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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιζ) «μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες»: 

ύλες που συντίθενται κυρίως από 

κυτταρίνη και ημικυτταρίνη και των 

οποίων η περιεκτικότητα σε λιγνίνη είναι 

χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των 

λιγνοκυτταρινούχων υλών· σε αυτές 

περιλαμβάνονται κατάλοιπα φυτών που 

καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές 

(όπως το άχυρο, τα φύλλα και οι μίσχοι, οι 

φλοιοί και τα κελύφη), φυτά ενεργειακών 

χορτοκαλλιεργειών με χαμηλή 

περιεκτικότητα σε άμυλο (όπως η ήρα, το 

Panicum virgatum, ο μίσχανθος, το καλάμι 

και οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης πριν 

και μετά τις κύριες καλλιέργειες), 

βιομηχανικά κατάλοιπα (επίσης από φυτά 

που καλλιεργούνται ως τρόφιμα και 

ζωοτροφές μετά την εκχύλιση φυτικών 

ελαίων, σακχάρων, αμύλων και 

πρωτεϊνών), καθώς και ύλες από βιολογικά 

απόβλητα· 

ιζ) «μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες»: 

ύλες που συντίθενται εν μέρει από 

κυτταρίνη και ημικυτταρίνη και των 

οποίων η περιεκτικότητα σε λιγνίνη είναι 

χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των 

λιγνοκυτταρινούχων υλών· σε αυτές 

περιλαμβάνονται κατάλοιπα φυτών που 

καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές 

(όπως το άχυρο, τα φύλλα και οι μίσχοι, οι 

φλοιοί και τα κελύφη), φυτά ενεργειακών 

χορτοκαλλιεργειών με χαμηλή 

περιεκτικότητα σε άμυλο (όπως η ήρα, το 

Panicum virgatum, ο μίσχανθος, το καλάμι 

και οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης πριν 

και μετά τις κύριες καλλιέργειες), 

βιομηχανικά κατάλοιπα (επίσης από φυτά 

που καλλιεργούνται ως τρόφιμα και 

ζωοτροφές μετά την εκχύλιση φυτικών 

ελαίων, σακχάρων, αμύλων και 

πρωτεϊνών), καθώς και ύλες από βιολογικά 

απόβλητα· 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

As long as there is no change to food production and no additional land use (neither direct 

nor indirect), when farmers introduce an additional second harvest for energy purposes, they 

should have the possibility to innovate into secondary crops with every starch content for 

energy use. Cover crops are already recognised in Directive 2015/1513 as eligible feedstock 

for advanced biofuels, but limited to “low starch content”, which constraints cover crop mix 

choice. This Directive should encourage the use of every kind of cover crop, rather than 

trying to restrict it, as this can increase GHG emission savings and profitability for farmers. 

A 2016 study of ECOFYS shows several of the benefits of sequential cropping for biogas 

production.  Agriculture must be part of the Climate solution and this legislation should give 

farmers the necessary tools for fighting climate change whilst guarantying food safety. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

λ) «καλλιέργειες τροφίμων και 

ζωοτροφών»: αμυλούχα φυτά, σακχαρούχα 

και ελαιούχα φυτά που παράγονται σε 

γεωργικές εκτάσεις ως κύρια καλλιέργεια 

εξαιρουμένων των καταλοίπων, των 

αποβλήτων ή των λιγνοκυτταρινούχων 

υλών· 

λ) «καλλιέργειες τροφίμων και 

ζωοτροφών»: αμυλούχα φυτά, σακχαρούχα 

και ελαιούχα φυτά που παράγονται σε 

γεωργικές εκτάσεις ως κύρια καλλιέργεια 

εξαιρουμένων των καταλοίπων, των 

αποβλήτων ή των λιγνοκυτταρινούχων 

υλών· ενδιάμεσες καλλιέργειες, όπως οι 

εμβόλιμες καλλιέργειες και οι 

αντιδιαβρωτικές καλλιέργειες, δεν 

θεωρούνται κύριες καλλιέργειες· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι εμβόλιμες καλλιέργειες και οι αντιδιαβρωτικές καλλιέργειες δεν θα πρέπει να θεωρούνται 

κύριες καλλιέργειες, αλλά ως δεύτερη καλλιέργεια, επιπλέον των συνήθων καλλιεργειών 

τροφίμων. Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί εναλλακτική λύση στη μη αξιοποίηση της γης και, 

όπως έδειξε μελέτη ECOFYS 2016, θα οδηγήσει σε αρκετά οφέλη, αυξάνοντας τόσο τις 

εξοικονομήσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσο και τα κέρδη για τους γεωργούς.  Η 

γεωργία πρέπει να αποτελεί μέρος της λύσης του προβλήματος του κλίματος και η νομοθεσία 

αυτή πρέπει να προσφέρει στους γεωργούς τα αναγκαία εργαλεία για την καταπολέμηση της 
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κλιματικής αλλαγής με παράλληλη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. 

 

 

 


