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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφέρεται 
ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές βασίζεται στη 
δραστηριότητα τοπικών και περιφερειακών ΜΜΕ. Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τα 
βιοκαύσιμα που προορίζονται για τον τομέα των μεταφορών έχουν σημαντικές επιπτώσεις 
στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο παράγοντας αυτός δεν πρέπει να λησμονείται 
κατά την κατάρτιση νομοθεσίας.

Ωστόσο, από έρευνες προκύπτει ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων έχει δυσμενή αντίκτυπο στις 
τιμές των τροφίμων και στην κλιματική αλλαγή. Οι αποκαλούμενες έμμεσες αλλαγές της 
χρήσης γης μπορεί να επιφέρουν σημαντικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Το πρόβλημα 
αυτό επιλύθηκε με τη σύσταση για την επιβολή ορίων στα λεγόμενα συμβατικά βιοκαύσιμα, 
για τα οποία ως πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται καλλιέργειες εδώδιμων φυτών.

Παρότι η πρόταση της Επιτροπής δεν αποκλείει εξ ολοκλήρου την παραγωγή συμβατικών 
βιοκαυσίμων, είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει η 
πρόταση στον συγκεκριμένο τομέα. Στην εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής επισημαίνεται 
ότι, σε περίπτωση επιβολής ορίων στις πρώτες ύλες για συμβατικά βιοκαύσιμα, η πρόταση θα 
έχει αντίκτυπο στη σταθερότητα των οικονομικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, η πρόταση 
ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υφιστάμενη βιομηχανία βιοκαυσίμων, ενώ δεν 
πρέπει να λησμονείται ότι από τη βιομηχανία βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς παράγονται επίσης 
βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς.

Ένας από τους σημαντικούς στόχους της προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και των βιοκαυσίμων συνίσταται στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των 
περιφερειών. Η πρόταση της Επιτροπής θα έχει αντίκτυπο στην αειφορία των αγροτικών 
περιοχών και των περιφερειών, διότι περιορίζει τις ενεργειακές καλλιέργειες. Η πρόταση 
ενδέχεται να επηρεάσει την αυτάρκεια της Ευρώπης σε πρωτεΐνες, δεδομένου ότι οι 
πρωτεϊνούχες ζωοτροφές αποτελούν παραπροϊόντα πολλών μονάδων παραγωγής 
βιοκαυσίμων. Η ανάπτυξη μιας πραγματικά νέας γενιάς βιοκαυσίμων θα δημιουργήσει 
ζήτηση και για άλλες πρώτες ύλες βιοκαυσίμων που προέρχονται από γεωργικές και δασικές 
εκμεταλλεύσεις, λόγου χάρη για άχυρο και ξύλο. Η χρήση βιομάζας ξύλου ως πρώτης ύλης 
για βιοκαύσιμα θα προωθήσει επίσης την ενεργειακή αυτάρκεια των περιφερειών. Θα πρέπει 
να ληφθεί εξίσου υπόψη το σημαντικό δυναμικό των αποβλήτων και των καταλοίπων από τη 
γεωργία ως πρώτων υλών για την παραγωγή βιοαερίου και βιοκαυσίμων. 

Δεδομένου του σημαντικού αντικτύπου που είναι πιθανό να έχει η πρόταση στην υφιστάμενη 
παραγωγή βιοκαυσίμων και, κατά συνέπεια, στην περιφερειακή απασχόληση, είναι σκόπιμο η 
Επιτροπή να προβεί σε διεξοδικότερη αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονομικών 
επιπτώσεων της πρότασης, τόσο στον συγκεκριμένο αυτό τομέα όσο και στις αγροτικές 
περιοχές και σε άλλες περιφέρειες.

Τα προηγμένα βιοκαύσιμα δημιουργούν ανάπτυξη
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Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, εάν δεν διασφαλιστεί η καθιέρωση 
προηγμένων βιοκαυσίμων μέσω της τεχνικής ανάπτυξης, ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην 
επιτευχθεί ο στόχος της οδηγίας για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των 
μεταφορών. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να επενδύσει με πολλαπλούς τρόπους στην παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων 
δεύτερης γενιάς, καθώς και στην προώθηση της σχετικής ζήτησης, διότι η ΕΕ δεν πρέπει να 
παραιτηθεί από τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει με ορίζοντα το έτος 2020 όσον 
αφορά τα βιοκαύσιμα που προορίζονται για τις μεταφορές. Επιπλέον της παρούσας οδηγίας, 
είναι σκόπιμο να προαχθεί επίσης η χρήση χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία και 
τα ταμεία έρευνας για την ανάπτυξη της παραγωγής βιοκαυσίμων νέας γενιάς. Θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι ενδείκνυται η προώθηση της παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων 
δεύτερης γενιάς και της σχετικής ζήτησης με πιο ολοκληρωμένο τρόπο από αυτόν που 
προτείνει η Επιτροπή. Ο στόλος οχημάτων και η υποδομή των υφιστάμενων μονάδων 
παραγωγής δεν θα επιφέρει αλλαγές εν μία νυκτί, αλλά θα απαιτήσει, για παράδειγμα, τη 
λήψη μέτρων για την κατάλληλη προσαρμογή του εξοπλισμού ώστε να λειτουργεί με 
προσμείξεις καυσίμων μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε βιοαιθανόλη, καθώς και τη λήψη 
άλλων προσαρμοστικών μέτρων. 

Η πρόταση της Επιτροπής για τη στήριξη της παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων με την 
απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στη συμμόρφωση των βιοκαυσίμων προς τις συναφείς 
υποχρεώσεις είναι αξιέπαινη, παρότι η επίτευξη του στόχου του 10% σε αμιγώς σχετικούς 
όρους δεν μπορεί να αποτελεί μοναδικό στόχο της οδηγίας. Η οδηγία θα πρέπει να προωθεί 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό περισσότερο προηγμένα βιοκαύσιμα από τα βιοκαύσιμα 
δεύτερης γενιάς, καθώς και την παραγωγή τους. Υπό την παρούσα μορφή της, η πρόταση της 
Επιτροπής εξακολουθεί να επιδέχεται τροποποιήσεις, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι 
παρέχει τα ισχυρότερα δυνατά κίνητρα. Η κατηγορηματική και εξαντλητική απαρίθμηση των 
πρώτων υλών, η συμβολή των οποίων πρέπει να υπολογίζεται με πολλαπλούς συντελεστές 
στάθμισης, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, δεν είναι πλήρως αιτιολογημένη, διότι, στο 
παρόν στάδιο, δεν είναι ακόμα εφικτός ο προσδιορισμός όλων των πρώτων υλών που 
μπορούν να αξιοποιηθούν στο εγγύς μέλλον. Από πλευράς περιφερειακής ανάπτυξης, 
κρίνεται απολύτως επιτακτική η ανάγκη επενδύσεων στην παραγωγή βιοκαυσίμων νέας 
γενιάς, δεδομένης της παραδοχής ότι η ανάπτυξη της εν λόγω παραγωγής θα δημιουργήσει 
υψηλό αριθμό νέων θέσεων απασχόλησης. 

Τέλος, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα ήθελε να τονίσει τη σημασία της 
διαμόρφωσης μακροπρόθεσμης προοπτικής στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής. Η 
νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να διασφαλίζει, στο μέτρο του δυνατού, το πλέον σταθερό 
περιβάλλον λειτουργίας, ενώ η πολιτική πρέπει να είναι προβλέψιμη ώστε οι επιχειρήσεις να 
τολμούν να επενδύουν στην Ευρώπη και να δημιουργούν, συνεπώς, θέσεις απασχόλησης και 
οικονομική ανάπτυξη. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

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. Παρά 
τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, 
εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές 
αβεβαιότητες ως προς τις επιπτώσεις της 
έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. 
Δεδομένου ότι ο υπολογισμός των 
εκπομπών εξακολουθεί να εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από το εκάστοτε πλαίσιο 
μοντελοποίησης και από τις σχετικές 
παραδοχές, βάσει των ελλιπών μέχρι 
στιγμής γνώσεων, δεν θα ήταν ευκταία η 
μείωση της υφιστάμενης παραγωγής 
βιοκαυσίμων στις περιφέρειες της 
Ένωσης, η οποία αναμένεται ότι θα 
δυσχεράνει περαιτέρω την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στην οδηγία 
2009/28/ΕΚ.

Or. fi
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Τροπολογία 2
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 
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) Ο τομέας των μεταφορών θα χρειαστεί 
υγρά καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές 
προκειμένου να μειώσει τις οικείες 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Πολλά 
βιοκαύσιμα παράγουν εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που παραμένουν εξαιρετικά 
υψηλές σε σύγκριση με τις εκπομπές που 
παράγονται από τα ορυκτά καύσιμα, εάν 
ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, οι 
συνέπειες των έμμεσων αλλαγών της 
χρήσης γης. Τα προηγμένα βιοκαύσιμα, 
όπως εκείνα που παράγονται από 
απόβλητα, βιομάζα ξύλου 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. Ωστόσο, η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να συντελέσει στη 
μείωση της πραγματικής συνολικής 
ποσότητας των βιοκαυσίμων που θα 
χρησιμοποιούνται στον τομέα των 
μεταφορών το 2020 σε επίπεδα 
χαμηλότερα από τα εκτιμώμενα, με 
αποτέλεσμα η μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου να υπολείπεται των 
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προβλέψεων. Προκειμένου τα κράτη μέλη 
να είναι σε θέση να αναπτύξουν, με τη 
μέγιστη δυνατή ευελιξία, καινοτόμες και 
νέες πρώτες ύλες και να προωθήσουν τη 
χρήση τους στην παραγωγή βιοκαυσίμων, 
είναι σημαντικό η παρούσα οδηγία να 
θεσπίζει γενικές αρχές και διατάξεις και 
όχι να παρέχει εξαντλητικό κατάλογο 
πρώτων υλών για βιοκαύσιμα δεύτερης 
γενιάς. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται στα 
κράτη μέλη, και επομένως και στις 
περιφέρειες, η δυνατότητα να λαμβάνουν 
αποφάσεις σχετικά με την επεξεργασία 
των πρώτων υλών με βάση τις 
δυνατότητές τους. 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. fi

Τροπολογία 3
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 

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και η 
ασφάλεια των επενδύσεων 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 
προάγεται η αποδοτική, από πλευράς 
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οικονομική αξία για χρήσεις πλην της 
παραγωγής βιοκαυσίμων.

πόρων, χρήση πρώτων υλών βιομάζας και
να δίδεται προτεραιότητα στα 
βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Η 
περιφερειακή πολιτική της Ένωσης και 
τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση νέων και καινοτόμων 
βιοκαυσίμων.

Or. fi

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Στην οδηγία 2009/28/ΕΚ αναφέρεται 
ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
βασίζεται στη δραστηριότητα τοπικών 
και περιφερειακών ΜΜΕ. Στην οδηγία 
υπογραμμίζεται επίσης ότι τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποστηρίξουν μέτρα εθνικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης και να 
προωθήσουν τη χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων στον 
συγκεκριμένο τομέα. Τα διαρθρωτικά 
ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
ειδικότερα για την προώθηση της 
παραγωγής βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, 
ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. fi

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) 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 
ευκαιρίες περιφερειακής και τοπικής 
ανάπτυξης και στην απασχόληση. Η 
παραγωγή βιοκαυσίμων νέας γενιάς, 
ειδικότερα, δημιουργεί υψηλό αριθμό 
θέσεων απασχόλησης, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές. Η αυτάρκεια και η 
ασφάλεια εφοδιασμού των περιφερειών 
αποτελούν εξίσου σημαντικούς στόχους 
στο πλαίσιο της προώθησης της αγοράς 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της 
αγοράς καυσίμων.

Or. fi

Τροπολογία 6
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 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.

Or. fi
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Αιτιολόγηση

Η διαβεβαίωση ότι η τροποποιητική οδηγία δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων και, κατά συνέπεια, των εν ενεργεία φορέων εκμετάλλευσης δεν μπορεί να 
αιτιολογηθεί πλήρως χωρίς τη διενέργεια διεξοδικότερης εκτίμησης των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων.

Τροπολογία 7
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) 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 και κατάλοιπα
ως πρώτη ύλη, πρέπει να αντιστοιχεί 
μηδενικός παράγων εκπομπών.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη του όρου «κατάλοιπα» στο κείμενο είναι σημαντική, διότι τα κατάλοιπα 
εξακολουθούν να παρουσιάζουν πολλές δυνατότητες χρήσης, για παράδειγμα, στην αξιοποίηση 
βιομηχανικών παραπροϊόντων και καταλοίπων.

Τροπολογία 8
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 

(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 
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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.

παραγόντων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και 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. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει 
επίσης τις ευρύτερες οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της πρότασης στις 
περιφέρειες και την ύπαιθρο της Ένωσης, 
καθώς και στη δραστηριότητα των 
υφιστάμενων παραγωγών βιοκαυσίμων. 

Or. fi

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος 
Α του παραρτήματος IX θεωρείται ότι 
είναι το τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·

i) βιοκαυσίμων παραγόμενων από πρώτες 
ύλες των σχετικών καταλόγων που 
περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, στο μέρος Α 
του παραρτήματος IX θεωρείται ότι είναι 
το διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου 
τους·

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση της εξαντλητικής απαρίθμησης στο παράρτημα όλων των επιμέρους πρώτων 
υλών, με τον υπολογισμό της συμβολής των παραγόμενων εξ αυτών βιοκαυσίμων με 
τετραπλάσιο ή διπλάσιο συντελεστή στάθμισης, δεν είναι σωστή, διότι είναι δύσκολο να 
προσδιοριστούν όλες οι πρώτες ύλες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, είτε επί του παρόντος 
είτε μελλοντικά, και οι οποίες δεν συνεπάγονται κανέναν κίνδυνο λόγω έμμεσων αλλαγών της 
χρήσης γης (ILUC). Η χρήση τετραπλάσιου συντελεστή στάθμισης ενδέχεται να έχει ως 
αποτέλεσμα η πραγματική ποσότητα των προηγμένων βιοκαυσίμων να υπολείπεται των 
σχετικών προσδοκιών και, κατά συνέπεια, να παρουσιάζεται μειωμένος και ο εκτιμώμενος 
αντίκτυπος στις περιφέρειες.
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Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 
μέρος Β του παραρτήματος IX θεωρείται 
ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·

ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από πρώτες 
ύλες των σχετικών καταλόγων που 
περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, στο μέρος Β 
του παραρτήματος IX θεωρείται ότι είναι 
ευθέως ανάλογη του ενεργειακού 
περιεχομένου τους·

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση της εξαντλητικής απαρίθμησης στο παράρτημα όλων των επιμέρους πρώτων 
υλών, με τον υπολογισμό της συμβολής των παραγόμενων εξ αυτών βιοκαυσίμων με 
τετραπλάσιο ή διπλάσιο συντελεστή στάθμισης, δεν είναι σωστή, διότι είναι δύσκολο να 
προσδιοριστούν όλες οι πρώτες ύλες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, είτε επί του παρόντος 
είτε μελλοντικά, και οι οποίες δεν συνεπάγονται κανέναν κίνδυνο λόγω έμμεσων αλλαγών της 
χρήσης γης (ILUC). Η χρήση τετραπλάσιου συντελεστή στάθμισης ενδέχεται να έχει ως 
αποτέλεσμα η πραγματική ποσότητα των προηγμένων βιοκαυσίμων να υπολείπεται των 
σχετικών προσδοκιών και, κατά συνέπεια, να παρουσιάζεται μειωμένος και ο εκτιμώμενος 
αντίκτυπος στις περιφέρειες.

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους.

iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου 
τους.

Or. fi
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Αιτιολόγηση

Η χρήση τετραπλάσιου συντελεστή στάθμισης ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα η πραγματική 
ποσότητα των προηγμένων βιοκαυσίμων να υπολείπεται των σχετικών προσδοκιών και, κατά 
συνέπεια, να παρουσιάζεται μειωμένος και ο εκτιμώμενος αντίκτυπος στις περιφέρειες.

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ – σημείο iii
2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατάλογος των πρώτων υλών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX είναι 
δυνατό να προσαρμόζεται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των 
κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο 
β), όσον αφορά τον κατάλογο των πρώτων 
υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX.»

Ο κατάλογος των πρώτων υλών που 
παρατίθεται ενδεικτικά στο παράρτημα IX 
είναι δυνατό να προσαρμόζεται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των 
κανόνων καταλογισμού που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Ανατίθεται στην 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο 
β), όσον αφορά τον κατάλογο των πρώτων 
υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX.»

Or. fi

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι είναι δύσκολο να αξιολογηθεί κατά πόσον ο εν λόγω κατάλογος θα είναι 
αρκούντως ολοκληρωμένος στο μέλλον, συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για την παροχή μεγαλύτερης 
ευελιξίας στα κράτη μέλη, ούτως ώστε να είναι σε θέση να συμπληρώσουν τον κατάλογο με 
βάση τις δυνατότητες της εκάστοτε χώρας.

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

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 

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 
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διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για 
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη στα 
καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας που πρέπει να εφαρμόζονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2021, παραγόντων 
εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 
αλλαγής της χρήσης γης, καθώς και από 
επανεξέταση της αποτελεσματικότητας 
των κινήτρων που προβλέπονται, στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, για βιοκαύσιμα από 
πρώτες ύλες μη παραγόμενες από την 
καλλιέργεια γης και από άλλες 
καλλιέργειες μη προοριζόμενες για τη 
διατροφή.

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. 
Στην έκθεση επανεξετάζονται επίσης οι 
επιπτώσεις της οδηγίας στη λειτουργία 
της υφιστάμενης βιομηχανίας 
βιοκαυσίμων, καθώς και οι ευρύτερες 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της 
οδηγίας στις περιφέρειες της Ένωσης. 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.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενήργησε, η Επιτροπή εξέτασε τις ευρύτερες κοινωνικές και 
οικονομικές επιπτώσεις της πρότασης με συνοπτικό τρόπο, παρότι ένας από τους σημαντικούς 
στόχους της οδηγίας για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές συνίσταται στην ανάπτυξη των 
περιφερειών και των αγροτικών περιοχών. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό να εξεταστούν με 
διεξοδικότερο τρόπο οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πρότασης, για παράδειγμα στην 
απασχόληση, αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της πρότασης.

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
2009/28/ΕΚ
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Στο σημείο 11 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
«Εάν η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές αλλού και είναι 
εγγυημένης προέλευσης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 15, 
χρησιμοποιείται σε μονάδα παραγωγής 
καυσίμου, οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που παράγονται από την 
ηλεκτρική ενέργεια λογίζονται ως 
μηδενικές. Ομοίως, μηδενικό λογίζεται 
και το επίπεδο εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται εντός της μονάδας 
παραγωγής.»

Or. fi

Αιτιολόγηση

Είναι ευκταίο να ενθαρρυνθούν οι μονάδες παραγωγής να χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας 
ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον οι εν λόγω μονάδες 
χρησιμοποιούν ενέργεια που παράγεται αλλού. Αυτό θα αποφέρει οφέλη και στις μονάδες 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην περιοχή, λόγω της αύξησης τη ζήτησης για 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3
2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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: 
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Or. fi

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση της εξαντλητικής απαρίθμησης στο παράρτημα όλων των επιμέρους πρώτων 
υλών, με τον υπολογισμό της συμβολής των παραγόμενων εξ αυτών βιοκαυσίμων με 
τετραπλάσιο ή διπλάσιο συντελεστή στάθμισης, δεν είναι σωστή, διότι είναι δύσκολο να 
προσδιοριστούν όλες οι πρώτες ύλες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, είτε επί του παρόντος 
είτε μελλοντικά, και οι οποίες δεν συνεπάγονται κανένα κίνδυνο λόγω έμμεσων αλλαγών της 
χρήσης γης (ILUC). Η χρήση τετραπλάσιου συντελεστή στάθμισης ενδέχεται να έχει ως 
αποτέλεσμα η πραγματική ποσότητα των προηγμένων βιοκαυσίμων να υπολείπεται των 
σχετικών προσδοκιών και, κατά συνέπεια, να παρουσιάζεται μειωμένος και ο εκτιμώμενος 
αντίκτυπος στις περιφέρειες.

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3
2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Κλάσματα βιομάζας των μικτών αστικών 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
διαχωριζόμενων βιολογικών αποβλήτων,
αλλά όχι άλλων διαχωριζόμενων οικιακών 
απορριμμάτων και απορριμμάτων χαρτιού
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.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η χρήση των απορριμμάτων χαρτιού ως πρώτης ύλης για βιοκαύσιμα δεν δικαιολογείται από 
πλευράς ενεργειακής απόδοσης. Η ανακύκλωση και η βιώσιμη χρήση των απορριμμάτων 
χαρτιού, λόγου χάρη ως πρώτης ύλης για την παραγωγή χαρτιού, δημιουργεί επίσης θέσεις 
απασχόλησης στις περιφέρειες, και αποτελεί ευκαιρία που δεν θα πρέπει να μείνει 
ανεκμετάλλευτη. Επειδή το κείμενο της Επιτροπής δεν είναι σαφές ως προς τα διαχωριζόμενα 
απορρίμματα της βιοοικονομίας, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η δυνατότητα χρήσης τους.
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Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3
2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Α – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων, απορρίμματα από το λιανικό 
και χονδρικό εμπόριο και υπολείμματα 
διεργασίας.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Για λόγους ενεργειακής απόδοσης, είναι σκόπιμο να προαχθεί στο πλαίσιο της παραγωγής 
βιοκαυσίμων η αξιοποίηση πολλών τύπων βιομηχανικών αποβλήτων, απορριμμάτων από το 
λιανικό και χονδρικό εμπόριο και υπολειμμάτων διεργασίας.

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3
2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Α – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ιδ) Κατάλοιπα δασικής εκμετάλλευσης, 
όπως φλοιοί, κλαδιά, μάζα κόμης 
δέντρων, ξύλα μικρού μεγέθους, φύλλα, 
πριονίδι και ροκανίδια.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Είναι επιθυμητό να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι διάφορες μορφές καταλοίπων που 
παράγονται από τις εργασίες διαχείρισης των δασών και υλοτομίας. Το στοιχείο αυτό θα 
διασφαλίσει επίσης την προώθηση της αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, χάρη στη 
δημιουργία αγορών για την αξιοποίηση των καταλοίπων από τις εργασίες διαχείρισης των 
δασών ως πρώτων υλών για την παραγωγή καυσίμων.
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Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3
2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Α – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες.

Or. fi

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3
2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – μέρος Α – στοιχείο ιδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ β) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά πλην των 
σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο η συμβολή της λιγνοκυτταρίνης να υπολογιστεί με διπλό συντελεστή στάθμισης, 
διότι δεν έχει επιπτώσεις λόγω έμμεσων αλλαγών της χρήσης γης (ILUC) και η αξιοποίησή της 
ως πρώτης ύλης για βιοκαύσιμα θα προαγάγει την αειφορία των περιφερειών και της υπαίθρου, 
καθώς και την απασχόληση στις αντίστοιχες περιοχές.

Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3
2009/28/ΕΚ
Παράρτημα – μέρος B

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Πρώτες ύλες των οποίων το μερίδιο στο 
στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4) θεωρείται ότι είναι ευθέως 
ανάλογο του ενεργειακού περιεχομένου
τους
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Or. fi


