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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εισαγωγή

Η χρήση βιοκαυσίμων αυξάνεται σταθερά κατά τα τελευταία 10 χρόνια ως αποτέλεσμα της 
πολιτικής της ΕΕ για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών και 
τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από καύσιμα που βασίζονται στο πετρέλαιο· ενώ η 
οδηγία περί ποιότητας των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (οδηγία 98/70/ΕΚ) καθόριζε έναν 
στόχο μείωσης των αερίων θερμοκηπίου σε ποσοστό 6% στον τομέα των μεταφορών έως το 
2020, η οδηγία σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
(οδηγία 2009/28/ΕΚ) καθόριζε υποχρεωτικό στόχο έως το 2020, με σκοπό να επιτευχθεί 
τμήμα 20% της συνολικής ενέργειας που προερχόταν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 
γενικότερη κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης και ένα ποσοστό 10% αυτού του τύπου 
ενέργειας στον τομέα των μεταφορών.

Και οι δύο οδηγίες περιλαμβάνουν κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, τα οποία όμως 
αποδείχθηκε ότι είναι ανεπαρκή για να επιτευχθούν οι επιθυμητές μειώσεις των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου λόγω των έμμεσων αλλαγών στη χρήση γης (ILUC). Η 
επιστημονική έρευνα δείχνει ότι οι εκπομπές από έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης μπορεί 
να διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα τα οποία αντικαθιστούν και 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που συνδέονται με την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, 
και ότι θα μπορούσαν να ακυρώσουν ορισμένες από τις μειώσεις των αερίων θερμοκηπίου 
που οφείλονται στα βιοκαύσιμα.

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην τροποποίηση τόσο της οδηγίας σχετικά με την 
ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ όσο και την οδηγία σχετικά με την προώθηση 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με σκοπό να αρχίσει η μετάβαση σε βιοκαύσιμα τα 
οποία επιτρέπουν τον περιορισμό των αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπομπών λόγω της έμμεσης αλλαγής στη χρήσης γης.

2. Η διάσταση «μεταφορές» στην πρόταση

Η πρόταση εισαγάγει νέες διατάξεις στην οδηγία 2009/28/ΕΚ σχετικά με τις μεταφορές, 
ειδικότερα δε εισάγει ένα όριο 5% στην συμβολή των βιοκαυσίμων τα οποία παράγονται από 
γεωργικές καλλιέργειες. 

3. Οι παρατηρήσεις της συντάκτριας της γνωμοδότησης

Κατ’ αρχάς η συντάκτρια της γνωμοδότησης θα επιθυμούσε να υπογραμμίσει την επείγουσα 
ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στη μείωση των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές, όχι μόνο 
μέσω της υποκατάστασης καυσίμων αλλά επίσης μέσω σημαντικών αλλαγών στην 
ενεργειακή απόδοση των οχημάτων, και άλλων μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμων. Για τον λόγο αυτό, η συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει να 
συμπεριληφθούν στον στόχο του 10% η παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στις σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς επίσης η ενεργειακή απόδοση και τα μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές. 
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Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θα επιθυμούσε να υπογραμμίσει ότι η περιβαλλοντική 
επίπτωση των μεταφορών δεν θα αντιμετωπιστεί μόνο με την αντικατάσταση των τύπων 
καυσίμων, αλλά θα απαιτήσει επίσης θεμελιώδεις κοινωνικές αλλαγές για μια βιώσιμη 
κοινωνία όπου οι μεταφορές θα έχουν βελτιστοποιηθεί. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 
μειωθούν οι ανάγκες στον τομέα των μεταφορών, να βελτιωθεί ο σχεδιασμός της χωροταξίας, 
και να υπάρξουν αλλαγές στην συμπεριφορά σε σχέση με τις μεμονωμένες μεταφορές. 
Θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι γενικότερες κοινωνικές επιπτώσεις, όπως 
η αύξηση της τιμής των δημητριακών και άλλων αμυλούχων φυτών, η απώλεια της 
βιοποικιλότητας, τα τροπικά δάση και άλλα πολύτιμα εδάφη, καθώς και οι κοινωνικές 
συνέπειες για τους τοπικούς πληθυσμούς. 

Δεδομένου ότι πάνω από 870 εκατομμύρια άτομα υποσιτίζονται, όπως εκτιμάται από τον 
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations – Οργανισμός Τροφίμων και 
Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών), η συντάκτρια της γνωμοδότησης πιστεύει ακράδαντα ότι η 
κινητικότητα στην Ευρώπη δεν μπορεί να εξασφαλιστεί εις βάρος των υποσιτιζόμενων 
ατόμων στον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, η αύξηση της χρήσεως βιοκαυσίμων των οποίων η 
παραγωγή ανταγωνίζεται αυτήν των τροφίμων και ζωοτροφών θα πρέπει να εμποδιστεί. 

Στο πλαίσιο αυτό, η συντάκτρια της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να 
περιοριστεί η συνεισφορά των βιοκαυσίμων από καλλιέργειες εδώδιμων φυτών – όπως αυτά 
τα οποία βασίζονται στα δημητριακά και σε άλλα αμυλούχα, ζαχαρούχα και ελαιούχα φυτά -
στους στόχους που θέτει η οδηγία σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

Ωστόσο, η συντάκτρια της γνωμοδότησης εκφράζει την ανησυχία ότι η οδηγία δεν θα 
επιτύχει την πρόληψη της περαιτέρω αύξησης της χρήσης βιοκαυσίμων γεωργικής 
προέλευσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
επιπτώσεις στις οικονομίες των τρίτων χωρών, η συντάκτρια της γνωμοδότησης πιστεύει ότι 
το τμήμα των βιοκαυσίμων γεωργικής προέλευσης θα πρέπει να σταματήσει στο σημερινό 
επίπεδο παραγωγής και να καταργηθεί βαθμηδόν από κοινού με τις αντίστοιχες επιδοτήσεις. 
Η χρήση βιοκαυσίμων γεωργικής προέλευσης θα πρέπει να αντικατασταθεί από προηγμένα 
βιοκαύσιμα που θα παρέχουν κατάλληλα περιβαλλοντικά εχέγγυα τα οποία θα εξαρτώνται 
από την τεχνολογική τους ανάπτυξη, χωρίς να αυξάνουν το γενικότερο όριο του 5% της 
συνεισφοράς που γίνεται από τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά.

Επιπλέον, ενώ υποστηρίζει τον γενικότερο στόχο του ποσοστού 10% ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, η συντάκτρια της γνωμοδότησης πιστεύει ότι η 
πρόταση της Επιτροπής δεν αντιμετωπίζει επαρκώς την πρόκληση μείωσης του CO2, επειδή 
ορισμένα βιοκαύσιμα τα οποία είναι πιθανόν να αυξήσουν τις εκπομπές CO2 σε σχέση με τα 
ορυκτά καύσιμα, εξακολουθούν να παραμένουν επιλέξιμα για τον στόχο του 10% των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για το λόγο αυτό η συντάκτρια της γνωμοδότησης προτείνει 
να αυξηθεί το όριο εξοικονόμησης από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για όλες τις 
λειτουργούσες εγκαταστάσεις σε 60%, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η καλύτερη απόδοση όλων 
των βιοκαυσίμων, υπενθυμίζοντας το σχετικό αίτημα του Κοινοβουλίου από το 2008.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 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, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Μια από τις 
μεθόδους με τις οποίες τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο 
είναι η πρόσμιξη βιοκαυσίμων, που 
αναμένεται ότι θα είναι ο κύριος 
συντελεστής για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 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, 
κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Η ανάγκη για 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον 
τομέα των μεταφορών είναι επιτακτική, 
διότι είναι πιθανόν ότι θα καθίσταται 
διαρκώς δυσχερέστερη η βιώσιμη 
επίτευξη δεσμευτικού ποσοστιαίου 
στόχου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
αν εξακολουθήσει να αυξάνεται η 
συνολική ζήτηση ενέργειας για τις 
μεταφορές. Η χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η 
πρόσμιξη βιοκαυσίμων με μηδενικές και 
χαμηλές εκπομπές λόγω αλλαγής της 
χρήσης γης αποτελούν άλλες μεθόδους 
που έχουν τα κράτη μέλη στη διάθεσή 
τους για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη μείωσης της συνολικής κατανάλωσης και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στον 
τομέα των μεταφορών με σκοπό την επίτευξη του στόχου του 10% για τις μεταφορές έχει 
επισημανθεί ήδη στην ισχύουσα οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Η παρούσα 
τροπολογία αναφέρεται εκ νέου σε αυτό και επισημαίνει τη σημασία της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς και προηγμένων βιοκαυσίμων προκειμένου να 
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μπορέσουν η Ένωση και τα κράτη μέλη να επιτύχουν με βιώσιμο τρόπο τον εν λόγω στόχο στον 
τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 a) Το άρθρο 19 παράγραφος 7 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ και το άρθρο 7δ 
παράγραφος 6 της οδηγίας 98/70/ΕΚ 
απαιτούν τη συνεκτίμηση των συνεπειών 
της έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων για την 
αντιμετώπιση αυτών των συνεπειών, 
λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της 
ανάγκης για προστασία των υφιστάμενων 
επενδύσεων.

Τροπολογία 3

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 

(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 τα 
βιοκαύσιμα που προέρχονται από 
γεωργικές καλλιέργειες έχουν λάβει 
δημόσιες επιδοτήσεις μεγάλου ύψους (10 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως) και, ως 
εκ τούτου, το σύνολο σχεδόν της 
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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.

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. Οι αλλαγές στην έμμεση 
χρήση γης, σύμφωνα με τις συστάσεις 
που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση 
επιπτώσεων της Επιτροπής, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη προκειμένου να 
αποφευχθούν αυτές οι δυνητικές πηγές 
εκπομπών. Προκειμένου να περιοριστούν 
οι έμμεσες αλλαγές της χρήσης γης, είναι 
σκόπιμο να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ 
κατηγοριών καλλιεργειών, όπως 
ελαιούχων φυτών, σιτηρών, σακχαρούχων 
και άλλων αμυλούχων φυτών. Επιπλέον, 
για να βρεθούν μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες λύσεις, είναι αναγκαίο 
να ενθαρρυνθούν η έρευνα και η 
ανάπτυξη στους τομείς των νέων, 
προηγμένων βιοκαυσίμων, που δεν 
ανταγωνίζονται τις εδώδιμες 
καλλιέργειες, και να μελετηθεί περαιτέρω 
ο αντίκτυπος των διαφόρων ομάδων 
καλλιεργειών τόσο στις άμεσες όσο και 
στις έμμεσες αλλαγές χρήσης γης. 

Τροπολογία 4

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 

(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 
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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.

ενθαρρυνθεί η παραγωγή αυτών των 
προηγμένων βιοκαυσίμων, τα οποία επί 
του παρόντος δεν είναι εμπορικά 
διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες. 

Πρέπει να προβλεφθούν περαιτέρω 
κίνητρα με την αύξηση του συντελεστή 
στάθμισης των προηγμένων βιοκαυσίμων 
που παράγονται από ζωοτροφές 
περιλαμβανόμενες στο παράρτημα ΙΧ, τα 
οποία πρέπει να φτάνουν έως το 3% της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 
μεταφορές το 2020.
Θα πρέπει να δοθούν επίσης κίνητρα για 
άλλους τύπους ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας καθώς επίσης για την 
ενεργειακή απόδοση και για μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις 
μορφές μεταφορών.
Ενώ η συμβολή των βιοκαυσίμων από 
τρόφιμα γεωργικής προέλευσης θα πρέπει 
να περιοριστεί στο 6,5% το πολύ έως το 
2020, θα διακοπεί η παροχή κινήτρων για 
βιοκαύσιμα που δεν οδηγούν σε 
σημαντική μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου και για βιοκαύσιμα που 
παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων 
και ζωοτροφών.
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Τροπολογία 5

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 
να παρασχεθεί ένα σταθερό ρυθμιστικό 
περιβάλλον για τις υφιστάμενες και τις 
νέες επενδύσεις, 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 υπάρξει 
δέσμευση ότι τα επίπεδα των 
βιοκαυσίμων που προωθούνται μέσω της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ θα διατηρηθούν και 
κατά τα επόμενα έτη μετά το 2020. Τα 
κατάλοιπα ξυλοκυτταρινούχων υλικών 
αποτελούν μία από τις σπάνιες μορφές 
βιομάζας, που υπάρχει σε μεγάλη 
ποσότητα στην Ευρώπη. Ο καθορισμός 
επιμέρους στόχου για την πρόσμιξη 
ξυλοκυτταρινούχου βιοκαυσίμου θα 
προσφέρει στους επενδυτές την 
προβλεψιμότητα που απαιτείται για την 
εκμετάλλευση του δυναμικού του 
συγκεκριμένου βιοκαυσίμου.

Αιτιολόγηση

Ο επιμέρους στόχος για την πρόσμιξη ξυλοκυτταρινούχου βιοκαυσίμου συμβάλλει στη μείωση 
των εισαγωγών ντίζελ μέσω της παραγωγής προηγμένων βιοντίζελ και στην ενθάρρυνση των 
επενδύσεων με σκοπό την εκμετάλλευση στην Ευρώπη μιας βιομάζας με σημαντικές 
δυνατότητες.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το ελάχιστο όριο μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά παραγόμενα σε νέες 
εγκαταστάσεις πρέπει να αυξηθεί, με ισχύ 
από την 1η Ιουλίου 2014, για να βελτιωθεί 
το συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου, 
καθώς και για να αποθαρρυνθούν
περαιτέρω επενδύσεις σε εγκαταστάσεις με 
χαμηλές επιδόσεις στη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου. Με την αύξηση αυτή
διασφαλίζονται οι επενδύσεις σε 
δυναμικότητα παραγωγής βιοκαυσίμων και 
βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο.

(8) Το ελάχιστο όριο μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και 
βιορευστά παραγόμενα σε νέες 
λειτουργούσες εγκαταστάσεις πρέπει να 
αυξηθεί, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2015, 
για να βελτιωθεί το συνολικό ισοζύγιο 
αερίων θερμοκηπίου, καθώς και για να 
ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε 
εγκαταστάσεις με υψηλές επιδόσεις στη 
μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Με τον 
καθορισμό ενός ελάχιστου ορίου της 
τάξεως του 60% διασφαλίζονται οι 
επενδύσεις σε δυναμικότητα παραγωγής 
βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με 
το άρθρο 19 παράγραφος 6 δεύτερο 
εδάφιο.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 a) Η Επιτροπή πρέπει να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται 
ο θεμιτός ανταγωνισμός όσον αφορά τα 
βιοκαύσιμα που εισάγονται στην Ένωση 
από εξαγωγείς τρίτων χωρών σύμφωνα 
με τους κανόνες για τα μέσα εμπορικής 
άμυνας.

Αιτιολόγηση

Η αγορά βιοκαυσίμων υπόκειται σε αθέμιτες πρακτικές από τρίτες χώρες (π.χ. στις 18 
Φεβρουαρίου 2013 η ΕΕ επέβαλε δασμούς κατά του ντάμπινγκ στις εισαγωγές βιοαιθανόλης 
από τις ΗΠΑ, ενώ στις 29 Αυγούστου 2012 η Επιτροπή δρομολόγησε έρευνα κατά του 
ντάμπινγκ σε σχέση με τις εισαγωγές καυσίμων βιοντίζελ από την Αργεντινή και την Ινδονησία). 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να τονίζεται η σημασία του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά 
βιοκαυσίμων.
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Τροπολογία 8

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

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 a) Θα πρέπει να προσφερθούν 
κίνητρα για να ενισχυθεί η χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στον τομέα των μεταφορών. 
Επιπλέον, θα πρέπει να προωθηθούν η 
ενεργειακή απόδοση και τα μέτρα 
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εξοικονόμησης ενέργειας στον 
συγκεκριμένο τομέα.

Τροπολογία 10

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 σύμφωνα 
με τα τρέχοντα επιστημονικά στοιχεία δεν 
είναι αρκετά αξιόπιστες ώστε να 
αποτελέσουν τη βάση για τη χάραξη 
πολιτικής. Λαμβανομένου υπόψη ότι η 
ανάπτυξη του κλάδου των βιοκαυσίμων 
στην ΕΕ καθοδηγείται κυρίως από την 
πολιτική , έχει ιδιαίτερη σημασία να 
εξασφαλιστεί συνέπεια, με το να 
βασίζονται οι νομοθετικές αλλαγές σε 
αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία.

Τροπολογία 11

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 
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 

(12) Παρότι οι εκπομπές που οφείλονται 
στην έμμεση αλλαγή της χρήσης γης 
αναγνωρίζονται ως φαινόμενο, δεν 
υφίσταται ακόμα αντικειμενική και 
εναρμονισμένη μεθοδολογία για τη 
μέτρησή τους. Η Επιτροπή πρέπει 
συνεπώς να επανεξετάζει τακτικά 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 με βάση τα 
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καθορίζονται παράγοντες σε
αναλυτικότερο επίπεδο διαχωρισμού και 
να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες τιμές 
όταν στην αγορά διατίθενται νέες πρώτες 
ύλες.

τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που 
βασίζονται στο πλέον αξιόπιστο 
επιστημονικό πρότυπο, 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.  Προκειμένου να ενισχυθεί η 
ασφάλεια δικαίου για τις επενδύσεις 
στους τομείς της παραγωγής 
βιοκαυσίμων, κρίνεται σκόπιμο να 
θεσπίσει η Επιτροπή μια αντικειμενική 
και εναρμονισμένη μεθοδολογία που να 
καθιστά δυνατή την εκτίμηση των 
παραγόντων των εκπομπών που 
συνδέονται με την έμμεση αλλαγή της 
χρήσης γης.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 a) Στο πλαίσιο της επανεξέτασης και 
της προσαρμογής της εν λόγω 
μεθοδολογίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν ήδη 
πραγματοποιήσει μαζικές επενδύσεις 
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στο άρθρο 19 παράγραφος 8 της (13) Στο άρθρο 19 παράγραφος 8 της 
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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.

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 ώστε να 
ενσωματωθούν στις οδηγίες ως 
προσαύξηση, όπως εκείνη που 
προβλέπεται 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. Ωστόσο, η χρήση 
των εν λόγω υποβαθμισμένων εδαφών για 
την καλλιέργεια βιοκαυσίμων πρέπει να 
συνεχίσει να προωθείται στον βαθμό που 
δεν επιφέρει έμμεση αλλαγή της χρήσης 
γης.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 a) Για να επιτευχθούν οι στόχοι που 
αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές στον τομέα των μεταφορών και να 
ελαχιστοποιηθούν παράλληλα οι 
αρνητικές συνέπειες της αλλαγής χρήσης 
της γης, θα πρέπει να προωθηθούν η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, η αλλαγή του τρόπου 
εκτέλεσης των μεταφορών, η μεγαλύτερη 
χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς 
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και η ενεργειακή απόδοση. Σύμφωνα με 
τη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να 
επιδιώξουν να αυξήσουν την ενεργειακή 
απόδοση και να μειώσουν τη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές, 
ενισχύοντας παράλληλα τη διείσδυση των 
ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά και 
την αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
στα συστήματα μεταφορών.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 β) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί στον τομέα των μεταφορών. 
Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να 
προωθήσουν τη σταδιακή αύξηση του 
μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της 
ενέργειας, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη 
διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων 
στην αγορά. 
Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να έχουν το 
δικαίωμα αναπροσανατολισμού των 
χρηματοδοτικών μέσων που διαθέτουν 
σήμερα για να επιτύχουν, ολικώς ή 
μερικώς, το αντίστοιχο μερίδιο ενέργειας 
από βιοκαύσιμα που παράγονται από 
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά, καθώς επίσης από 
άλλα ενεργειακά φυτά που καλλιεργούνται 
στο έδαφος, προς την κατεύθυνση της 
αύξησης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ιδίως του αέρα, της ηλιακής, 
της παλιρροϊκής και γεωθερμικής 
ενέργειας, οι οποίες έχουν δείξει τα 
ανανεώσιμα και αειφόρα χαρακτηριστικά 
τους. 
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Τροπολογία 16

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.

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Επιπλέον, η παρούσα οδηγία 
επιτρέπει την προσμέτρηση των 
βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται στην 
αεροπορία για την επίτευξη του στόχου 
που αναφέρεται στην παράγραφο β).

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7α – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση προμηθευτών 
βιοκαυσίμων που προορίζονται για χρήση 
στην αεροπορία, τα κράτη μέλη 
επιτρέπουν στους προμηθευτές αυτούς να 
επιλέγουν αν θα συμβάλουν στην 
υποχρέωση μείωσης που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2 στον βαθμό που τα 
παρεχόμενα βιοκαύσιμα πληρούν τα 
κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στο 
άρθρο 7β.

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στην παράγραφο 1 η τελευταία πρόταση 
διαγράφεται. 

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια αειφορίας τα οποία πρέπει να πληρούν τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά ώστε να 
προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας και να υπάγονται σε 
καθεστώτα κρατικής στήριξης πρέπει να εφαρμόζονται για όλα τα βιοκαύσιμα που παράγονται 
από απόβλητα ή κατάλοιπα. Με τη διατήρηση της εξαίρεσης υπάρχει κίνδυνος να 
δημιουργηθούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. 

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

'2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 

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

χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα 
σε όλες τις εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2015. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που 
λειτουργούσαν την ή πριν από την 1η 
Ιουλίου 2014, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και βιορευστά πρέπει να 
επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που 
λειτουργούσαν την ή πριν από την 1η 
Ιουλίου 2015, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και βιορευστά πρέπει να 
επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 60% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
που επιτυγχάνεται με τη χρήση 
βιοκαυσίμων και βιορευστών υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7δ, παράγραφος 1.»

Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
που επιτυγχάνεται με τη χρήση 
βιοκαυσίμων και βιορευστών υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7δ, παράγραφος 1.»

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7δ – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

'5. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το 
αργότερο και εφεξής ανά διετία, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις 
εκτιμώμενες τυπικές και προκαθορισμένες 
τιμές που παρατίθενται στα μέρη Β και Ε 
του παραρτήματος IV, με έμφαση στις 
εκπομπές από τις μεταφορές και τη 
μεταποίηση.

'5. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 το 
αργότερο και εφεξής ανά διετία, η 
Επιτροπή εκπονεί και δημοσιεύει έκθεση 
σχετικά με τις εκτιμώμενες τυπικές και 
προκαθορισμένες τιμές που παρατίθενται 
στα μέρη Β και Ε του παραρτήματος IV, 
με έμφαση στις εκπομπές από τις 
μεταφορές και τη μεταποίηση.

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση της έκθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταστήσει περισσότερο 
προσπελάσιμα τα εν λόγω δεδομένα, κάτι που θα βελτιώσει τυχόν μελλοντικές εργασίες με 
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σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 7δ – 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.

'6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 10α όσον αφορά την 
προσαρμογή του παραρτήματος V στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο, 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, με την 
προϋπόθεση να ενθαρρύνουν την έρευνα 
και την ανάπτυξη καινοτόμων
τεχνολογιών στα κράτη μέλη και 
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για 
βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού 
με καύσιμα τύπου ντίζελ.

Αιτιολόγηση

Για να μην δημιουργηθεί κλίμα αβεβαιότητας που θα αποθαρρύνει τις επενδύσεις, στόχος των 
προτεινόμενων μέτρων θα είναι η ενθάρρυνση της έρευνας και της ανάπτυξης στα κράτη μέλη 
και η ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς.
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Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
8α:
«8 α. 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 IV μέρος Γ σημείο 9.»

Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 ισχύει επ’ 
αόριστον από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

2. 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 7δ παράγραφος 8α, στο 
άρθρο 8α παράγραφος 3 και στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 ισχύει επ’ αόριστον από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. 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.

3. 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 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 περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 98/70/ΕΚ
Άρθρο 10α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 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 

5. Η 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 7δ παράγραφος 
6, του άρθρου 7δ παράγραφος 7, του 
άρθρου 7δ παράγραφος 8α, του άρθρου 
8α παράγραφος 3 και του άρθρου 10 
παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
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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. Η εν λόγω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.»

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Στο άρθρο 2 παρεμβάλλεται το 
στοιχείο ιε α) (νέο):
«ιε α) «προηγμένα βιοκαύσιμα»: 
βιοκαύσιμα παραγόμενα από πρώτες ύλες 
που δεν ανταγωνίζονται απευθείας τις 
βρώσιμες καλλιέργειες και τις 
καλλιέργειες ζωοτροφών. Στο παράρτημα 
ΙΧ περιλαμβάνεται μη εξαντλητικός 
κατάλογος των προηγμένων 
βιοκαυσίμων. Ανατίθεται στην Επιτροπή 
η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25β όσον 
αφορά την προσαρμογή του εν λόγω 
καταλόγου στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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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 φυτικό 
έλαιο και αιθανόλη από ζάχαρη, 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).»

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα επηρεάζουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα στους τομείς της βιοτεχνολογίας 
και της χημείας των φυτών. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμη η ενθάρρυνση της έρευνας και της 
ανάπτυξης σε όλους τους τομείς με υψηλό δυναμικό.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – υποσημείο i α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής: γ) η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

στο άρθρο 3 παράγραφος 4 προστίθεται 
δεύτερο εδάφιο:
Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται 
σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει το 2020 ποσοστό 
τουλάχιστον 2% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
στο εν λόγω κράτος μέλος.
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – υποσημείο i α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i α) στην παράγραφο 4, το εδάφιο 1 
αντικαθίσταται από το εξής:
4. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να 
αντιπροσωπεύει, το 2020, ποσοστό 
τουλάχιστον 10% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
στο εν λόγω κράτος μέλος και, λόγω της 
σημαντικής συμβολής της αιθανόλης 
στον στόχο της μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως στον 
τομέα των οδικών μεταφορών, το μερίδιο 
της αιθανόλης να ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 3% της συνολικής κατανάλωσης 
συμβατικών βιοκαυσίμων. 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, βεβαιώνεται η σημαντική συμβολή της αιθανόλης στην 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στον τομέα των οδικών μεταφορών. Συνεπώς, για να 
αποφευχθεί να καλύπτεται ολόκληρο το μερίδιο των συμβατικών βιοκαυσίμων κυρίως από 
καύσιμο βιοντίζελ, κρίνεται σκόπιμο να θεσπισθεί ειδική υποποσόστωση για την αιθανόλη.

Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ): (ii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):

«δ) για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων 
στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας 
από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 

«δ) για τον υπολογισμό του αριθμητή, το 
μερίδιο της ενέργειας είναι το ακόλουθο:
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και ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει το 2020 
το 5%, το εκτιμώμενο ποσοστό στο τέλος 
του 2011, της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές.»

- από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από 
σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα 
και ελαιούχα φυτά δεν υπερβαίνει το 2020 
το 6,5% της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας στις μεταφορές·
- από τα προηγμένα βιοκαύσιμα που 
παράγονται από ζωοτροφές 
περιλαμβανόμενες στο παράρτημα ΙΧ, 
δεν υπερβαίνει το 2020 το 3% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές·
- από άλλους τύπους ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας καθώς επίσης για την 
ενεργειακή απόδοση και για μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις 
μορφές μεταφορών.»

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – υποσημείο iii α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii α) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 
στ):
στ) για τον υπολογισμό της συνεισφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
καταναλώνεται σε όλα τα είδη 
σιδηροδρομικών μεταφορών για τους 
σκοπούς των στοιχείων α) και β), τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να 
χρησιμοποιούν είτε το μέσο μερίδιο της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας στην Κοινότητα ή το 
μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα 
τους. Επιπλέον, για τον υπολογισμό της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που καταναλώνεται σε όλες τις 
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μορφές σιδηροδρομικών μεταφορών, η εν 
λόγω κατανάλωση θα υπολογίζεται ως 2,5 
φορές το ενεργειακό περιεχόμενο του 
ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες 
πηγές.

Αιτιολόγηση

Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τον τομέα των 
σιδηροδρομικών μεταφορών θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κινήτρων και να λαμβάνει 
υπόψη την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. 

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 4:
4 α. Προκειμένου να επιτευχθεί 
ευκολότερα ο στόχος που καθορίζεται 
στην παράγραφο 4, κάθε κράτος μέλος 
προωθεί και ενθαρρύνει μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης 
ενέργειας. 
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις για μέτρα 
κατάλληλα για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και την 
εξοικονόμηση ενέργειας, για τους 
σκοπούς του πρώτου εδαφίου. Οι 
συστάσεις περιλαμβάνουν εκτιμήσεις των 
δυνατοτήτων ενεργειακής απόδοσης και 
εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει 
η εφαρμογή των μέτρων αυτών. Στη 
βάση αυτή, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
εθνικά προγράμματα δράσης για την 
έγκριση των μέτρων αυτών, και μπορούν 
να αποφασίσουν να υπολογίσουν την 
ενεργειακή απόδοση και τις 
εξοικονομήσεις στον τομέα της ενέργειας 
που επιτεύχθηκαν για τους σκοπούς της 
παραγράφου β).
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Αιτιολόγηση

Η μείωση των εκπομπών CO2 θα πρέπει να επιτευχθεί όχι μόνο μέσω της υποκατάστασης των 
καυσίμων αλλά και μέσω μέτρων ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – υποσημείο ii α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii α) στην παράγραφο 4 παρεμβάλλεται 
το ακόλουθο στοιχείο δ α):
«δ α) Το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές διατηρείται από τα 
κράτη μέλη τουλάχιστον στο επίπεδο που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο κατά τα 
έτη μετά το 2020.»

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – υποσημείο iii
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε): (iii) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«Η συμβολή των: «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·

(i) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος 
Α του παραρτήματος IX θεωρείται ότι 
είναι το διπλάσιο 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·

(ii) βιοκαυσίμων παραγόμενων από τις 
πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος 
Β του παραρτήματος IX θεωρείται ότι 
είναι 1,2 φορές το ενεργειακό περιεχόμενό
τους·

(iii) υγρών και αέριων καυσίμων από 
ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής 
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προέλευσης θεωρείται ότι είναι το 
τετραπλάσιο του ενεργειακού 
περιεχομένου τους.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στις κατηγορίες i) έως 
iii).

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καμία 
πρώτη ύλη δεν τροποποιείται σκοπίμως 
ώστε να υπάγεται στις κατηγορίες i) έως 
iii).

Τα προηγμένα βιοκαύσιμα που 
παράγονται από τα υλικά που 
απαριθμούνται στο παράρτημα IX πρέπει 
να αναλογούν τουλάχιστον στο 3% της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον 
τομέα των μεταφορών έως το 2020.

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 στο παράρτημα IX είναι 
δυνατό να προσαρμόζεται στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο. 
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος β), 
όσον αφορά τον κατάλογο ζωοτροφών που 
παρατίθεται στο παράρτημα IX, με την 
επιφύλαξη την ενθάρρυνσης της έρευνας 
και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών 
στα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
εναρμονισμένες λύσεις για το πρόβλημα 
της απάτης της διπλής προσμέτρησης 
που οφείλεται στην εσφαλμένη εφαρμογή 
των κριτηρίων που προβλέπονται στο 
στοιχείο ε).»

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

'2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη 

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

χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον 60 % 
για βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα 
σε εγκαταστάσεις που αρχίζουν να 
λειτουργούν μετά την 1η Ιουλίου 2015. 
Μια εγκατάσταση είναι «σε λειτουργία» αν 
έχει ολοκληρωθεί πραγματική παραγωγή 
βιοκαυσίμων ή βιορευστών.

Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που 
λειτουργούσαν την ή πριν από την 1η 
Ιουλίου 2014, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και βιορευστά πρέπει να 
επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων που 
λειτουργούσαν την ή πριν από την 1η 
Ιουλίου 2015, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και βιορευστά πρέπει να 
επιτυγχάνουν μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά 
τουλάχιστον 60% από την 1η Ιανουαρίου 
2018.

Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
που επιτυγχάνεται με τη χρήση 
βιοκαυσίμων και βιορευστών υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1.»

Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
που επιτυγχάνεται με τη χρήση 
βιοκαυσίμων και βιορευστών υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1.»

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
6. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και 
γ) της παραγράφου 1 και προέρχονται 
από γεωργικές πρώτες ύλες που 
καλλιεργούνται στην Κοινότητα σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα των 
διατάξεων που αφορούν τους κοινούς 
κανόνες για τα καθεστώτα άμεσης 
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο 
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της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς και σύμφωνα 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις περί καλής 
γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου της 
19ης Ιανουαρίου 2009, συμμορφώνονται 
προς τα κριτήρια αειφορίας που 
ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 3 
έως 5.

Τροπολογία 38

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«8 α. 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.»

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
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«8 β. Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2015, 
νομοθετική πρόταση με περαιτέρω 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 μέσω 
προσαύξησης παρόμοιας με εκείνη που 
προβλέπεται για τη βιομάζα από εκτάσεις 
οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του 
παραρτήματος IV μέρος Γ σημείο 8».

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25β – 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 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, και στο άρθρο 
19, παράγραφος 8α ισχύει για περίοδο 
τεσσάρων ετών [από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την 
εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες 
πριν από την εκπνοή της τετραετούς 
περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.
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Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Άρθρο 25β – 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’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο ιε α), 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, 7 και 19, και στο άρθρο 
19, παράγραφος 8α μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει 
την επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται στο κείμενο της απόφασης. 
Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 42

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

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 ιστ α),  
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, 
και του άρθρου 18 παράγραφος 8 στοιχείο 
α) τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
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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. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Τροπολογία 43

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. 

Πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, στην οποία αναλύεται, με 
βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία που βασίζονται στο 
πλέον αξιόπιστο επιστημονικό πρότυπο, η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία για:

α) τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου λόγω έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών·

β) την ενθάρρυνση της έρευνας και της 
ανάπτυξης νέων τομέων παραγωγής 
προηγμένων βιοκαυσίμων που δεν 
ανταγωνίζονται απευθείας τη χρήση 
γεωργικής γης για την παραγωγή ειδών 
διατροφής και ζωοτροφών·
γ) την ενθάρρυνση της συλλογής 
αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων 
σχετικά με τις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που οφείλονται στην έμμεση 
αλλαγή χρήσης γης·

Η έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, Η έκθεση συνοδεύεται, εάν είναι σκόπιμο, 
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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.

από νομοθετική πρόταση βασιζόμενη σε
διαθέσιμα στοιχεία που βασίζονται στο 
πλέον αξιόπιστο επιστημονικό πρότυπο, 
για την εισαγωγή, στα κατάλληλα κριτήρια 
αειφορίας, 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. Επίσης, 
λαμβανομένων υπόψη των εκτιμήσεων 
για την αλλαγή της χρήσης γης, από 1ης 
Ιανουαρίου 2021 παύουν να παρέχονται 
κίνητρα για βιοκαύσιμα που δεν 
εξασφαλίζουν σημαντική μείωση 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και 
παράγονται από καλλιέργειες που 
προορίζονται για την παραγωγή 
τροφίμων και ζωοτροφών.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
IX:

(3) Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα 
IX:

«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

Μέρος A. 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) Φύκη. α) Φύκη.

β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 

β) Κλάσματα βιομάζας των μικτών 
αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 
διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 
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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.

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 
αποβλήτων.

γ) Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών 
αποβλήτων.

δ) Άχυρο.
(e) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη. ε) Ζωική κοπριά και λυματολάσπη.

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.
ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη. ι) Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη.

ια) Κελύφη καρπών.
ιβ) Φλοιοί.
ιγ) Σπάδικες αραβοσίτου.
ιδ) Φλοιοί, κλαδιά, φύλλα, πριονίδι και 
ροκανίδια.

ιε) Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια
ιστ) Ξυλοκυτταρινούχα υλικά, όπως είναι 
το άχυρο, τα υπολείμματα 
ζαχαροκάλαμου, τα κελύφη καρπών 
(φλοιοί) και οι σπάδικες αραβοσίτου 
εκτός από πριονίδι, ξυλεία πρίσεως και 
ξυλεία επικάλυψης.

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

Μέρος B. Πρώτες ύλες των οποίων το 
μερίδιο στο στόχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4) θεωρείται ότι είναι 
1,2 φορές το ενεργειακό περιεχόμενό τους

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 

β) Ζωικά λίπη που ταξινομούνται στις 
κατηγορίες Ι και ΙΙ σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 για τον 
καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά 
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με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.

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.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3 – Μέρος Β α (νέο)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ
Παράρτημα IX – Μέρος B α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
το γεγονός ότι η τιμή των συντελεστών 
που ορίζονται στον τίτλο του 
παραρτήματος IX δεν είναι 
προσαρμοσμένη σε όλα τα προϊόντα και 
ότι το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί 
περαιτέρω ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε ανασφάλεια δικαίου.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και 
της οδηγίας σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (έμμεση 
αλλαγή της χρήσης γης)
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