
Ο∆ΗΓΙΑ 2003/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 8ης Μαΐου 2003
σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοι-
νότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής (2),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ της 15ης και
16ης Ιουνίου 2001 συµφώνησε µια κοινοτική στρατηγική
για τη βιώσιµη ανάπτυξη που συνίσταται σε σειρά µέτρων,
τα οποία περιλαµβάνουν την ανάπτυξη των βιοκαυσίµων.

(2) Οι φυσικοί πόροι και η συνετή και ορθολογική χρησιµο-
ποίησή τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 174 παράγραφος
1 της συνθήκης, περιλαµβάνουν το πετρέλαιο, το φυσικό
αέριο και τα στερεά καύσιµα, τα οποία αποτελούν βασικές
πηγές ενέργειας, αλλά και τις σηµαντικότερες πηγές
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.

(3) Υπάρχει όµως ευρύ φάσµα βιοµάζας ικανής να παράγει βιο-
καύσιµα, από γεωργικά και δασικά προϊόντα, από απόβλητα
και κατάλοιπα της δασοκοµίας, της δασοκοµικής βιοµηχα-
νίας και της γεωργικής βιοµηχανίας τροφίµων.

(4) Στον τοµέα των µεταφορών αναλογεί άνω του 30 % της
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Κοινότητα και ο
τοµέας αυτός αναπτύσσεται, µια τάση η οποία είναι βέβαιο
ότι θα αυξηθεί, παράλληλα µε τις εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα. Η ανάπτυξη αυτή είναι κατά ποσοστό µεγαλύτερη
στα υποψήφια κράτη µέλη µετά την ένταξή τους στην Ευρω-
παϊκή Ένωση.

(5) Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής «Η ευρωπαϊκή πολιτική µετα-
φορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών»
συνάγει ότι µεταξύ 1990 και 2010 οι εκποµπές CO2 που
οφείλονται στις µεταφορές θα αυξηθούν κατά 50 % φτάνο-
ντας τους 1 113 εκατοµµύρια τόνους, και αποδίδει την
κύρια ευθύνη για τούτο στις οδικές µεταφορές, στις οποίες
αναλογεί το 84 % των οφειλόµενων στις µεταφορές
εκποµπών CO2. Από οικολογική σκοπιά, η Λευκή Βίβλος
συνιστά συνεπώς τη µείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο
(98 % σήµερα) στον τοµέα των µεταφορών µε τη χρησιµο-
ποίηση εναλλακτικών καυσίµων όπως τα βιοκαύσιµα.

(6) Η ευρύτερη χρήση βιοκαυσίµων στις µεταφορές αποτελεί
µέρος της δέσµης µέτρων που απαιτούνται για τη συµµόρ-
φωση προς το πρωτόκολλο του Κιότο, και οιασδήποτε πολι-
τικής για την τήρηση περαιτέρω απαιτήσεων στον τοµέα
αυτόν.

(7) Η αυξηµένη χρήση των βιοκαυσίµων στις µεταφορές, χωρίς
να αποκλείονται άλλα εναλλακτικά καύσιµα, συµπεριλαµβα-
νοµένου του υγραερίου και του πεπιεσµένου φυσικού
αερίου, αποτελεί ένα εκ των εργαλείων µε τα οποία η Κοι-
νότητα µπορεί να περιορίσει την εξάρτησή της από εισαγό-
µενη ενέργεια και να επηρεάσει την αγορά καυσίµων για τις
µεταφορές και, ως εκ τούτου, την ασφάλεια του ενεργειακού
εφοδιασµού, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Ωστόσο,
το εν λόγω επιχείρηµα δεν θα πρέπει να µειώνει κατ' ουδένα
τρόπο τη σηµασία της συµµόρφωσης προς την κοινοτική
νοµοθεσία σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων, τις
εκποµπές των οχηµάτων και την ποιότητα του αέρα.

(8) Ως αποτέλεσµα των τεχνολογικών εξελίξεων, τα περισσότερα
οχήµατα που κυκλοφορούν σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι ικανά να χρησιµοποιούν χωρίς πρόβληµα µείγµατα
χαµηλής περιεκτικότητας βιοκαυσίµων. Οι τελευταίες τεχνο-
λογικές εξελίξεις επιτρέπουν τη χρησιµοποίηση µεγαλύτερων
ποσοστών βιοκαυσίµων στο µείγµα. Υπάρχουν χώρες που
ήδη χρησιµοποιούν µείγµατα βιοκαυσίµου περιεκτικότητας
10 % και άνω.

(9) Οι στόλοι επιχειρηµατικών οχηµάτων προσφέρουν τη δυνα-
τότητα χρήσης βιοκαυσίµων σε υψηλότερη συγκέντρωση. Σε
µερικές πόλεις υπάρχουν ήδη στόλοι επιχειρηµατικών οχηµά-
των που λειτουργούν µε καθαρά βιοκαύσιµα και, σε ορισµέ-
νες περιπτώσεις, αυτό έχει συµβάλει στη βελτίωση της
ποιότητας του αέρα στις αστικές περιοχές. Τα κράτη µέλη
θα µπορούσαν συνεπώς να προωθήσουν περαιτέρω τη χρήση
των βιοκαυσίµων στα δηµόσια µέσα µεταφοράς.

(10) Η προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων στις µεταφορές απο-
τελεί ενδιάµεσο στάδιο προς την ευρύτερη εφαρµογή της
βιοµάζας, παρέχοντας τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης
των βιοκαυσίµων στο µέλλον, χωρίς να αποκλείονται άλλες
δυνατότητες, ιδίως αυτή του υδρογόνου.

(11) Η ερευνητική πολιτική που ασκούν τα κράτη µέλη για την
ευρύτερη χρησιµοποίηση των βιοκαυσίµων πρέπει να συµπε-
ριλαµβάνει σε σηµαντικό βαθµό τον τοµέα του υδρογόνου
και να προωθεί αυτή την επιλογή λαµβάνοντας υπόψη τα
σχετικά κοινοτικά προγράµµατα-πλαίσια.
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(1) ΕΕ C 103 Ε της 30.04.2002, σ. 205 και ΕΕ C 331 E της 31.12.2002,
σ. 291.

(2) ΕΕ C 149 της 21.6.2002, σ. 7.
(3) ΕΕ C 278 της 14.11.2002, σ. 29.
(4) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουνίου 2002 (δεν έχει

ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβου-
λίου της 18ης Νοεµβρίου 2002 (ΕΕ C 32 Ε της 11.2.2003, σ. 1) και
απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2003 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).



(12) Καθαρά φυτικά έλαια από ελαιούχα φυτά, παραγόµενα µε
συµπίεση, έκθλιψη ή ανάλογες µεθόδους, φυσικά ή εξευγε-
νισµένα αλλά µη χηµικώς τροποποιηµένα, µπορούν επίσης
να χρησιµοποιηθούν ως βιοκαύσιµα σε ειδικές περιπτώσεις
όπου η χρήση τους είναι συµβατή µε τον τύπο του οικείου
κινητήρα και τις αντίστοιχες απαιτήσεις εκποµπών.

(13) Οι νέοι τύποι καυσίµων θα πρέπει να συµµορφώνονται προς
τα αναγνωρισµένα τεχνικά πρότυπα, προκειµένου να γίνουν
ευρέως αποδεκτοί από τους χρήστες και τους κατασκευαστές
αυτοκινήτων και να διεισδύσουν έτσι στην αγορά. Τα τεχνικά
πρότυπα συνιστούν επίσης τη βάση των απαιτήσεων σχετικά
µε τις εκποµπές και την παρακολούθηση των εκποµπών. Οι
νέοι τύποι καυσίµων ενδέχεται να δυσκολευτούν να ανταπο-
κριθούν στα τρέχοντα τεχνικά πρότυπα, τα οποία έχουν σε
µεγάλο βαθµό αναπτυχθεί για τα συµβατικά ορυκτά
καύσιµα. Η Επιτροπή και οι οργανισµοί τυποποίησης θα
πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να δραστηριο-
ποιούνται ενεργά στην προσαρµογή και την ανάπτυξη
προτύπων, και ιδίως των παραµέτρων πτητικότητας, προ-
κειµένου να καταστεί δυνατόν να καθιερωθούν νέοι τύποι
καυσίµων και παράλληλα να διατηρηθούν οι απαιτήσεις
περιβαλλοντικής απόδοσης.

(14) Η βιοαιθανόλη και το βιοντίζελ, όταν χρησιµοποιούνται σε
οχήµατα σε καθαρή µορφή ή ως µείγµα, θα πρέπει να
τηρούν τις ισχύουσες ποιοτικές προδιαγραφές προς εξασφά-
λιση της βέλτιστης απόδοσης των κινητήρων. Σηµειώνεται
ότι στην περίπτωση του βιοντίζελ για κινητήρες ντίζελ, για
το οποίο η µέθοδος επεξεργασίας είναι η εστεροποίηση,
δύναται να εφαρµοστεί το πρότυπο prΕΝ 14214 της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) για τους µεθυλεστέ-
ρες λιπαρών οξέων (FAME). Κατά συνέπεια, η CEN θα
πρέπει να θεσπίσει τις αρµόζουσες προδιαγραφές για άλλα
προϊόντα βιοκαυσίµων που χρησιµοποιούνται στις µετα-
φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(15) Η προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίµων, τηρουµένων των
βιώσιµων γεωργικών και δασοκοµικών πρακτικών που
ορίζονται στους κανόνες της κοινής γεωργικής πολιτικής, θα
µπορούσε να δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες για την βιώσιµη
αγροτική ανάπτυξη σε µια κοινή γεωργική πολιτική µε σαφέ-
στερο στόχο την αγορά, η οποία θα είναι περισσότερο προ-
σανατολισµένη προς την ευρωπαϊκή αγορά και προς το
σεβασµό της ακµάζουσας ζωής της υπαίθρου και της πολυ-
λειτουργικής γεωργίας και θα µπορούσε να ανοίξει µια νέα
αγορά για τα καινοτόµα γεωργικά προϊόντα των σηµερινών
και των µελλοντικών κρατών µελών.

(16) Στο ψήφισµά του της 8ης Ιουνίου 1998 (1), το Συµβούλιο
ενέκρινε τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ζήτησε ειδικά µέτρα
στον τοµέα των βιοκαυσίµων.

(17) Στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής «Προς µια ευρωπαϊκή
στρατηγική για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού»,
τίθεται ο στόχος της υποκατάστασης κατά 20 % των συµβα-
τικών καυσίµων µε εναλλακτικά καύσιµα στον τοµέα των
οδικών µεταφορών µέχρι το 2020.

(18) Τα εναλλακτικά καύσιµα θα είναι σε θέση να διεισδύσουν
στην αγορά, µόνον εάν είναι ευρέως διαθέσιµα και ανταγωνι-
στικά.

(19) Στο ψήφισµά του της 18ης Ιουνίου 1998 (2), το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ζήτησε αύξηση του µεριδίου των βιοκαυσίµων
στην αγορά σε 2 % κατά τα επόµενα πέντε χρόνια, µέσω
µιας δέσµης µέτρων, συµπεριλαµβανοµένης της φορολογικής
απαλλαγής, των οικονοµικών ενισχύσεων της µεταποιητικής
βιοµηχανίας και της θέσπισης ενός υποχρεωτικού ποσοστού
βιοκαυσίµων για τις εταιρείες πετρελαιοειδών.

(20) Η βέλτιστη µέθοδος αύξησης του µεριδίου των βιοκαυσίµων
στις εθνικές αγορές και την κοινοτική αγορά εξαρτάται από
τη διαθεσιµότητα των πόρων και των πρώτων υλών, από τις
εθνικές και κοινοτικές πολιτικές για την προώθηση των βιο-
καυσίµων, από τις φορολογικές ρυθµίσεις και από τη
δέουσα συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων παραγόντων/
µερών.

(21) Οι εθνικές πολιτικές για την προώθηση της χρήσης των βιο-
καυσίµων δεν θα πρέπει να οδηγούν στην απαγόρευση της
ελεύθερης διακίνησης των καυσίµων τα οποία πληρούν τις
εναρµονισµένες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, όπως
καθορίζονται στην κοινοτική νοµοθεσία.

(22) Η προώθηση της παραγωγής και χρήσης βιοκαυσίµων θα
µπορούσε να συµβάλει στη µείωση της εξάρτησης από τις
εισαγωγές ενέργειας και των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου.
Επιπλέον, βιοκαύσιµα σε καθαρή µορφή ή σε µείγµα µπο-
ρούν καταρχήν να χρησιµοποιούνται στα υπάρχοντα µηχα-
νοκίνητα οχήµατα και µε τα υπάρχοντα συστήµατα διανοµής
καυσίµων. Η πρόσµειξη των βιοκαυσίµων µε ορυκτά καύσιµα
θα διευκόλυνε την ενδεχόµενη µείωση του κόστους στο
σύστηµα διανοµής στην Κοινότητα.

(23) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της προβλεποµένης δράσης,
δηλαδή η εισαγωγή γενικών αρχών που προβλέπουν ότι ένα
ελάχιστο ποσοστό βιοκαυσίµων πρέπει να διατεθεί στο εµπό-
ριο και στη διανοµή, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς
από τα κράτη µέλη λόγω του κλίµατος της δράσης και
δύναται συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο
5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας
όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο η παρούσα οδηγία
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στό-
χου αυτού.

(24) Πρέπει να προωθηθεί η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη
στον τοµέα της βιωσιµότητας των βιοκαυσίµων.

(25) Η αύξηση της χρήσης βιοκαυσίµων θα πρέπει να συνοδεύε-
ται από εµπεριστατωµένη ανάλυση των περιβαλλοντικών,
οικονοµικών και κοινωνικών της συνεπειών, ώστε να εξακρι-
βωθεί η σκοπιµότητα της αύξησης του µεριδίου των βιοκαυ-
σίµων σε σχέση µε εκείνο των συµβατικών καυσίµων.
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(1) ΕΕ C 198 της 24.6.1998, σ. 1. (2) ΕΕ C 210 της 6.7.1998, σ. 215.



(26) Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ταχείας προσαρµογής
του καταλόγου βιοκαυσίµων, του ποσοστού ανανεώσιµης
περιεκτικότητας και του χρονοδιαγράµµατος εισαγωγής των
βιοκαυσίµων στην αγορά καυσίµων για τις µεταφορές, προς
την τεχνική πρόοδο και προς τα αποτελέσµατα της αξιο-
λόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την πρώτη
φάση της εισαγωγής.

(27) Πρέπει να ληφθούν µέτρα για την ταχεία ανάπτυξη ποιο-
τικών προτύπων για τα βιοκαύσιµα που πρόκειται να χρησι-
µοποιούνται στον τοµέα της αυτοκίνησης, τόσο σε καθαρή
µορφή όσο και σε ανάµειξη µε συµβατικά καύσιµα. Παρ'
όλο ότι το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των αποβλήτων απο-
τελεί δυνητικώς χρήσιµη πηγή για την παραγωγή βιοκαυ-
σίµων, το πρότυπο ποιότητας πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη
µόλυνση που ενδεχοµένως υπάρχει στα απόβλητα έτσι ώστε
να αποφεύγεται η βλάβη στο όχηµα ή/και η επιδείνωση των
εκποµπών από συγκεκριµένα συστατικά.

(28) Η ενθάρρυνση της προώθησης των βιοκαυσίµων πρέπει να
είναι συµβατή µε τους στόχους ασφάλειας εφοδιασµού και
τους περιβαλλοντικούς στόχους, καθώς και µε τους συνα-
φείς στόχους και µέτρα πολιτικής που ισχύουν σε κάθε
κράτος µέλος. Προς το σκοπό αυτό τα κράτη µέλη δύνανται
να εξετάσουν αποτελεσµατικούς από άποψη κόστους τρό-
πους δηµοσιοποίησης των δυνατοτήτων της χρήσης βιοκαυ-
σίµων.

(29) Τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδη-
γίας θα πρέπει να εφαρµοστούν βάσει της απόφασης 1999/
468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτή-
των που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να προάγει τη χρήση βιοκαυσίµων ή
άλλων ανανεώσιµων καυσίµων προς αντικατάσταση του πετρελαίου
ντίζελ ή της βενζίνης στις µεταφορές σε κάθε κράτος µέλος, προ-
κειµένου να συµβάλει στην επίτευξη στόχων όπως η τήρηση των
δεσµεύσεων σχετικά µε τις κλιµατικές µεταβολές, η φιλική προς το
περιβάλλον ασφάλεια του εφοδιασµού και η προώθηση ανανεώσι-
µων πηγών ενέργειας.

Άρθρο 2

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλου-
θοι ορισµοί:

α) «βιοκαύσιµα»: υγρό ή αέριο καύσιµο για τις µεταφορές το οποίο
παράγεται από βιοµάζα·

β) «βιοµάζα»: το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλή-
των και καταλοίπων από γεωργικές (συµπεριλαµβανοµένων φυτι-
κών και ζωικών ουσιών), δασοκοµικές και συναφείς βιοµηχανικές
δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα των
βιοµηχανικών και αστικών αποβλήτων·

γ) «άλλα ανανεώσιµα καύσιµα»: ανανεώσιµα καύσιµα εκτός των βιο-
καυσίµων, που προέρχονται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 2001/77/ΕΚ (2), και χρησιµο-
ποιούνται στις µεταφορές·

δ) «ενεργειακό περιεχόµενο»: η κατώτερη θερµογόνος δύναµη ενός
καυσίµου.

2. Τουλάχιστον τα προϊόντα που απαριθµούνται κατωτέρω θεω-
ρούνται βιοκαύσιµα:

α) «βιοαιθανόλη»: αιθανόλη η οποία παράγεται από βιοµάζα ή/και
από το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα αποβλήτων, για χρήση ως
βιοκαύσιµο·

β) «ντίζελ βιολογικής προέλευσης»: µεθυλεστέρας ο οποίος παρά-
γεται από φυτικά ή ζωικά έλαια, ποιότητας ντίζελ, για χρήση
ως βιοκαύσιµο·

γ) «βιοαέριο»: καύσιµο αέριο το οποίο παράγεται από βιοµάζα ή/
και από το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα αποβλήτων, το οποίο
µπορεί να καθαριστεί φτάνοντας ποιότητα φυσικού αερίου, για
χρήση ως βιοκαύσιµο ή ξυλαέριο·

δ) «βιοµεθανόλη»: µεθανόλη η οποία παράγεται από βιοµάζα, για
χρήση ως βιοκαύσιµο·

ε) «βιοδιµεθυλαιθέρας»: διµεθυλαιθέρας ο οποίος παράγεται από
βιοµάζα, για χρήση ως βιοκαύσιµο·

στ) «βιο-ΕΤΒΕ (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας)»: ΕΤΒΕ ο οποίος παρά-
γεται από βιοαιθανόλη. Το κατ' οίκον ποσοστό βιο-ΕΤΒΕ το
οποίο υπολογίζεται ως βιοκαύσιµο ανέρχεται σε 47 %·

ζ) «βιο-ΜΤΒΕ (µεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας)»: καύσιµο το οποίο
παράγεται από βιοµεθανόλη. Το κατ' οίκον ποσοστό βιο-ΜΤΒΕ
που υπολογίζεται ως βιοκαύσιµο ανέρχεται σε 36 %·

η) «συνθετικά βιοκαύσιµα»: συνθετικοί υδρογονάνθρακες ή µείγ-
µατα συνθετικών υδρογονανθράκων που έχουν παραχθεί από
βιοµάζα·

θ) «βιοϋδρογόνο»: υδρογόνο το οποίο παράγεται από βιοµάζα ή/
και από βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα αποβλήτων για χρήση ως
βιοκαύσιµο·

ι) «καθαρά φυτικά έλαια»: έλαια από ελαιούχα φυτά, παραγόµενα
µε συµπίεση, έκθλιψη ή ανάλογες µεθόδους, φυσικά ή εξευγε-
νισµένα αλλά µη χηµικώς τροποποιηµένα, όταν είναι συµβατά
µε τον τύπο του οικείου κινητήρα και τις αντίστοιχες προϋ-
ποθέσεις όσον αφορά τις εκποµπές.

Άρθρο 3

1. α) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι µια ελάχιστη
αναλογία βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων
διατίθεται στις αγορές τους, και καθορίζουν, προς τούτο,
εθνικούς ενδεικτικούς στόχους.

β) i) Μια τιµή αναφοράς για τους στόχους αυτούς είναι 2 %,
υπολογιζόµενη βάσει του ενεργειακού περιεχοµένου, επί
του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ που
διατίθεται στις αγορές τους προς χρήση στις µεταφορές
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2005.
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ii) Μια τιµή αναφοράς για τους στόχους αυτούς είναι
5,75 % υπολογιζόµενη βάσει του ενεργειακού περιεχοµέ-
νου, επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου
ντίζελ, προς χρήση στις µεταφορές, που διατίθενται στις
αγορές τους µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010.

2. Τα βιοκαύσιµα µπορούν να διατίθενται υπό τις ακόλουθες
µορφές:

α) ως αµιγή βιοκαύσιµα, ή µε υψηλή περιεκτικότητα σε παράγωγα
πετρελαιοειδών, σύµφωνα µε συγκεκριµένα ποιοτικά πρότυπα
που ισχύουν για τις µεταφορές·

β) ως βιοκαύσιµα αναµεµιγµένα µε παράγωγα πετρελαιοειδών,
σύµφωνα µε τα συναφή ευρωπαϊκά πρότυπα που δίνουν τις σχε-
τικές µε τα καύσιµα µεταφορών τεχνικές προδιαγραφές (ΕΝ 228
και ΕΝ 590)·

γ) ως υγρά τα οποία προέρχονται από βιοκαύσιµα, όπως ο ETBE
(αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας), το ποσοστό βιοκαυσίµου των
οποίων καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη µέλη παρακολουθούν τις επιπτώσεις της χρήσης
βιοκαυσίµων σε ποσοστό άνω του 5 % εντός µειγµάτων µε πετρέ-
λαιο ντίζελ από µη προσαρµοσµένα οχήµατα, και λαµβάνουν µέτρα
εφόσον ενδείκνυται ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση προς τη
σχετική κοινοτική νοµοθεσία για τα πρότυπα εκποµπών.

4. Στο πλαίσιο των µέτρων που θεσπίζουν, τα κράτη µέλη θα
πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τη συνολική κλιµατική και περιβαλλο-
ντική ισορροπία των διαφόρων τύπων βιοκαυσίµων και άλλων ανα-
νεώσιµων καυσίµων και δύνανται να προωθούν κατά προτεραιότητα
τα καύσιµα εκείνα που παρουσιάζουν πολύ καλή και αποτελεσµα-
τική από άποψη κόστους περιβαλλοντική ισορροπία, ενώ λαµβά-
νουν παράλληλα υπόψη την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια
του εφοδιασµού.

5. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό ενηµερώνεται για
τη διαθεσιµότητα των βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυ-
σίµων. Για ποσοστά βιοκαυσίµων αναµεµιγµένων µε παράγωγα πε-
τρελαιοειδών που υπερβαίνουν την οριακή τιµή του 5 % σε µεθυ-
λεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) ή 5 % σε βιοαιθανόλη, θα
επιβληθεί ειδική σήµανση στα σηµεία πωλήσεων.

Άρθρο 4

1. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, πριν από
την 1η Ιουλίου κάθε έτους, σχετικά µε:

— τα µέτρα που ελήφθησαν για την προώθηση της χρήσης των
βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων προς αντικατά-
σταση του ντίζελ ή του πετρελαίου για µεταφορικές χρήσεις,

— τους εθνικούς πόρους που διετέθησαν για την παραγωγή βιοµά-
ζας για ενεργειακές χρήσεις εκτός των µεταφορών, και

— τις συνολικές πωλήσεις καυσίµων για τις µεταφορές και το µερί-
διο των βιοκαυσίµων, αµιγών ή αναµεµειγµένων, και των άλλων
ανανεώσιµων καυσίµων που διατέθηκαν στην αγορά κατά το
προηγούµενο έτος. Κατά περίπτωση, τα κράτη µέλη αναφέρουν
τυχόν έκτακτες περιστάσεις που αφορούν την προµήθεια αργού
πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου και έχουν επηρεάσει την
εµπορία βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων.

Στην πρώτη τους έκθεση µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας
οδηγίας, τα κράτη µέλη επισηµαίνουν το επίπεδο των εθνικών
ενδεικτικών τους στόχων για την πρώτη φάση. Στην έκθεση που
καλύπτει το έτος 2006, τα κράτη µέλη επισηµαίνουν τους εθνικούς
ενδεικτικούς τους στόχους για τη δεύτερη φάση.

Στις εκθέσεις αυτές, η διαφοροποίηση των εθνικών στόχων, σε
σύγκριση µε τις τιµές αναφοράς του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοι-
χείο β) αιτιολογείται και θα µπορούσε να βασίζεται στα ακόλουθα
στοιχεία:

α) αντικειµενικούς παράγοντες, όπως οι περιορισµένες εθνικές
δυνατότητες για την παραγωγή βιοκαυσίµων από βιοµάζα·

β) το ύψος των πόρων που διατίθενται για την παραγωγή βιοµάζας
για ενεργειακές χρήσεις εκτός των µεταφορών και τα ιδιαίτερα
τεχνικά ή κλιµατικά χαρακτηριστικά της εθνικής αγοράς καυ-
σίµων για τις µεταφορές·

γ) εθνικές πολιτικές σύµφωνες προς τους στόχους της παρούσας
οδηγίας, οι οποίες προβλέπουν τη διάθεση αναλόγων πόρων για
την παραγωγή άλλων καυσίµων για µεταφορές, προερχοµένων
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

2. Το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, και στη συνέχεια
ανά δύο έτη, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το Συµβούλιο όσον αφορά την
πρόοδο που σηµειώθηκε στη χρήση των βιοκαυσίµων και άλλων
ανανεώσιµων καυσίµων στα κράτη µέλη.

Η εν λόγω έκθεση καλύπτει τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές:

α) τη σχέση κόστους/απτελεσµατικότητας των µέτρων που λαµβά-
νουν τα κράτη µέλη για την προώθηση της χρήσης των βιοκαυ-
σίµων και άλλων ανανεώσιµων καυσίµων·

β) τις οικονοµικές πλευρές και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
περαιτέρω αύξησης του µεριδίου των βιοκαυσίµων και άλλων
ανανεώσιµων καυσίµων·

γ) την προοπτική του κύκλου ζωής των βιοκαυσίµων και άλλων
ανανεώσιµων καυσίµων, προκειµένου να υποδειχθούν τυχόν
µέτρα για τη µελλοντική προώθηση εκείνων των καυσίµων τα
οποία είναι φιλικά προς το κλίµα και το περιβάλλον και τα
οποία µπορούν να καταστούν ανταγωνιστικά και αποδοτικά σε
σχέση µε το κόστος·

δ) τη βιωσιµότητα των καλλιεργειών που χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή βιοκαυσίµων, ιδίως τη χρήση γης, το βαθµό
εντατικότητας της καλλιέργειας, την εναλλαγή των καλλιερ-
γειών και τη χρήση παρασιτοκτόνων·

ε) την αξιολόγηση της χρήσης βιοκαυσίµων και άλλων ανανεώσι-
µων καυσίµων σε συνάρτηση µε τις διαφοροποιηµένες επι-
πτώσεις τους στις κλιµατικές µεταβολές, και τις επιπτώσεις
τους στη µείωση των εκποµπών CO2·

στ) την επισκόπηση περαιτέρω πλέον µακροπρόθεσµων επιλογών
όσον αφορά την εφαρµογή µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας
στις µεταφορές.
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Βάσει της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον ενδεί-
κνυται, προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβού-
λιο για την προσαρµογή του συστήµατος των στόχων, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 1. Εάν στην έκθεση συνάγε-
ται το συµπέρασµα ότι οι ενδεικτικοί στόχοι δεν πρόκειται να επι-
τευχθούν για λόγους που δεν αιτιολογούνται ή/και που δεν έχουν
σχέση µε νέα επιστηµονικά στοιχεία, οι προτάσεις αυτές θα αφο-
ρούν τους εθνικούς στόχους, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων
υποχρεωτικών στόχων, υπό τη δέουσα µορφή.

Άρθρο 5

Ο κατάλογος στο άρθρο 2 παράγραφος 2 µπορεί να προσαρµόζε-
ται στην τεχνική πρόοδο µε τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγρα-
φος 2. Κατά την προσαρµογή του καταλόγου λαµβάνονται υπόψη
οι επιπτώσεις των βιοκαυσίµων στο περιβάλλον.

Άρθρο 6

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγρά-
φου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσµία που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της από-
φασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 7

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφω-
θούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2004. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέ-
χουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
ανάλογη παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι
λεπτοµέρειες της παραποµπής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις
εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από
την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 9

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ
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