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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/313 

Τροπολογία  313 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε 

το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές 

μεταφορών να αντιπροσωπεύει, το 2030, 

ποσοστό τουλάχιστον το 12 % της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 

μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος. Για 

την επίτευξη του στόχου του 12 % της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, τα κράτη μέλη 

απαιτούν, με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 

2021, οι προμηθευτές καυσίμων να 

περιλαμβάνουν ένα ελάχιστο μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

αναφέρονται στο άρθρο 25. 

 Προκειμένου να προσμετράται στην 

επίτευξη αυτού του στόχου, η μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη 

χρήση βιοκαυσίμων και του βιοαερίου 

πρέπει να συνάδει με τα κριτήρια που 

ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 7 

όταν συγκρίνεται με τα ορυκτά καύσιμα, 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 

αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1. 

 Όταν η συνεισφορά των βιοκαυσίμων που 

παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων 

και ζωοτροφών σε ένα κράτος μέλος είναι 

χαμηλότερη του 2 % και, ως εκ τούτου, 

δεν επαρκεί για να καλύψει τη διαφορά 

μεταξύ της δέσμευσης του προμηθευτή 
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καυσίμων και του στόχου του 12 % στις 

μεταφορές, το εν λόγω κράτος μέλος 

μπορεί, ως εκ τούτου, να προσαρμόζει το 

ανώτατο όριο που προβλέπεται στο 

άρθρο 7 παράγραφος 1, έως το ανώτερο 

2 % . 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/314 

Τροπολογία  314 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 4 – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

Στήριξη της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/315 

Τροπολογία  315 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 4 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη των κανόνων 

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, τα 

κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 

καθεστώτα στήριξης προκειμένου να 

επιτευχθεί ο ενωσιακός στόχος που 

καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. 

Τα καθεστώτα στήριξης της ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να 

αποφεύγονται οι περιττές στρεβλώσεις 

των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και να 

διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί λαμβάνουν 

υπόψη την προσφορά και τη ζήτηση 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τους 

πιθανούς περιορισμούς των δικτύων. 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 195 ΣΛΕΕ 

και με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 

108 αυτής, τα κράτη μέλη μπορούν να 

εφαρμόζουν καθεστώτα στήριξης 

προκειμένου να επιτευχθούν ή να 

ξεπεραστούν ο ενωσιακός και οι εθνικοί 

στόχοι που καθορίζονται στο άρθρο 3. 

 Για να αποφεύγονται οι περιττές 

στρεβλώσεις των αγορών πρώτων υλών, 

τα καθεστώτα στήριξης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από 

βιομάζα θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι 

ώστε να μην ενθαρρύνεται η ανάρμοστη 

χρήση της βιομάζας για την παραγωγή 

ενέργειας, κυρίως εάν υφίστανται 

βιομηχανικές χρήσεις ή χρήσεις σε υλικά, 

που παρέχουν την υψηλότερη 

προστιθέμενη αξία, οι οποίες θα 

μπορούσαν να περιλαμβάνουν την κατά 

προτεραιότητα χρησιμοποίηση 

αποβλήτων και καταλοίπων. Τα κράτη 

μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την 
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υφιστάμενη βιώσιμη προσφορά βιομάζας. 

 Τα καθεστώτα στήριξης της ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

βασίζονται στην αγορά ώστε να 

αποφεύγεται η στρέβλωση των αγορών 

ηλεκτρικής ενέργειας και εξασφαλίζουν ότι 

οι παραγωγοί λαμβάνουν υπόψη την 

προσφορά και τη ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας, καθώς και το πιθανό κόστος 

ενσωμάτωσης του συστήματος ή τους 

περιορισμούς των δικτύων. 

  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Τροπολογία  316 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 32, για την τροποποίηση του 

καταλόγου των πρώτων υλών που 

παρατίθεται στο παράρτημα IX μέρη Α και 

Β, ως προς την προσθήκη πρώτων υλών 

αλλά όχι ως προς την αφαίρεσή τους. 
Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη βασίζεται 

σε ανάλυση της πλέον πρόσφατης 

επιστημονικής και τεχνικής προόδου, 

λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αρχών 

ιεράρχησης των αποβλήτων που 

καθορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, 

σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας της 

Ένωσης, ώστε να ενισχύει το συμπέρασμα 

ότι η συγκεκριμένη πρώτη ύλη δεν 

δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για 

καλλιεργούμενη γη και να προωθεί τη 

χρήση αποβλήτων και καταλοίπων και, 

ταυτόχρονα, ότι δεν επιφέρει σημαντικές 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στις 

αγορές προϊόντων ή υποπροϊόντων, 

αποβλήτων και καταλοίπων, επιτυγχάνει 

ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά 

καύσιμα και δεν παρουσιάζει τον κίνδυνο 

δημιουργίας αρνητικού αντικτύπου στο 

περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. 

Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 32, για την τροποποίηση του 

καταλόγου των πρώτων υλών που 

παρατίθεται στο παράρτημα IX μέρη Α και 

Β. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

βασίζεται σε ανάλυση της πλέον 

πρόσφατης επιστημονικής και τεχνικής 

προόδου, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 

των αρχών της κυκλικής οικονομίας,της 

ιεράρχησης των αποβλήτων που 

καθορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, 

σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας της 

Ένωσης, ώστε να ενισχύει το συμπέρασμα 

ότι η συγκεκριμένη πρώτη ύλη δεν 

δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για 

καλλιεργούμενη γη και να προωθεί τη 

χρήση αποβλήτων και καταλοίπων και, 

ταυτόχρονα, ότι δεν επιφέρει σημαντικές 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στις 

αγορές προϊόντων ή υποπροϊόντων, 

αποβλήτων και καταλοίπων, επιτυγχάνει 

ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά 

καύσιμα βάσει εκτίμησης των εκπομπών 

του κύκλου ζωής και δεν παρουσιάζει τον 

κίνδυνο δημιουργίας αρνητικού 

αντικτύπου στο περιβάλλον και τη 

βιοποικιλότητα. 



 

AM\1143310EL.docx  PE614.327v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 
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11.1.2018 A8-0392/317 

Τροπολογία  317 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 26 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ηλεκτρική ενέργεια από καύσιμα 

βιομάζας που παράγεται σε εγκαταστάσεις 

με δυναμικότητα καυσίμου τουλάχιστον 

20 MW λαμβάνεται υπόψη για τους 

σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) 

και γ), μόνο εάν παράγεται με την 

εφαρμογή τεχνολογίας συμπαραγωγής 

υψηλής απόδοσης όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 σημείο 34 της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για 

τους σκοπούς της παραγράφου 1 

στοιχεία α) και β), η παρούσα διάταξη 

εφαρμόζεται μόνο σε εγκαταστάσεις που 

τίθενται σε λειτουργία μετά [3 έτη από 

την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

οδηγίας]. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 1 στοιχείο γ), η παρούσα 

διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 

της δημόσιας στήριξης που χορηγείται 

βάσει καθεστώτων που εγκρίνονται έως 

[3 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της 

παρούσας οδηγίας]. 

Η ηλεκτρική ενέργεια από καύσιμα 

βιομάζας που παράγεται σε εγκαταστάσεις 

με δυναμικότητα καυσίμου τουλάχιστον 20 

MW λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς 

της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) και γ), 

μόνο εάν παράγεται με την εφαρμογή 

τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής 

απόδοσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

σημείο 34 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ ή εάν 

παράγεται σε εγκαταστάσεις που έχουν 

προκύψει από την μετατροπή μονάδων 

που λειτουργούσαν με στερεά ορυκτά 

καύσιμα ή παράγονται με την εφαρμογή 

τεχνολογίας ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής 

απόδοσης που πληροί τα επίπεδα 

ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 

τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία (BAT-

AEEL), όπως ορίζεται στην εκτελεστική 

απόφαση (ΕΕ) 2017/1442. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/318 

Τροπολογία  318 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 26 – παράγραφος 10 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Για τους σκοπούς που 

απαριθμούνται στην παράγραφο 1 

στοιχεία α), β) και γ), τα κράτη μέλη 

μπορούν να καθορίσουν πρόσθετα 

κριτήρια αιεφορίας για τα καύσιμα 

βιομάζας. 

διαγράφεται 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Τροπολογία  319 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 

Παράρτημα VΙ – Μέρος Β – παράγραφος 3 – στοιχείο α – τύπος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΜΕΙΩΣΗ =(EF(t) – EB(t)/ EF(t)) 

 

ΜΕΙΩΣΗ = (EF(t) – EB(t))/ EF (t) 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο προτεινόμενος μαθηματικός τύπος είναι εσφαλμένος από μαθηματική άποψη. Ο υφιστάμενος 

μαθηματικός τύπος είναι ορθός από μαθηματική άποψη: έχει ως αποτέλεσμα μια αδιάστατη 

τιμή μεριδίου που εκπεφρασμένη σε ποσοστιαία μορφή δίνει την ποσοστιαία τιμή της μείωσης 

των αερίων θερμοκηπίου.  

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν στις 

διατάξεις που τροποποίησε η Επιτροπή στην πρότασή της. Η παρούσα τροπολογία είναι 

απαραίτητη για λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου και συνδέεται άρρηκτα 

με άλλες τροπολογίες. 
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11.1.2018 A8-0392/320 

Τροπολογία  320 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) Κλάσματα βιομάζας των μεικτών 

αστικών αποβλήτων, αλλά όχι των 

διαχωριζόμενων οικιακών απορριμμάτων 

για τα οποία ισχύουν στόχοι 

ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 

παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ. 

β) Κλάσματα βιομάζας των 

υπολειμματικών αστικών αποβλήτων, 

υποχρεώσεις χωριστής συλλογής, όπως 

καθορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

Or. en 

 

 


