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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επιδιώκει τη θέσπιση νέων κανόνων για τα βιοκαύσιμα και τον εκ νέου ορισμό 
τους, ισχυριζόμενος ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη έως σήμερα η βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων 
και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Εκφράζει ανησυχίες για την αποψίλωση των δασών 
και την απώλεια της βιοποικιλότητας εξαιτίας της παραγωγής βιοκαυσίμων ως υποχρεωτικής 
πρόσθετης ουσίας. Είναι της άποψης ότι το προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται ως βιοκαύσιμο 
μόνο εάν έχει μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον από τα συμβατικά καύσιμα. Θεωρεί ότι 
τα καύσιμα που παράγονται από δάση που έχουν φυτευτεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό και το 
φυσικό μεθάνιο αποτελούν γνήσια βιοκαύσιμα. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ο αναφέρων επιδιώκει τη θέσπιση νέων κανόνων για τα βιοκαύσιμα, ισχυριζόμενος ότι δεν 
έχει ληφθεί υπόψη έως σήμερα η βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων και οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις τους. Εκφράζει ανησυχίες για την αποψίλωση των δασών και την απώλεια της 
βιοποικιλότητας εξαιτίας της παραγωγής βιοκαυσίμων. Επιπλέον, ζητεί τον εκ νέου ορισμό 
των «βιοκαυσίμων», υποστηρίζοντας ότι τα βιοκαύσιμα (δηλαδή τα υγρά καύσιμα που 
παράγονται από βιομάζα) πρέπει να καλούνται «βιοκαύσιμα» μόνο εάν το συνολικό 
βιολογικό τους αποτύπωμα («biologischer Rucksack») είναι μικρότερο από εκείνο των 
συμβατικών καυσίμων.
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει τα «βιοκαύσιμα» ως «υγρά ή αέρια καύσιμα για μεταφορές που 
έχουν παραχθεί από βιομάζα».  Ο ορισμός αυτός σχετίζεται αποκλειστικά με τη βιολογική 
προέλευση του καυσίμου και, αυτός καθαυτός, δεν έχει στόχο να κρίνει την αξία των 
περιβαλλοντικών (ή άλλων) οφελών των εν λόγω καυσίμων.  Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται 
την άποψη ότι τα βιοκαύσιμα, εξ ορισμού, δεν μπορούν παρά να είναι «ωφέλιμα» ή 
«ανώτερα» από τα συμβατικά καύσιμα.  Αντιθέτως, η παραγωγή βιοκαυσίμων μπορεί να έχει 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ έχει 
θεσπίσει κριτήρια βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα μέσω των οδηγιών για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και την ποιότητα των καυσίμων1. 

Τα εν λόγω κριτήρια σχετίζονται με τις ελάχιστες εξοικονομήσεις αερίων του θερμοκηπίου 
σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, με τη διατήρηση εκτάσεων με υψηλό απόθεμα άνθρακα 
(συμπεριλαμβανομένων των συνεχώς δασωμένων περιοχών) και με εδάφη με υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας. Τα βιοκαύσιμα που προσμετρώνται στη συμμόρφωση προς τις εντολές που 
ορίζονται στην προαναφερθείσα οδηγία, ανεξαρτήτως του αν οι πρώτες ύλες καλλιεργήθηκαν 
εντός ή εκτός της επικράτειας της ΕΕ, πρέπει να συμμορφώνονται προς τα κριτήρια 
βιωσιμότητας προκειμένου να προσμετρηθούν στους στόχους των εν λόγω οδηγιών ή να είναι 
επιλέξιμα για σχέδια ενίσχυσης των βιοκαυσίμων από τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προωθεί ιδίως τα βιοκαύσιμα που
παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες και ζητεί να προσμετρώνται διπλά σε σύγκριση με άλλα βιοκαύσιμα 
για την επίτευξη του στόχου του 10% της οδηγίας όσον αφορά το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανατίθενται στους οικονομικούς φορείς.

Επιπλέον, όπως ζητείται από την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την οδηγία 
για την ποιότητα των καυσίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έκθεση που αφορά την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης λόγω των βιοκαυσίμων και των βιορευστών στις 22 
Δεκεμβρίου 20102 παραπέμποντας –μεταξύ άλλων– στο αναλυτικό έργο που εκπονήθηκε 

                                               
1 Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 
2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την 
τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 140 της 5.6.2009· οδηγία 
2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 με 
την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το 
ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την 
παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η 
οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ,
ΕΕ L 140 της 5.6.2009.
2 COM (2010) 811, διαθέσιμο μέσω του 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm.
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σχετικά με τις παγκόσμιες επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και στον ορισμό 
της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν προκειμένω. Η Επιτροπή οριστικοποιεί επί 
του παρόντος την αξιολόγηση αντικτύπου της αναφορικά με πιθανή νομοθετική πρόταση που 
θα τροποποιεί την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την οδηγία για την 
ποιότητα των καυσίμων σε σχέση με την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης.

Συμπέρασμα

Ο αναφέρων δεν φαίνεται να γνωρίζει το νέο νομικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί ήδη σε 
επίπεδο ΕΕ αναφορικά με τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων. Ένας λόγος για αυτό μπορεί να 
είναι ότι η προθεσμία που δόθηκε στα κράτη μέλη για τη μεταφορά αυτής της νομιμοποίησης 
στο εθνικό τους δίκαιο έληγε στις 5 Δεκεμβρίου 2010, μία μόλις ημέρα πριν από την υποβολή 
της αναφοράς και, επομένως, ο αναφέρων ενδέχεται να μην έχει δει ακόμα τα αποτελέσματα 
του νέου πλαισίου της ΕΕ. Η Επιτροπή διαφωνεί με την άποψη ότι ο όρος «βιοκαύσιμα» 
πρέπει να περιορίζεται στα καύσιμα εκείνα που είναι κατά κάποιον τρόπο ανώτερα από τις 
συμβατικές εναλλακτικές λύσεις.  Μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν αντίθετη προς την 
ισχύουσα νομοθεσία και τη συμβατική ορολογία, και θα δημιουργούσε ορολογικό κενό.


