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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κατάργηση της προσθήκης τροφίμων στα 
καύσιμα οχημάτων (βιοαιθανόλη, κτλ.), ή έστω την υποχρεωτική ένδειξη του ακριβούς 
ποσοστού πρόσθετων φυτικών τροφίμων. Επί του παρόντος, χρησιμοποιείται μόνο ένδειξη 
«μέχρι»/«το μέγιστο». Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η προσθήκη τροφίμων είναι ανεύθυνη 
από οικολογική, οικονομική και ηθική άποψη. Ζητεί τη διάθεση ενός τουλάχιστον καυσίμου 
χωρίς προσθήκη τροφίμων, για τους ανθρώπους που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 
χρήση τροφίμων για την παραγωγή ενέργειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν καλύτερες και 
αποδοτικότερες μέθοδοι παραγωγής καυσίμων, για παράδειγμα με τη βοήθεια ηλιακών 
κυττάρων και αιολικής ενέργειας. Ο αναφέρων διερωτάται ακόμα ποια είναι η πολιτική της 
ΕΕ σε σχέση με την καταπολέμηση της πείνας εξαιτίας των αυξανόμενων τιμών των 
τροφίμων και της απώλειας ειδών λόγω αλλαγών στη χρήση των γεωργικών εκτάσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν τον Απρίλιο του 2009 οδηγία 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές («οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας») στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το κλίμα και την 
ενέργεια που στοχεύει στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και στην αύξηση της 
ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, στην προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
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καινοτομίας, και στην παροχή δυνατοτήτων απασχόλησης και περιφερειακής ανάπτυξης, 
ιδίως σε αγροτικές και απομονωμένες περιοχές. Η οδηγία περιλαμβάνει, εκτός από τον 
συνολικό στόχο του 20% όσον αφορά το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως το 
2020, και έναν στόχο 10% για κάθε κράτος μέλος ως το 2020 όσον αφορά το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές.1

Η εφαρμογή της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού των καθεστώτων στήριξης 
που θα προωθήσουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελεί αρμοδιότητα 
των κρατών μελών. Σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που υπέβαλαν τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας, σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν 
ποσοστό περίπου 8,5% βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς, 1% βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς και 
1% ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας σε 
σιδηροδρόμους κυρίως αντί για αυτοκίνητα. 

Η οδηγία της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρέχει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο 
για την αειφορία των βιοκαυσίμων που θα εφαρμοσθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Ταυτόσημες διατάξεις περιλαμβάνονται επίσης στην οδηγία της ΕΕ για την ποιότητα των 
καυσίμων που καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές για τα καύσιμα για λόγους υγείας και 
περιβάλλοντος και θέτει στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
τον κύκλο ζωής των καυσίμων2.

Το καθεστώς αειφορίας των βιοκαυσίμων της ΕΕ αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο και 
προηγμένο σύστημα που χρησιμοποιείται σήμερα παγκοσμίως και ισχύει ομοίως για τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται σε εγχώριο επίπεδο και για εκείνα που εισάγονται. Τα κριτήρια 
αειφορίας για τα βιοκαύσιμα στην ΕΕ απαιτούν να εξοικονομείται από τα βιοκαύσιμα ένα 
ελάχιστο ποσό αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, 
ισχύουν περιορισμοί που σχετίζονται με τη γη που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια 
βιοκαυσίμων, με στόχο κυρίως τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των 
πλούσιων σε άνθρακα εδαφών. Η εφαρμογή αυτών των κριτηρίων πραγματοποιείται από τα 
κράτη μέλη όπου χρησιμοποιούνται τα βιοκαύσιμα. Μέσω των καθεστώτων πιστοποίησης 
των βιοκαυσίμων σε εθελοντική βάση και μέσω των απαιτήσεων παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων αντιμετωπίζεται επίσης μια σειρά από ζητήματα περιβαλλοντικού και 
κοινωνικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την παραγωγή βιοκαυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που άπτονται του περιβάλλοντος, της επισιτιστικής 
ασφάλειας και της χρήσης των υδάτινων, χερσαίων και εδαφικών πόρων.

Το άρθρο 17, παράγραφος 7 της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ζητεί από την 
Επιτροπή να υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με τον αντίκτυπο της αυξημένης ζήτησης βιοκαυσίμων στην κοινωνική βιωσιμότητα 
εντός της Κοινότητας και σε τρίτες χώρες, τον αντίκτυπο της πολιτικής βιοκαυσίμων της 
Κοινότητας στη διαθεσιμότητα τροφίμων σε προσιτές τιμές και σε γενικότερα αναπτυξιακά 
ζητήματα. Η πρώτη διετής έκθεση της Επιτροπής θα δημοσιευθεί πριν από το τέλος του 2012. 
Η έκθεση θα διατεθεί στον ιστότοπο που διατηρεί η Επιτροπή για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας: http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

                                               
1 Οδηγία 2009/28/ΕΚ
2 Οδηγία 2009/30/ΕΚ
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Σε επίπεδο ΕΕ, παρέχεται υποστήριξη μέσω νομοθετικών και οικονομικών πρωτοβουλιών για 
τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και χρησιμοποίησης τεχνολογιών με σκοπό την μεγάλης 
κλίμακας παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων από καλλιέργειες μη εδώδιμων φυτών, καθώς 
και για τεχνολογίες του τομέα μεταφορών που χρησιμοποιούν άλλες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (εν μέρει τουλάχιστον), όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα που 
χρησιμοποιούν υδρογόνο ή βιομεθάνιο. Η Επιτροπή αναμένει ότι οι πρώτες βιομηχανικές 
μονάδες εμπορικού χαρακτήρα που θα παράγουν προηγμένα βιοκαύσιμα από καλλιέργειες μη 
εδώδιμων φυτών θα συμβάλουν σε ποσοστό έως και 4% στις ενεργειακές ανάγκες των 
μεταφορών στην ΕΕ έως το 2020.1  

Η Επιτροπή λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους προβληματισμούς των καταναλωτών σχετικά με 
την ποιότητα και τη διαφάνεια των πληροφοριών που αφορούν τα καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές. Η προαναφερθείσα οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων 
ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την παροχή της δέουσας πληροφόρησης στους 
καταναλωτές όσον αφορά την περιεκτικότητα της βενζίνης και του βιοντίζελ σε βιοκαύσιμα. 
Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν ορίζει επί 
του παρόντος λεπτομερώς με ποιον τρόπο θα εφαρμοσθεί αυτή η διάταξη. Η εφαρμογή 
εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το 2012, η Επιτροπή ξεκίνησε 
διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να 
βελτιωθεί η σήμανση των καυσίμων στα πρατήρια καυσίμων. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα βιοκαύσιμα μπορούν να συμβάλουν με θετικό τρόπο στους 
κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της ΕΕ για το 2020, εάν αντιμετωπισθούν δεόντως 
όλα τα ζητήματα που άπτονται της αειφορίας. Τα κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα ζητήματα που σχετίζονται με την παραγωγή βιοκαυσίμων αντιμετωπίζονται στη 
νομοθεσία της ΕΕ. Επίσης, σε επίπεδο ΕΕ, παρέχεται υποστήριξη της ανάπτυξης και της 
χρήσης προηγμένων βιοκαυσίμων και εναλλακτικών καυσίμων για τις μεταφορές. 

Η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την 
παροχή της δέουσας πληροφόρησης στους καταναλωτές όσον αφορά την περιεκτικότητα της 
βενζίνης και του βιοντίζελ σε βιοκαύσιμα. Η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης εξακολουθεί να 
αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα εντός της ΕΕ σε σχέση με τη 
σήμανση των καυσίμων που προορίζονται για τις οδικές μεταφορές στα πρατήρια καυσίμων.
Το 2012, η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τους τρόπους 
με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η σήμανση των καυσίμων στα πρατήρια. 

Με δεδομένα τα ανωτέρω, η Επιτροπή φρονεί ότι οι προβληματισμοί του αναφέροντος 
αντιμετωπίζονται δεόντως από τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ.

                                               
1 Ανακοίνωση «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: σημαντικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή 
αγορά ενέργειας» COM(2012) 271 τελικό


