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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

10.1.2018 A8-0392/286 

Τροπολογία  286 

Adina-Ioana Vălean 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 63 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (63 α) Τα προηγμένα βιοκαύσιμα 

αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στη 

μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου που οφείλονται στις 

αεροπορικές μεταφορές και, για τον λόγο 

αυτό, η υποχρέωση ενσωμάτωσης θα 

πρέπει να τηρηθεί και στην περίπτωση 

των καυσίμων που παρέχονται στις 

αεροπορικές μεταφορές. Θα πρέπει να 

αναπτυχθούν πολιτικές τόσο σε επίπεδο 

Ένωσης, όσο και σε επίπεδο κρατών 

μελών, για την ενθάρρυνση των 

επιχειρησιακών μέτρων που στοχεύουν 

στην εξοικονόμηση καυσίμων στη 

ναυτιλία, παράλληλα με τις προσπάθειες 

έρευνας και ανάπτυξης για την αύξηση 

της χρήσης της αιολικής και της ηλιακής 

ενέργειας στις θαλάσσιες μεταφορές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 25. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0392/287 

Τροπολογία  287 

Adina-Ioana Vălean 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 68 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (68 α) Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στη συνέργεια μεταξύ της 

κυκλικής οικονομίας, της βιοοικονομίας 

και της προώθησης της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να 

εξασφαλιστούν η πολυτιμότερη δυνατή 

χρήση των πρώτων υλών και το 

αποτέλεσμα με τη μεγαλύτερη 

περιβαλλοντική αξία. Τα μέτρα πολιτικής 

που λαμβάνονται από την Ένωση και τα 

κράτη μέλη για την στήριξη της 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα 

υπόψη την αρχή της αποδοτικής χρήσης 

των πόρων και της βελτιστοποιημένης 

χρήσης της βιομάζας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις αρχές της 

κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας και να προάγει την αγορά δευτερογενών πρώτων 

υλών. 
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10.1.2018 A8-0392/288 

Τροπολογία  288 

Adina-Ioana Vălean 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: 

η ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές 

πηγές ήτοι αιολική, ηλιακή (ηλιακή 

θερμική και ηλιακή φωτοβολταϊκή) και, 

γεωθερμική ενέργεια, θερμική ενέργεια 

περιβάλλοντος, παλιρροϊκή, κυματική και 

λοιπές μορφές ενέργειας των ωκεανών, 

υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα 

εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής 

ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται 

σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από 

τα βιοαέρια· 

(α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: 

η ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές 

πηγές ήτοι αιολική, ηλιακή (ηλιακή 

θερμική και ηλιακή φωτοβολταϊκή) και, 

γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια 

περιβάλλοντος, παλιρροϊκή, κυματική και 

λοιπές μορφές ενέργειας των ωκεανών, 

υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από 

βιομεθάνιο, από τα εκλυόμενα στους 

χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα 

αέρια που παράγονται σε μονάδες 

επεξεργασίας λυμάτων και από τα 

βιοαέρια· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το βιομεθάνιο θα πρέπει να προστεθεί στον κύριο ορισμό της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0392/289 

Τροπολογία  289 

Adina-Ioana Vălean 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) «βιομάζα»: το βιοαποικοδομήσιμο 

κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 

καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη 

γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των 

φυτικών και των ζωικών ουσιών, τη 

δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, 

συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το 

βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών 

αποβλήτων και των οικιακών 

απορριμμάτων βιολογικής προέλευσης· 

(γ) «βιομάζα»: το βιοαποικοδομήσιμο 

κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 

καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη 

γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των 

φυτικών και των ζωικών ουσιών, τη 

δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, 

συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας, εξαιρουμένων όμως 

της τύρφης και των υλικών που είναι 

ενσωματωμένα σε γεωλογικούς 

σχηματισμούς ή/και έχουν μετατραπεί σε 

ορυκτά, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο 

κλάσμα αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών, 

των εμπορικών αποβλήτων και των 

οικιακών απορριμμάτων βιολογικής 

προέλευσης και των βακτηρίων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι εξαιρούνται η τύρφη και άλλα υλικά που είναι ενσωματωμένα σε 

γεωλογικούς σχηματισμούς ή/και έχουν μετατραπεί σε ορυκτά. Τα βακτήρια είναι μια μορφή 

ανανεώσιμης βιομάζας που αναπτύσσονται με ή χωρίς φωτοσύνθεση. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0392/290 

Τροπολογία  290 

Adina-Ioana Vălean 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ζ) «βιοκαύσιμα»: υγρά καύσιμα 

κίνησης τα οποία παράγονται από 

βιομάζα· 

(ζ) «βιοκαύσιμα» υγρά ή αέρια 

καύσιμα κίνησης τα οποία παράγονται από 

βιομάζα ή μέσω βιομάζας· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός των βιοκαυσίμων θα πρέπει να καλύπτει τόσο τα υγρά όσο και τα αέρια βιοκαύσιμα. 

Η βιομάζα μπορεί να λειτουργήσει ως βιολογικός καταλύτης που παράγει άμεσα καύσιμα ως 

αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάπτυξης της βιομάζας. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0392/291 

Τροπολογία  291 

Adina-Ioana Vălean 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιθ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ιθ) «ανανεώσιμα υγρά και αέρια 

καύσιμα κίνησης μη βιολογικής 

προέλευσης»: υγρά ή αέρια καύσιμα πλην 

των βιοκαυσίμων το ενεργειακό 

περιεχόμενο των οποίων προέρχεται από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλην της 

βιομάζας, και τα οποία χρησιμοποιούνται 

στις μεταφορές· 

(ιθ) «ανανεώσιμα υγρά και αέρια 

καύσιμα κίνησης μη βιολογικής 

προέλευσης»: υγρά ή αέρια καύσιμα τα 

οποία χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, 

πλην των βιοκαυσίμων, το ενεργειακό 

περιεχόμενο των οποίων προέρχεται από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλην της 

βιομάζας, όπου κάθε πρώτη ύλη άνθρακα 

δεσμεύεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα διάταξη δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις πρώτες ύλες που προέρχονται από τη 

βιομηχανική δέσμευση και επαναχρησιμοποίηση άνθρακα, καθώς ο άνθρακας δεν θα ήταν 

μόνιμος. Η τροποποίηση του ορισμού των ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων κίνησης 

μη βιολογικής προέλευσης συνδέεται με το άρθρο 25 όπου μπορούν να προσμετρηθούν στη νέα 

υποχρέωση ενσωμάτωσης. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.1.2018 A8-0392/292 

Τροπολογία  292 

Adina-Ioana Vălean 

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο εε 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(λα) «προηγμένα βιοκαύσιμα»: 

βιοκαύσιμα που παράγονται από πρώτες 

ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα 

IX μέρος Α· 

(λα) «προηγμένα βιοκαύσιμα»: 

βιοκαύσιμα που παράγονται από πρώτες 

ύλες προερχόμενες από απόβλητα και 

κατάλοιπα που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX μέρος Α, τα οποία 

συμμορφώνονται με την αρχή της 

ιεράρχησης των αποβλήτων και δεν 

οδηγούν σε σημαντικά φαινόμενα 

μετατόπισης ή δεν έχουν σημαντικές 

στρεβλωτικές επιπτώσεις στις αγορές 

προϊόντων, αποβλήτων ή καταλοίπων 

βάσει περιφερειακής ανάλυσης· 

Or. en 

 

 


