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Τροπολογία 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 23
Petru Constantin Luhan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 
μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη 
στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών 
αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν 
συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να 
περιλάβουν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα 
βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες.

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 
μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη 
στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών 
αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν 
συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να 
περιλάβουν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα 
βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες.
Εξαιτίας των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των ευρωπαϊκών 
περιφερειών, οι εν λόγω αλλαγές 
ενδέχεται να έχουν ισχυρό αντίκτυπο σε 
περιφερειακό επίπεδο· ως εκ τούτου, 
συνιστάται η διενέργεια, το συντομότερο 
δυνατό, εκτίμησης των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων που μπορεί να 
έχει σε περιφερειακό επίπεδο η παρούσα 
οδηγία.

Or. ro

Τροπολογία 24
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και (4) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων και 
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γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 
μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη 
στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών 
αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν 
συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να 
περιλάβουν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα 
βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες.

γεωργικών εκτάσεων που προορίζονταν 
για την παραγωγή ειδών διατροφής, 
ζωοτροφών και ινών ώστε να παράγονται 
βιοκαύσιμα, η ζήτηση για προϊόντα που 
δεν είναι καύσιμα θα πρέπει να συνεχίσει 
να καλύπτεται με εντατικοποίηση της 
μέχρι τώρα παραγωγής ή με την ένταξη 
στην παραγωγή μη γεωργικών γαιών 
αλλού. Η τελευταία περίπτωση αποτελεί 
έμμεση αλλαγή χρήσης γης και, όταν 
συνεπάγεται τη μετατροπή εδαφών με 
υψηλό απόθεμα άνθρακα, μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Οι οδηγίες 98/70/ΕΚ και 
2009/28/ΕΚ πρέπει, κατά συνέπεια, να 
περιλάβουν διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, επειδή επί του παρόντος τα 
βιοκαύσιμα παράγονται κυρίως από 
καλλιεργούμενες γεωργικές γαίες. Μετά 
από σύγκριση του όγκου των εκπομπών 
κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ζωής, τα 
σακχαρούχα και τα αμυλούχα φυτά 
αφενός και τα ελαιούχα φυτά αφετέρου 
εμφανίζουν διαφορετικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
όφελος για το περιβάλλον, θα πρέπει 
πρωταρχική μέριμνα να είναι ο 
περιορισμός των βιοκαυσίμων και της 
παραγωγής με τον μεγαλύτερο αρνητικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον. Επομένως, 
είναι κατά πρώτον σημαντικό να ληφθούν 
μέτρα για την αντιμετώπιση των έμμεσων 
αλλαγών χρήσης γης όσον αφορά τα 
ελαιούχα φυτά.

Or. sv

Τροπολογία 25
Petru Constantin Luhan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) Με βάση τους στόχους της Ένωσης 
για αύξηση του συνολικού μεριδίου της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 20% 
έως το 2020, και σε 10% στον τομέα των 
μεταφορών, 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.

Or. ro

Τροπολογία 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Με βάση τις προγνώσεις για τη ζήτηση 
βιοκαυσίμων τις οποίες έχουν υποβάλει τα 
κράτη μέλη και τις εκτιμήσεις των 
εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της 

(5) Με βάση τις προγνώσεις για τη ζήτηση 
βιοκαυσίμων τις οποίες έχουν υποβάλει τα 
κράτη μέλη και οι οποίες έχουν 
συγκεντρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
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χρήσης γης ώστε να παραχθούν διάφορες 
πρώτες ύλες για βιοκαύσιμα, είναι πιθανό 
να είναι σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που συνδέονται με την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, οι οποίες 
ενδέχεται να ακυρώσουν το σύνολο ή 
μέρος της μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου λόγω της χρήσης 
βιοκαυσίμων. Ο λόγος είναι ότι το σύνολο 
σχεδόν της παραγωγής βιοκαυσίμων το 
2020 αναμένεται ότι θα προέρχεται από 
καλλιέργειες σε εκτάσεις που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
κάλυψη της ζήτησης στις αγορές τροφίμων 
και ζωοτροφών. Προκειμένου να 
περιοριστούν αυτές οι εκπομπές, είναι 
σκόπιμο να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ 
κατηγοριών καλλιεργειών, όπως 
ελαιούχων φυτών, σιτηρών, σακχαρούχων 
και άλλων αμυλούχων φυτών.

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.

Or. ro

Τροπολογία 27
Vincenzo Iovine, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Με βάση τις προγνώσεις για τη ζήτηση 
βιοκαυσίμων τις οποίες έχουν υποβάλει τα 
κράτη μέλη και τις εκτιμήσεις των 
εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης ώστε να παραχθούν διάφορες 
πρώτες ύλες για βιοκαύσιμα, είναι πιθανό 
να είναι σημαντικές οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που συνδέονται με την 
έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, οι οποίες 
ενδέχεται να ακυρώσουν το σύνολο ή 
μέρος της μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου λόγω της χρήσης 
βιοκαυσίμων. Ο λόγος είναι ότι το σύνολο 

(5) Με βάση τις προγνώσεις για τη ζήτηση 
βιοκαυσίμων τις οποίες έχουν υποβάλει τα 
κράτη μέλη και τις εκτιμήσεις των 
εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης ώστε να παραχθούν διάφορες 
πρώτες ύλες για βιοκαύσιμα, οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου που συνδέονται με 
την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης θα
είναι σημαντικές και μπορούν να 
ακυρώσουν το σύνολο ή μέρος της 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου λόγω 
της χρήσης βιοκαυσίμων. Ο λόγος είναι ότι 
το σύνολο σχεδόν της παραγωγής 
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σχεδόν της παραγωγής βιοκαυσίμων το 
2020 αναμένεται ότι θα προέρχεται από 
καλλιέργειες σε εκτάσεις που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
κάλυψη της ζήτησης στις αγορές τροφίμων 
και ζωοτροφών. Προκειμένου να 
περιοριστούν αυτές οι εκπομπές, είναι 
σκόπιμο να γίνεται διαφοροποίηση 
μεταξύ κατηγοριών καλλιεργειών, όπως 
ελαιούχων φυτών, σιτηρών, 
σακχαρούχων και άλλων αμυλούχων 
φυτών.

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. Τέτοιες 
πρακτικές είχαν ιδιαίτερα αρνητικές 
κοινωνικές επιπτώσεις σε πολλές τοπικές 
κοινότητες αναπτυσσόμενων χωρών. Ως 
εκ τούτου, η στρατηγική για τη μείωση 
των εν λόγω εκπομπών θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές 
επιπτώσεις και τον σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μειώνοντας 
τη χρήση γης για την αγορά τροφίμων.

Or. it

Τροπολογία 28
Petru Constantin Luhan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Είναι πιθανό ο τομέας των μεταφορών 
να χρειαστεί υγρά καύσιμα από 
ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να 
μειώσει τις οικείες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου. Τα προηγμένα βιοκαύσιμα, 
όπως εκείνα που παράγονται από 
απόβλητα και φύκη, εξασφαλίζουν 
σημαντική μείωση αερίων θερμοκηπίου, 
χαμηλό κίνδυνο πρόκλησης έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, ενώ δεν 
ανταγωνίζονται απευθείας τη χρήση 
γεωργικής γης για την παραγωγή τροφίμων 
και ζωοτροφών. Συνεπώς, ενδείκνυται να 
ενθαρρυνθεί η παραγωγή αυτών των 
προηγμένων βιοκαυσίμων, τα οποία επί 
του παρόντος δεν είναι εμπορικά 
διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες, εν μέρει 
επειδή ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση 
δημόσιων επιδοτήσεων τις καθιερωμένες 
τεχνολογίες βιοκαυσίμων που βασίζονται 
στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων 
για τρόφιμα. Πρέπει να προβλεφθούν 
περαιτέρω κίνητρα για τα προηγμένα 

(6) Ο τομέας των μεταφορών θα χρειαστεί 
όλο και περισσότερο 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 
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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.

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, 
εφόσον συνιστάται η λήψη παρόμοιου 
μέτρου στην εκτίμηση επιπτώσεων που 
διενεργείται κατά τη χάραξη της μετά το 
2020 πολιτικής.

Or. ro

Τροπολογία 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 μη 
ανακυκλώσιμα 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 
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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.

τεχνολογίες βιοκαυσίμων που βασίζονται 
στις καλλιέργειες φυτών προοριζόμενων 
για τρόφιμα. Πρέπει να προβλεφθούν 
περαιτέρω κίνητρα για τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα, τα οποία να βασίζονται σε 
αύξηση του συντελεστή στάθμισής τους, 
σε σύγκριση με τα συμβατικά βιοκαύσιμα, 
στον στόχο του 10% που καθορίζεται στην 
οδηγία 2009/28/ΕΚ. Εν προκειμένω, ως 
μέρος του μετά το 2020 πλαισίου πολιτικής 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
πρέπει να παρέχεται στήριξη μόνο για τα 
προηγμένα βιοκαύσιμα με χαμηλές 
εκτιμώμενες συνέπειες λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης και υψηλή 
συνολική μείωση αερίων θερμοκηπίου.

Or. ro

Τροπολογία 30
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανικών κλάδων βιοπροϊόντων και 
σύμφωνα με την ανακοίνωση του 2012 με 
τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: 
μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» και τον 
«Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη», όπου 
προβλέπεται η προώθηση ολοκληρωμένων 
και διαφοροποιημένων βιοδιυλιστηρίων σε 
όλη την Ευρώπη, πρέπει να καθοριστούν 
ενισχυμένα κίνητρα στην οδηγία 
2009/28/ΕΚ, βάσει των οποίων να δίδεται 
προτεραιότητα στη χρήση πρώτων υλών
βιομάζας οι οποίες δεν έχουν μεγάλη 
οικονομική αξία για χρήσεις πλην της 
παραγωγής βιοκαυσίμων.

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανικών κλάδων βιοπροϊόντων και 
σύμφωνα με την ανακοίνωση του 2012 με 
τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των 
βιομηχανικών κλάδων βιοπροϊόντων και 
σύμφωνα με την ανακοίνωση του 2012 με 
τίτλο «Καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: 
μια βιοοικονομία για την Ευρώπη» και τον 
«Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από 
πλευράς πόρων, Ευρώπη», όπου 
προβλέπεται η προώθηση ολοκληρωμένων 
και διαφοροποιημένων βιοδιυλιστηρίων σε 
όλη την Ευρώπη, πρέπει να καθοριστούν 
ενισχυμένα κίνητρα στην οδηγία 
2009/28/ΕΚ, βάσει των οποίων να δίδεται 
προτεραιότητα στη χρήση προηγμένων 
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βιοκαυσίμων. Τα διαρθρωτικά ταμεία της 
ΕΕ θα πρέπει να αναλάβουν σημαίνοντα 
ρόλο στην προώθηση και ανάπτυξη των 
προηγμένων βιοκαυσίμων.

Or. sv

Τροπολογία 31
Petru Constantin Luhan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Παρομοίως, θα πρέπει να 
παρασχεθεί περαιτέρω στήριξη τόσο από 
τους δημόσιους πόρους και τα ευρωπαϊκά 
ερευνητικά, περιφερειακά και 
διαρθρωτικά προγράμματα όσο και από 
την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων 
μέσω της ανάπτυξης συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γεγονός το 
οποίο θα συμβάλλει στην εξασφάλιση 
μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των 
προσπαθειών έρευνας και καινοτομίας 
και των μελλοντικών αναγκών της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Or. ro

Τροπολογία 32
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Κατά την προώθηση της ανάπτυξης 
της αγοράς για φορείς ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και καύσιμα, είναι 
σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις 
τους όχι μόνο στο κλίμα, αλλά και στις 
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ευκαιρίες περιφερειακής και τοπικής 
ανάπτυξης και στην απασχόληση. Η 
παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη 
δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης, 
κυρίως στις αγροτικές περιοχές.

Or. sv

Τροπολογία 33
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για την προετοιμασία της μετάβασης 
σε προηγμένα βιοκαύσιμα και για την 
ελαχιστοποίηση των συνολικών 
επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης την περίοδο έως το 2020, είναι 
σκόπιμο να περιοριστούν οι ποσότητες 
βιοκαυσίμων και βιορευστών τα οποία 
παράγονται από τις καλλιέργειες φυτών για 
τρόφιμα που καθορίζονται στο μέρος A 
του παραρτήματος VIII της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και στο μέρος A του 
παραρτήματος V της οδηγίας 98/70/ΕΚ και 
τα οποία επιτρέπεται να προσμετρούνται 
στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται 
στην οδηγία 2009/28/ΕΚ. Χωρίς να 
περικοπεί η συνολική χρήση των εν λόγω 
βιοκαυσίμων, το μερίδιο των βιοκαυσίμων 
και βιορευστών που παράγονται από 
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά και επιτρέπεται να 
προσμετρούνται στους στόχους της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ πρέπει να περιοριστεί 
στο μερίδιο των εν λόγω βιοκαυσίμων και 
βιορευστών που καταναλώθηκαν το 2011.

(9) Για την προετοιμασία της μετάβασης 
σε προηγμένα βιοκαύσιμα και για την 
ελαχιστοποίηση των συνολικών 
επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης την περίοδο έως το 2020, είναι 
σκόπιμο να περιοριστούν οι ποσότητες 
βιοκαυσίμων και βιορευστών τα οποία 
παράγονται από τις καλλιέργειες φυτών για 
τρόφιμα που καθορίζονται στο μέρος A 
του παραρτήματος VIII της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ και στο μέρος A του 
παραρτήματος V της οδηγίας 98/70/ΕΚ και 
τα οποία επιτρέπεται να προσμετρούνται 
στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται 
στην οδηγία 2009/28/ΕΚ. Αυτός ο 
περιορισμός θα πρέπει κυρίως να αφορά 
τα βιοκαύσιμα που επιβαρύνουν 
περισσότερο το περιβάλλον και το κλίμα. 
Χωρίς να περικοπεί η συνολική χρήση των 
εν λόγω βιοκαυσίμων, το μερίδιο των 
βιοκαυσίμων και βιορευστών που 
παράγονται από ελαιούχα φυτά και 
επιτρέπεται να προσμετρούνται στους 
στόχους της οδηγίας 2009/28/ΕΚ πρέπει να 
περιοριστεί.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 34
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το όριο του 5% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με 
αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο 
συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του 
συνολικού στόχου του 10%. Κατά 
συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

(10) Το όριο του 4% που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 δεν θίγει την 
ελευθερία των κρατών μελών να χαράζουν 
την πορεία τους προς συμμόρφωση με 
αυτό το προσδιορισμένο μερίδιο 
συμβατικών βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του 
συνολικού στόχου του 10%. Κατά 
συνέπεια, παραμένει πλήρως ανοιχτή η 
πρόσβαση στην αγορά για βιοκαύσιμα 
παραγόμενα στις εγκαταστάσεις που είναι 
σε λειτουργία πριν από το τέλος του 2013. 
Η παρούσα τροποποιητική οδηγία δεν 
επηρεάζει λοιπόν τη θεμιτή εμπιστοσύνη 
των φορέων εκμετάλλευσης των εν λόγω 
εγκαταστάσεων.

Or. sv

Τροπολογία 35
Francesco De Angelis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Η αλλαγή της χρήσης γης με σκοπό 
την παραγωγή βιοκαυσίμων δεν θα 
πρέπει να συνεπάγεται μετακίνηση των 
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τοπικών ή αυτοχθόνων κοινοτήτων στην 
Ένωση ή σε τρίτες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν άφθονα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι τα βιοκαύσιμα έχουν αρνητικό κοινωνικό 
αντίκτυπο, σε σχέση με τα δικαιώματα γης και το δικαίωμα στη διατροφή, γεγονός το οποίο 
επηρεάζει ιδίως τις γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Το 
ζήτημα της μετακίνησης των τοπικών και αυτόχθονων πληθυσμών για τη δημιουργία 
εγκαταστάσεων παραγωγής βιοκαυσίμων χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Τροπολογία 36
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Η αλλαγή της χρήσης γης με σκοπό 
την παραγωγή βιοκαυσίμων δεν θα 
πρέπει να συνεπάγεται μετακίνηση των 
τοπικών ή αυτοχθόνων κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 37
Petru Constantin Luhan

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 

(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 και 
τον αντίκτυπό τους σε όλα τα επίπεδα 
όσον αφορά τον περιορισμό των 
εκτιμώμενων παραγόντων εκπομπών λόγω 
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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.

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.

Or. ro

Τροπολογία 38
Petru Constantin Luhan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή, όταν εφαρμόζει την παρούσα 
οδηγία, να προβαίνει σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων με ερευνητές, τελικούς 
χρήστες, υπευθύνους χάραξης πολιτικής, 
καθώς και με την κοινωνία των πολιτών. 
Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. ro

Τροπολογία 39
Petru Constantin Luhan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Συνιστάται επίσης η συγκρότηση 
περιφερειακών ομάδων εργασίας με 
σκοπό την ενίσχυση των συνεργειών, τη 
διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ 
των περιφερειακών πολιτικών και την 
προώθηση παραδειγμάτων βέλτιστων 
πρακτικών στην Ένωση. 

Or. ro

Τροπολογία 40
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 
«ιστ α) «προηγμένα βιοκαύσιμα»: 
βιολογικό υλικό του οποίου η κατάλληλη 
εναλλακτική χρήση συνδέεται με 
σημαντικές εκπομπές μεθανίου ή οξειδίου 
του αζώτου χωρίς την παραγωγή 
ωφέλιμης ενέργειας, σύμφωνα με τον 
ορισμό στο παράρτημα ΙΧ. Ανατίθεται 
στην Επιτροπή να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 25 στοιχείο β, ώστε να 
προσαρμόζεται ο εν λόγω κατάλογος στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο.»

Or. sv

Τροπολογία 41
Jens Nilsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο β



AM\934589EL.doc 17/24 PE510.584v01-00

EL

Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sv

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι εκτιμώμενες εκπομπές που οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης γης είναι 
12 gCO2eq/MJ για τα σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά και 13 gCO2eq/MJ για τα σακχαρούχα 
φυτά έναντι 55 gCO2eq/MJ για τα ελαιούχα φυτά, είναι σκόπιμο πρώτα να περιοριστεί η χρήση 
των φυτών με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Τα φυτά που θα εμπίπτουν σε αυτά τα 
όρια θα είναι επομένως λιγότερα σε αριθμό, με αποτέλεσμα τη μείωση της αντίστοιχης μέγιστης 
τιμής.

Τροπολογία 42
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για τη συμμόρφωση με το στόχο που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το μέγιστο 
από κοινού μερίδιο των βιοκαυσίμων και 
βιορευστών που παράγονται σε εκτάσεις 
γης δεν υπερβαίνει την ποσότητα ενέργειας 
η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο μερίδιο 
της ενέργειας στις μεταφορές που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
στοιχείο δ). Μόνον τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά που συμμορφώνονται με τον εν 
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λόγω στόχο είναι επιλέξιμα για τη 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ή άλλου 
είδους επιδοτήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των σαφών επιπτώσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών για τα βιοκαύσιμα στην ιδιοκτησία 
γης, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, κρίνεται απαραίτητο να περιοριστεί η παραγωγή όλων 
των βιοκαυσίμων που παράγονται σε εκτάσεις γης και όχι μόνον αυτών που προέρχονται από 
τις καλλιέργειες εδώδιμων φυτών. Επίσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι με τον καθορισμό 
ορίων για την κατανάλωση βιοκαυσίμων και βιορευστών που παράγονται σε εκτάσεις γης 
αποστέλλεται το κατάλληλο μήνυμα στους επενδυτές και στις αγορές βιοκαυσίμων, δεν πρέπει 
να παρέχονται επιδοτήσεις οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα, με σκοπό τη στήριξη της 
παραγωγής τους, πέραν των ορίων που καθορίζονται στην εν λόγω πρόταση.

Τροπολογία 43
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων 
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει το 2020 το 
4%, το εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος του 
2011, της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές. Τα προηγμένα 
βιοκαύσιμα θα αντιστοιχούν τουλάχιστον 
στο 3% της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές το 2020.»

Or. sv

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι εκτιμώμενες εκπομπές που οφείλονται στην έμμεση αλλαγή χρήσης γης είναι 
12 gCO2eq/MJ για τα σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά και 13 gCO2eq/MJ για τα σακχαρούχα 
φυτά έναντι 55 gCO2eq/MJ για τα ελαιούχα φυτά, είναι σκόπιμο πρώτα να περιοριστεί η χρήση 
των φυτών με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Τα φυτά που θα εμπίπτουν σε αυτά τα 
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όρια θα είναι επομένως λιγότερα σε αριθμό, με αποτέλεσμα τη μείωση της αντίστοιχης μέγιστης 
τιμής.

Τροπολογία 44
Francesco De Angelis

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων 
στον αριθμητή, και κατ’ επέκταση των 
επιλέξιμων βιοκαυσίμων για τη χορήγηση 
επιδοτήσεων βάσει των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, το 
μερίδιο της ενέργειας από τα βιοκαύσιμα 
που παράγονται σε εκτάσεις γης δεν 
υπερβαίνει το 2017 το 5%, το εκτιμώμενο 
ποσοστό στο τέλος του 2011, της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές.
Ως εκ τούτου, από την 
1η Ιανουαρίου 2018, για τον υπολογισμό 
των βιοκαυσίμων στον αριθμητή, και 
κατ’ επέκταση των επιλέξιμων 
βιοκαυσίμων για τη χορήγηση 
επιδοτήσεων σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις, το μερίδιο της ενέργειας από 
τα βιοκαύσιμα που παράγονται σε 
εκτάσεις γης δεν υπερβαίνει το 2020 το 
3,5%, το εκτιμώμενο ποσοστό το 2008, 
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 
μεταφορές. Μετά το 2020, το μερίδιο της 
ενέργειας από τα βιοκαύσιμα που 
παράγονται σε εκτάσεις γης μειώνεται 
βαθμιαία σε μηδενικό επίπεδο.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μερίδιο των βιοκαυσίμων – είτε πρόκειται για βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς είτε για προηγμένα 
βιοκαύσιμα – πρέπει να περιοριστεί στο 5% έως το 2017 και στο 3,5% έως το 2020, το οποίο 
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είναι το επίπεδο του 2008, έτος έγκρισης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Μετά το 2020, με τη λήξη της ισχύος της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το 
ποσοστό των βιοκαυσίμων που παράγονται σε εκτάσεις γης θα πρέπει σταδιακά να μηδενιστεί 
ώστε να αποφευχθούν τυχόν ακούσιες συνέπειες στην ιδιοκτησία γης. Με τον εν λόγω 
περιορισμό εξασφαλίζεται ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της σύγκρουσης μεταξύ της χρήσης της 
γης για την παραγωγή βιοκαυσίμων και της χρήσης της γης για την παραγωγή τροφίμων, δεν 
προκαλούνται από τους στόχους και τις επιδοτήσεις της ΕΕ.

Τροπολογία 45
Francesco De Angelis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii a) βιοκαυσίμων παραγομένων σε 
εκτάσεις γης για την επίτευξη του στόχου 
του 6% θεωρείται ότι θα φτάσει σε 
ανώτατο όριο 50% έως την 
31η Δεκεμβρίου 2017 και σε επίπεδο 0% 
το 2020. Μόνον τα βιοκαύσιμα που 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου 
είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων.

Or. en

Τροπολογία 46
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 
χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 

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

στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα 
σε εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2014. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί το πιλοτικό στάδιο και 
η πραγματική παραγωγή βιοκαυσίμων ή 
βιορευστών.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προηγείται ένα πιλοτικό στάδιο ώστε να προσδιορίζονται οι πλέον κατάλληλες 
παράμετροι παραγωγής.

Τροπολογία 47
Petru Constantin Luhan

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 

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 και ο 
αντίκτυπός τους σε όλα τα επίπεδα, όσον 
αφορά 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 
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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.

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. ro

Τροπολογία 48
Jens Nilsson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
IX:

3) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
IX:

Παράρτημα ΙΧ Παράρτημα ΙΧ

Μέρος 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

Ως προηγμένα βιοκαύσιμα θεωρούνται τα 
εξής 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 
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αποβλήτων.
δ) Άχυρο.
ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.
στ) Λύματα μονάδων παραγωγής 
φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 
ελαιούχων φοινίκων.
ζ) Πίσσα ταλλελαίου.
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 Όλες οι πρώτες ύλες 
που προέρχονται από απόβλητα, φύκη και 
κατάλοιπα, συμπεριλαμβανομένων των 
εξής:
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.
γ) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.
δ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

Or. sv

Τροπολογία 49
Riikka Manner
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Α – σημείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πίσσα ταλλελαίου. Μαύρη αλισίβα και τα παράγωγά της, 
όπως είναι το ακατέργαστο σαπούνι 
θειικού άλατος, η λιγνίνη, το 
ακατέργαστο ταλλέλαιο και η πίσσα 
ταλλελαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα υπολείμματα διεργασιών παραγωγής χαρτοπολτού πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τον 
ίδιο τρόπο. Τα υπολείμματα διεργασιών ενδείκνυνται ιδιαιτέρως για την παραγωγή προηγμένων 
βιοκαυσίμων.


