, 
θα πρέπει να εγκαταλειφθεί ο στόχος του 10% για την κατανάλωση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας 
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 ενδεχομένως 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.

Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Είναι πιθανό ο τομέας των μεταφορών 
να χρειαστεί υγρά καύσιμα από 
ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να 
μειώσει τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Τα προηγμένα βιοκαύσιμα, 
όπως εκείνα που παράγονται από 
απόβλητα και φύκη, εξασφαλίζουν 
σημαντική μείωση αερίων θερμοκηπίου, 
χαμηλό κίνδυνο πρόκλησης έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, ενώ δεν 
ανταγωνίζονται απευθείας τη χρήση 
γεωργικής γης για την παραγωγή τροφίμων 
και ζωοτροφών. Συνεπώς, ενδείκνυται να 
ενθαρρυνθεί η παραγωγή αυτών των 
προηγμένων βιοκαυσίμων, τα οποία επί 
του παρόντος δεν είναι εμπορικά 
διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες. 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 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9



PE508.012v01-00 8/29 PA\931281EL.doc

EL

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

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να 
χαράζουν την πορεία τους προς 
συμμόρφωση με αυτό το προσδιορισμένο 
μερίδιο συμβατικών βιοκαυσίμων στο 
πλαίσιο του συνολικού στόχου του 10%. 
Κατά συνέπεια, παραμένει πλήρως 
ανοιχτή η πρόσβαση στην αγορά για 
βιοκαύσιμα παραγόμενα στις 

διαγράφεται
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εγκαταστάσεις που είναι σε λειτουργία 
πριν από το τέλος του 2013. Η παρούσα 
τροποποιητική οδηγία δεν επηρεάζει 
λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη των 
φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 5
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) Η εκτίμηση επιπτώσεων που 
πραγματοποίησε η Επιτροπή κατέδειξε 
ότι οι εκτιμώμενες εκπομπές από την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης 
επηρεάζονται από τις ελλείψεις και τα 
όρια των μοντέλων που χρησιμοποιούνται 
για να προσδιορισθεί η συγκεκριμένη τιμή 
των εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης στους διάφορους τύπους 
καλλιέργειας, παρά την καλύτερη 
κατανόηση του φαινομένου και τις 
πρόσφατες επιστημονικές βελτιώσεις. Ως 
εκ τούτου, τα στοιχεία δεν είναι αρκετά 
βάσιμα για να εισαχθούν σε νομοθετική 
πράξη.

Or. en

Τροπολογία 6
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 

(12) Η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάζει
περιοδικά τον κατάλογο με τα διαθέσιμα 
προηγμένα βιοκαύσιμα, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα IX, ώστε να ληφθεί 
υπόψη η τεχνική και επιστημονική 
πρόοδος.
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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.

Or. en

Τροπολογία 7
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. Άλλα 
μέτρα μετριασμού της έμμεσης αλλαγής 
της χρήσης γης, όπως η χρήση 
παραπροϊόντων, η αύξηση της απόδοσης 
των καλλιεργειών και της 
αποδοτικότητας της παραγωγής, καθώς 
και η παραγωγή καλλιεργειών σε 
εγκαταλελειμμένα ή μη 
χρησιμοποιούμενα εδάφη πρέπει να 
εξεταστούν από την Επιτροπή με σκοπό 
να ενσωματωθούν στις οδηγίες ως 
προσαύξηση, όπως εκείνη που 
προβλέπεται ήδη στο παράρτημα IV 
μέρος Γ σημείο 7 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
και στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 7 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ για τη βιομάζα 
που προέρχεται από αποκατεστημένα 
υποβαθμισμένα εδάφη.

Or. en
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Τροπολογία 8
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 9
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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 10
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 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
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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. Τα 
κράτη μέλη αναφέρουν τα δεδομένα αυτά 
στην Επιτροπή.»

Or. en

Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) στην παράγραφο 1 το δεύτερο εδάφιο 
διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προηγμένα βιοκαύσιμα πρέπει να υπόκεινται στα ίδια κριτήρια αειφορίας με τα συμβατικά 
βιοκαύσιμα. Οι εξαιρέσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις αειφορίας για ορισμένα απόβλητα και 
υπολειμματικές ουσίες θα είχαν ως αποτέλεσμα να εξακολουθεί να επιδοτείται, παραδείγματος 
χάριν, το βιοντίζελ από υπολείμματα φοινικέλαιου ακόμη κι αν το φοινικέλαιο παραγόταν με μη 
βιώσιμο τρόπο.

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
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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 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 8α:
«8α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 10α όσον αφορά 
τον καθορισμό λεπτομερών ορισμών, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
προδιαγραφών, που απαιτούνται για τις 
κατηγορίες που ορίζονται στο παράρτημα 
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IV μέρος Γ σημείο 9».

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ β (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 8β:
«8β. Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, 
νομοθετική πρόταση με σκοπό την 
ενσωμάτωση πρόσθετων μέτρων για τον 
μετριασμό της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, όπως η χρήση 
παραπροϊόντων, η αύξηση της απόδοσης 
των καλλιεργειών και της 
αποδοτικότητας της παραγωγής, καθώς 
και η παραγωγή καλλιεργειών σε 
εγκαταλελειμμένα ή μη 
χρησιμοποιούμενα εδάφη, μέσω 
προσαύξησης παρόμοιας με εκείνη που 
προβλέπεται για τη βιομάζα που 
προέρχεται από εδάφη υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα IV μέρος Γ σημείο 8».

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 7, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
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7, στο άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 10 παράγραφος 1 ισχύει επ’ 
αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

8α, 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 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 7, στο άρθρο 7δ παράγραφος 
8α, 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 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 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 

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 
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7δ παράγραφος 6, του άρθρου 7δ 
παράγραφος 7, του άρθρου 8α παράγραφος 
3 και του άρθρου 10 παράγραφος 1 τίθεται 
σε ισχύ μόνο εφόσον ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο 
προβάλλουν ένσταση εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την κοινοποίηση της 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, όσο και το Συμβούλιο 
πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι δεν 
πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 
μήνες.

7δ παράγραφος 7, του άρθρου 7δ 
παράγραφος 8α, του άρθρου 8α 
παράγραφος 3 και του άρθρου 10 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο προβάλλουν ένσταση εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, 
τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και 
το Συμβούλιο πληροφορήσουν την 
Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν 
ένσταση. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 2 μήνες.

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο άρθρο 2 παρεμβάλλεται το 
στοιχείο ιεα) (νέο): 
«ιεα) ως “προηγμένα βιοκαύσιμα” 
νοούνται τα βιοκαύσιμα που παράγονται 
από πρώτες ύλες που δεν ανταγωνίζονται 
απευθείας την παραγωγή τροφίμων και 
ζωοτροφών. Στο παράρτημα IX 
παρατίθεται ένας μη εξαντλητικός 
κατάλογος προηγμένων βιοκαυσίμων. 
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 25β με σκοπό την 
προσαρμογή του εν λόγω καταλόγου στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο.»

Or. en
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Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 21
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 2% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των 
μεταφορών θα καλύπτεται από ενέργεια 
προερχόμενη από προηγμένα βιοκαύσιμα. 
Το 2025, τουλάχιστον το 4% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των 
μεταφορών θα καλύπτεται από ενέργεια 
προερχόμενη από προηγμένα 
βιοκαύσιμα».

Or. en
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Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο i
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο ii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 24
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
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«ε) «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 
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 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-a) στην παράγραφο 1 το δεύτερο εδάφιο 
διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προηγμένα βιοκαύσιμα πρέπει να υπόκεινται στα ίδια κριτήρια αειφορίας με τα συμβατικά 
βιοκαύσιμα. Οι εξαιρέσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις αειφορίας για ορισμένα απόβλητα και 
υπολειμματικές ουσίες θα είχαν ως αποτέλεσμα να εξακολουθεί να επιδοτείται, παραδείγματος 
χάριν, το βιοντίζελ από υπολείμματα φοινικέλαιου ακόμη κι αν το φοινικέλαιο παραγόταν με μη 
βιώσιμο τρόπο.

Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

γ) η παράγραφος 6 διαγράφεται.

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

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο ε α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«8α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο β) όσον 
αφορά τον καθορισμό λεπτομερών 
ορισμών, συμπεριλαμβανομένων 
τεχνικών προδιαγραφών, που 
απαιτούνται για τις κατηγορίες που 
ορίζονται στο παράρτημα V μέρος Γ 
σημείο 9.»

Or. en
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Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 – στοιχείο ε β (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«8β. Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, 
νομοθετική πρόταση με σκοπό την 
ενσωμάτωση πρόσθετων μέτρων για τον 
μετριασμό της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, όπως η χρήση 
παραπροϊόντων, η αύξηση της απόδοσης 
των καλλιεργειών και της 
αποδοτικότητας της παραγωγής, καθώς 
και η παραγωγή καλλιεργειών σε 
εγκαταλελειμμένα εδάφη, μέσω 
προσαύξησης παρόμοιας με εκείνη που 
προβλέπεται για τη βιομάζα που 
προέρχεται από εδάφη υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα V μέρος Γ σημείο 8.»

Or. en

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 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 
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εκτιμήσεις για τις εκπομπές λόγω 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης που 
καθορίζονται στο παράρτημα VIII.»

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο ιε α), στο άρθρο 5 
παράγραφος 5, στο άρθρο 17 παράγραφος 
3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 
19 παράγραφοι 5, 7 και 8 ισχύει επ’ 
αόριστον [από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25 β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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’ 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο ιε α), στο άρθρο 5 
παράγραφος 5, στο άρθρο 17 παράγραφος 
3 στοιχείο γ) τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 
19 παράγραφοι 5, 7 και 8 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 
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εξουσιοδότηση πράξεων. ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25 β – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 
μήνες.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 στοιχείο ιε 
α), του άρθρου 5 παράγραφος 5, του 
άρθρου 17 παράγραφος 3 στοιχείο γ) τρίτο 
εδάφιο και του άρθρου 19 παράγραφοι 5, 7 
και 8 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. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 2 μήνες.

Or. en

Τροπολογία 33
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 

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2018, 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 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα I διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – Μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) το σημείο 7 αντικαθίσταται από το 
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ακόλουθο κείμενο:
«7. Οι ανοιγμένες σε ετήσια βάση 
εκπομπές από την μεταβολή των 
αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής της 
χρήσης 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 
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 
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επιφάνειας ετησίως).»
β) τα σημεία 8 και 9 απαλείφονται.

Or. en

Τροπολογία 36
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 
παραρτήματος.
β) Πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 
έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 
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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.»
__________________
1 ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1

Or. en

Τροπολογία 37
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

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 γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
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αποβλήτων. αποβλήτων.
δ) Άχυρο. δ) Άχυρο.

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

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

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

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

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

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

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

Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους
α) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. ιε) 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 
άνθρωπο1.

ιστ) 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) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες. ιζ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.

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

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

Or. en

                                               
1 ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1


