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 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.  

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 

 

 

 



 

RR\1141446EL.docx 3/470 PE597.755v02-00 

 EL 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ...... 5 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ..................................................................................................... 170 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ................................................................................... 175 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ....................... 179 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ......................................................................................................... 181 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ........................................................ 186 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

 ................................................................................................................................................ 217 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ......................................................................................... 302 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ .......................................................... 420 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ................................... 468 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ............................................................................................................ 470 

 



 

PE597.755v02-00 4/470 RR\1141446EL.docx 

EL 



 

RR\1141446EL.docx 5/470 PE597.755v02-00 

 EL 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)  

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

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2016)0767), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 

υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0500/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

26ης Απριλίου 20171, 

– αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον 

συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων2, 

– έχοντας υπόψη την από .... 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την 

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 104, παράγραφος 

3, του Κανονισμού,  

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 

γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 

Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της 

Υπαίθρου, και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0392/2017), 

Α. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της 

Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως 

ουσιαστικές στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των 

αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η 

πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, 

χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους· 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας 

                                                 
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
2 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1. 
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υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει 

με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , και 

ιδίως το άρθρο 194 παράγραφος 2 , 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 194 και το άρθρο 191 

παράγραφος 1, 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η προώθηση των ανανεώσιμων 

μορφών ενέργειας είναι ένας από τους 

στόχους της ενεργειακής πολιτικής της 

Ένωσης. Η αυξημένη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, σε συνδυασμό με την 

εξοικονόμηση ενέργειας και την αυξημένη 

ενεργειακή απόδοση, αποτελεί μια 

σημαντική συνιστώσα της δέσμης μέτρων 

που απαιτήθηκαν για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη 

συμμόρφωση προς τη συμφωνία του 

Παρισιού του 2015 για την αλλαγή του 

κλίματος, και το πλαίσιο πολιτικής της 

Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για 
το 2030, συμπεριλαμβανομένου του 

δεσμευτικού στόχου για τη μείωση των 

εκπομπών στην Ένωση κατά τουλάχιστον 

40 % έως το 2030 σε σύγκριση με το 

(2) Η προώθηση των ανανεώσιμων 

μορφών ενέργειας είναι ένας από τους 

στόχους της ενεργειακής πολιτικής της 

Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 194 

παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ). Η αυξημένη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, σε συνδυασμό με την 

εξοικονόμηση ενέργειας και την αυξημένη 

ενεργειακή απόδοση, αποτελεί τη βασική 

συνιστώσα της δέσμης μέτρων που 

απαιτήθηκαν για τη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου και για τη 

συμμόρφωση προς τη δέσμευση που 

ανέλαβε η Ένωση στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για την 

αλλαγή του κλίματος, και την ανάγκη 

επίτευξης μηδενικών εκπομπών σε 
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1990. Επίσης, θα διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στην προώθηση της 

ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, 

της τεχνολογικής ανάπτυξης και της 

καινοτομίας και στη δημιουργία 

ευκαιριών απασχόλησης και 

περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις 

αγροτικές και τις απομονωμένες περιοχές ή 

στις περιοχές με χαμηλή πυκνότητα 

πληθυσμού. 

εγχώριο επίπεδο το αργότερο έως το 

2050. Επίσης, θα διαδραματίσει 

θεμελιώδη ρόλο στην προώθηση της 

ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, 

της βιώσιμης ενέργειας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας, καθώς 

και της τεχνολογικής και βιομηχανικής 

ηγεμονίας, ενώ παράλληλα θα προσφέρει 

οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία 

και την υγεία και θα δημιουργήσει 

σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης και 

περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις 

αγροτικές και τις απομονωμένες περιοχές, 

στις περιοχές με χαμηλή πυκνότητα 

πληθυσμού και στα εδάφη που τελούν υπό 

μερική αποβιομηχάνιση. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Η συμφωνία του Παρισιού αύξησε 

σημαντικά το επίπεδο των παγκόσμιων 

φιλοδοξιών για τον μετριασμό της 

αλλαγής του κλίματος, δεδομένου ότι τα 

συμβαλλόμενα μέρη της δεσμεύτηκαν να 

συγκρατήσουν την αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδο 

αρκετά χαμηλότερο των 2°C σε σχέση με 

τα προβιομηχανικά επίπεδα και να 

συνεχίσουν τις προσπάθειες για τον 

περιορισμό της αύξησης της 

θερμοκρασίας στον 1,5°C πάνω από τα 

προβιομηχανικά επίπεδα. Η Ένωση 

πρέπει να προετοιμαστεί για μεγαλύτερες 

και ταχύτερες μειώσεις των εκπομπών 

από αυτές που είχαν προηγουμένως 

προβλεφθεί, προκειμένου να στραφεί σε 

ένα ενεργειακό σύστημα υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης που θα βασίζεται 

στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές το 

αργότερο έως το 2050. Ταυτόχρονα, οι 

μειώσεις αυτές είναι εφικτές με 

χαμηλότερο κόστος από ό,τι είχε 
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εκτιμηθεί παλαιότερα, δεδομένου του 

ρυθμού ανάπτυξης των τεχνολογιών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η 

αιολική και η ηλιακή. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Ειδικότερα, η πρόοδος της 

τεχνολογίας και η παροχή κινήτρων για 

τη χρήση και την επέκταση των μαζικών 

μεταφορών, η χρήση τεχνολογιών 

ενεργειακής απόδοσης και η προώθηση της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της 

θέρμανσης και της ψύξης καθώς και στον 

τομέα των μεταφορών αποτελούν 

εργαλεία, σε συνδυασμό με μέτρα 

ενεργειακής απόδοσης, που επιτρέπουν να 

μειωθούν οι εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου στην Ένωση και η εξάρτηση 

της Ένωσης από τις εισαγωγές φυσικού 

αερίου και πετρελαίου. 

(3) Ειδικότερα, η μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας, η πρόοδος της 

τεχνολογίας και η επέκταση των μαζικών 

μεταφορών, η χρήση τεχνολογιών 

ενεργειακής απόδοσης και η προώθηση της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της 

θέρμανσης και της ψύξης καθώς και στον 

τομέα των μεταφορών αποτελούν πολύ 

αποτελεσματικά εργαλεία, σε συνδυασμό 

με μέτρα ενεργειακής απόδοσης, για να 

μειωθούν οι εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου στην Ένωση και η 

ενεργειακή εξάρτηση της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Με την οδηγία 2009/28/ΕΚ 

θεσπίστηκε κανονιστικό πλαίσιο για την 

προώθηση της χρήσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές το οποίο καθόριζε 

δεσμευτικούς εθνικούς στόχους προς 

επίτευξη έως το 2020 σχετικά με το 

μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

στην κατανάλωση ενέργειας και τις 

μεταφορές. Η ανακοίνωση της Επιτροπής 

της 22ας Ιανουαρίου 201412 καθόριζε 

πλαίσιο για μελλοντικές πολιτικές της 

Ένωσης στους τομείς της ενέργειας και 

(4) Με την οδηγία 2009/28/ΕΚ 

θεσπίστηκε κανονιστικό πλαίσιο για την 

προώθηση της χρήσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές το οποίο καθόριζε 

δεσμευτικούς εθνικούς στόχους προς 

επίτευξη έως το 2020 σχετικά με το 

μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

στην κατανάλωση ενέργειας και τις 

μεταφορές. 
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του κλίματος και προωθούσε την κοινή 

αντίληψη για τον τρόπο ανάπτυξης των 

πολιτικών αυτών μετά το 2020. Η 

Επιτροπή πρότεινε ο στόχος της Ένωσης 

για το 2030 όσον αφορά το μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα 

καταναλώνεται στην ΕΕ να ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 27%. 

__________________  

12 «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και 

την ενέργεια κατά την περίοδο από το 

2020 έως το 2030» (COM/2014/015 final). 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Τον Οκτώβριο του 2014 το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τον στόχο 

αυτό και δήλωσε ότι τα κράτη μέλη 

μπορούν να θέσουν δικούς τους πιο 

φιλόδοξους εθνικούς στόχους. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα 

ψηφίσματά του σχετικά με το «Πλαίσιο 

πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια 

κατά την περίοδο 2020 έως 2030» και 

στην «έκθεση προόδου στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», τάχθηκε 

υπέρ ενός δεσμευτικού στόχου σε επίπεδο 

Ένωσης για το 2030 για συνολική τελική 

κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές της τάξης του 30 % τουλάχιστον, 

τονίζοντας ότι ο στόχος θα πρέπει να 

υλοποιηθεί με χωριστούς εθνικούς στόχους 

(6) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, 

με τίτλο «Πλαίσιο για τις πολιτικές που 

αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με 

χρονικό ορίζοντα το έτος 2030», τάχθηκε 

υπέρ ενός δεσμευτικού στόχου σε επίπεδο 

Ένωσης για το 2030 για συνολική τελική 

κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές της τάξης του 30% τουλάχιστον, 

τονίζοντας ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει 

να υλοποιηθεί με χωριστούς εθνικούς 

στόχους στους οποίους θα λαμβάνονται 
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στους οποίους θα λαμβάνονται υπόψη η 

συγκεκριμένη κατάσταση και το δυναμικό 

κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους. 

υπόψη η συγκεκριμένη κατάσταση και το 

δυναμικό κάθε μεμονωμένου κράτους 

μέλους. Στο ψήφισμά του της 23ης 

Ιουνίου 2016 σχετικά με την έκθεση 

προόδου για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

προχώρησε περαιτέρω, επισημαίνοντας 

την προηγούμενη θέση του σχετικά με τον 

ορισμό ενωσιακού στόχου τουλάχιστον 

30% και τονίζοντας ότι, υπό το φως της 

συμφωνίας του Παρισιού και των 

πρόσφατων μειώσεων του κόστους της 

τεχνολογίας ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, ήταν επιθυμητό να καταστεί ο 

στόχος αυτός πολύ πιο φιλόδοξος. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Θα πρέπει, επομένως, να ληφθούν 

υπόψη οι φιλοδοξίες που ορίζονται στη 

συμφωνία του Παρισιού και οι 

τεχνολογικές εξελίξεις, 

συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του 

κόστους των επενδύσεων σε ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί 

ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της 

τάξης του 27% τουλάχιστον. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν τη 

συνεισφορά τους στην επίτευξη του 

στόχου αυτού στο πλαίσιο των οικείων 

ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα μέσω της 

(7) Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί 

ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της 

τάξης του 35% τουλάχιστον, που θα πρέπει 

να συνοδεύεται από εθνικούς στόχους. 
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διαδικασίας διακυβέρνησης που 

καθορίζεται στον κανονισμό 

[διακυβέρνηση]. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Οι στόχοι των κρατών μελών όσον 

αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές θα πρέπει να καθορίζονται αφού 

ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις δυνάμει 

της συμφωνίας του Παρισιού για την 

κλιματική αλλαγή, το υψηλό δυναμικό 

που εξακολουθούν να διαθέτουν οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι 

αναγκαίες επενδύσεις για την 

πραγματοποίηση της ενεργειακής 

μετάβασης.  

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7β) Η μετουσίωση του 35 % σε 

επιμέρους στόχους για κάθε κράτος μέλος 

θα πρέπει να γίνει λαμβανομένης δεόντως 

υπόψη μιας δίκαιης και κατάλληλης 

κατανομής που θα συνεκτιμά το ΑΕγχΠ 

των κρατών μελών, τις διαφορετικές 

αφετηρίες και δυνατότητες, καθώς και το 

επίπεδο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

που θα πρέπει να επιτευχθεί έως το 2020.  

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 



 

PE597.755v02-00 12/470 RR\1141446EL.docx 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Ο καθορισμός δεσμευτικού στόχου 

για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

σε επίπεδο ΕΕ για το 2030 θα συνεχίσει να 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών που 

παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια και να 

δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους 

επενδυτές. Ένας στόχος που καθορίζεται 

σε ενωσιακό επίπεδο θα προσφέρει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη 

ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους για 

τη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου με τον οικονομικά πλέον 

αποδοτικό τρόπο, σύμφωνα με τις 

ιδιαίτερες εθνικές τους συνθήκες, τα 

ενεργειακά τους μείγματα και τις οικείες 

ικανότητες παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

(8) Ο καθορισμός δεσμευτικού στόχου 

για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

σε επίπεδο ΕΕ για το 2030 θα συνεχίσει να 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών που 

παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια και να 

δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους 

επενδυτές. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τον βαθμό στον οποίο 

η χρήση διαφορετικών τύπων πηγών 

ενέργειας είναι συμβατή με τον στόχο του 

περιορισμού της αύξησης της 

θερμοκρασίας σε 1,5°C πάνω από τα 

προβιομηχανικά επίπεδα και με τον στόχο 

της επίτευξης μιας οικονομίας χωρίς 

ορυκτά καύσιμα και, ταυτόχρονα, μιας 

οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών. Η εξουσία έκδοσης σχετικών 

πράξεων θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή για να αξιολογήσει τη συμβολή 

των διαφορετικών τύπων ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στην επίτευξη αυτών 

των στόχων με βάση την περίοδο 

απόσβεσης και τα αποτελέσματα σε 

σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα και για 

να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει 

μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδο απόσβεσης 
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ως κριτήριο βιωσιμότητας, ιδίως για τη 

λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία συνδέεται με τα κριτήρια βιωσιμότητας του άρθρου 26, τα οποία συνιστούν ένα 

από τα σημαντικότερα στοιχεία της αναδιατύπωσης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Recital 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λάβουν πρόσθετα μέτρα σε περίπτωση 

που το μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές σε ενωσιακό επίπεδο 

δεν ακολουθήσει την πορεία της Ένωσης 

προς τον στόχο για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 27% 

τουλάχιστον. Όπως ορίζεται στον 

κανονισμό [διακυβέρνηση], εάν η 

Επιτροπή διαπιστώσει χάσμα στις 

φιλοδοξίες κατά την αξιολόγηση των 

ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα, μπορεί να λάβει 

μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου 

να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου. 

Εάν κατά την αξιολόγηση των 

ολοκληρωμένων εθνικών εκθέσεων 

προόδου των κρατών μελών για την 

ενέργεια και το κλίμα, η Επιτροπή 

διαπιστώσει την ύπαρξη χάσματος 

υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εφαρμόσουν τα μέτρα που προβλέπονται 

στον κανονισμό [διακυβέρνηση], τα οποία 

τους παρέχουν επαρκή ευελιξία επιλογής. 

διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Τα καθεστώτα στήριξης για την 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές έχουν αποδειχτεί 

αποτελεσματικός τρόπος για την 

προώθηση της ανάπτυξης της ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εάν και 

όταν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να 

εφαρμόσουν καθεστώτα στήριξης, η εν 

λόγω στήριξη θα πρέπει να παρέχεται με 

όσο το δυνατόν μη στρεβλωτικό τρόπο για 

τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής 

ενέργειας. Προς τον σκοπό αυτό, όλο και 

περισσότερα κράτη μέλη παρέχουν 

στήριξη με μορφή στην οποία η στήριξη 

χορηγείται επιπλέον των εσόδων της 

αγοράς. 

(15) Τα καθεστώτα στήριξης για την 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές έχουν αποδειχτεί 

αποτελεσματικός τρόπος για την 

προώθηση της ανάπτυξης της ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εάν και 

όταν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να 

εφαρμόσουν καθεστώτα στήριξης, η εν 

λόγω στήριξη θα πρέπει να παρέχεται με 

όσο το δυνατόν μη στρεβλωτικό τρόπο για 

τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής 

ενέργειας. Προς τον σκοπό αυτό, όλο και 

περισσότερα κράτη μέλη παρέχουν 

στήριξη με μορφή στην οποία η στήριξη 

χορηγείται επιπλέον των εσόδων της 

αγοράς, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 

τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων 

τεχνολογιών και τις διαφορετικές 

ικανότητες των μικρών και των μεγάλων 

παραγωγών να ανταποκρίνονται στα 

σήματα της αγοράς. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να 

αναπτυχθεί με το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος για τους καταναλωτές και τους 

φορολογούμενους. Κατά τον σχεδιασμό 

των καθεστώτων στήριξης και τη 

χορήγηση της στήριξης, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση 

του συνολικού κόστους εγκατάστασης του 

συστήματος, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη 

τις ανάγκες ανάπτυξης του δικτύου και του 

συστήματος, το προκύπτον ενεργειακό 

μείγμα και το μακροπρόθεσμο δυναμικό 

των τεχνολογιών. 

(16) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, 

συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης 

ενέργειας, θα πρέπει να αναπτυχθεί κατά 

τρόπο που να ελαχιστοποιείται το 

μακροπρόθεσμο κόστος της ενεργειακής 

μετάβασης για τους καταναλωτές και τους 

φορολογούμενους. Κατά τον σχεδιασμό 

των καθεστώτων στήριξης και τη 

χορήγηση της στήριξης, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση 

του συνολικού κόστους εγκατάστασης του 

συστήματος, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη 

τις ανάγκες ανάπτυξης του δικτύου και του 

συστήματος, το προκύπτον ενεργειακό 

μείγμα και το μακροπρόθεσμο δυναμικό 
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των τεχνολογιών. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει επίσης να χορηγούν στήριξη σε 

εγκαταστάσεις μέσω διαδικασιών 

υποβολής προσφορών, οι οποίες μπορούν 

είτε να αφορούν συγκεκριμένη τεχνολογία 

είτε να είναι ουδέτερες. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Στα συμπεράσματα που 

διατύπωσε τον Οκτώβριο 2004 σχετικά 

με το "Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα 

και την ενεργειακή πολιτική του 2030", 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε τη 

σημασία μιας περισσότερο 

διασυνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας και της ανάγκης επαρκούς 

στήριξης για την ενσωμάτωση των 

ολοένα και υψηλότερων επιπέδων 

μεταβλητής ανανεώσιμης ενέργειας, η 

οποία θα επιτρέψει στην Ένωση να 

εκπληρώσει τις φιλοδοξίες της για 

ανάληψη ηγετικού ρόλου κατά την 

ενεργειακή μετάβαση. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό να αυξηθεί επειγόντως το 

επίπεδο διασύνδεσης και να σημειωθεί 

πρόοδος ως προς την επίτευξη των 

στόχων που έχουν συμφωνηθεί από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της 

Ενεργειακής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16β) Κατά την ανάπτυξη καθεστώτων 

στήριξης για ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της κυκλικής 

οικονομίας και την ιεράρχηση των 

αποβλήτων της ΕΕ. Η πρόληψη των 

αποβλήτων και η ανακύκλωσή τους θα 

πρέπει να αποτελούν την επιλογή 

προτεραιότητας. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να αποφεύγουν τη δημιουργία 

καθεστώτων στήριξης που θα έρχονταν 

σε αντίθεση με τους στόχους για την 

επεξεργασία των αποβλήτων και θα 

οδηγούσαν σε μη αποδοτική χρήση των 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν 

ότι τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού δεν θα είναι 

αντίθετα με τους στόχους της οδηγίας 

2008/98/ΕΕ. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16γ) Όσον αφορά τη χρήση βιολογικών 

πηγών ενέργειας, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να θεσπίσουν μέτρα διασφάλισης 

για την προστασία της βιοποικιλότητας 

και την πρόληψη της εξάντλησης ή της 

απώλειας των οικοσυστημάτων και 

οποιασδήποτε απόκλισης από 

υπάρχουσες χρήσεις που θα μπορούσε να 

έχει αρνητικό έμμεσο ή άμεσο αντίκτυπο 

στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος ή στο 

συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16δ) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

προωθούν και να προτιμούν, στο μέτρο 

του δυνατού, τη χρήση εγχώριων 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να 

αποφεύγουν στρεβλωτικές καταστάσεις 

που οδηγούν σε εκτεταμένες εισαγωγές 

πόρων από τρίτες χώρες. Η προσέγγιση 

με βάση τον κύκλο ζωής θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και να προωθηθεί στο 

πλαίσιο αυτό. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 ε (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16ε) Οι κοινότητες ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, οι πόλεις και οι τοπικές 

αρχές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 

συμμετέχουν σε διαθέσιμα καθεστώτα 

στήριξης επί ίσοις όροις με τους άλλους 

μεγάλους συμμετέχοντες. Για τον σκοπό 

αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένης της παροχής 

πληροφοριών, τεχνικής και 

χρηματοδοτικής στήριξης μέσω των 

ενιαίων διοικητικών σημείων επαφής που 

αναφέρονται στο άρθρο 16 της παρούσας 

οδηγίας, να μειώσουν τις διοικητικές 

απαιτήσεις, να συμπεριλάβουν κριτήρια 

υποβολής προσφορών εστιασμένα στην 

κοινότητα, να δημιουργήσουν ειδικές 

περιόδους υποβολής προσφορών ή να 

επιτρέψουν την αμοιβή των κοινοτήτων 

μέσω άμεσης στήριξης. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 στ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16στ) Ο σχεδιασμός της υποδομής που 

απαιτείται για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 

πρέπει να σέβεται δεόντως τις πολιτικές 
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που σχετίζονται με τη συμμετοχή όσων 

επηρεάζονται από τα έργα, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν αυτοχθόνων 

πληθυσμών, καθώς και τα δικαιώματα 

επί της γης που κατέχουν.  

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 ζ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16ζ) Θα πρέπει να παρέχονται στους 

καταναλωτές πλήρεις πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 

σχετικά με τα οφέλη που προσφέρουν από 

απόψεως ενεργειακής απόδοσης τα 

συστήματα θέρμανσης/ψύξης και τις 

χαμηλότερες δαπάνες λειτουργίας των 

ηλεκτρικών οχημάτων, ώστε να μπορούν 

να κάνουν ατομικές καταναλωτικές 

επιλογές σε σχέση με την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές και να αποφεύγουν 

τον εγκλωβισμό σε συγκεκριμένες 

τεχνολογίες. 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 η (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16η) Κατά την προώθηση της 

ανάπτυξης της αγοράς ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές είναι αναγκαίο να 

ληφθούν υπόψη οι αρνητικές συνέπειες 

στους λοιπούς συμμετέχοντες στην 

αγορά· κατά συνέπεια, τα προγράμματα 

στήριξης θα πρέπει να ελαχιστοποιούν 

τον κίνδυνο διαταραχής της αγοράς και 

στρεβλώσεων του ανταγωνισμού· 

Αιτιολόγηση 

Η βιομάζα, και ιδίως η δασική βιομάζα, αποτελεί σημαντική πρώτη ύλη για τη βιομηχανία 

ξυλείας, η οποία ενισχύει οικονομικά τις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές. Η αυξημένη ζήτηση 
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δασικής βιομάζας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να μην επιφέρει αναταράξεις της αγοράς στον 

σχετικό τομέα. 

 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Αν και τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να υποχρεωθούν να προβούν σε σταδιακό 

και μερικό άνοιγμα των καθεστώτων 

στήριξης για έργα που υλοποιούνται σε 

άλλα κράτη μέλη σε ποσοστό που να 

αντικατοπτρίζει τις φυσικές ροές μεταξύ 

των κρατών μελών, το άνοιγμα των 

καθεστώτων στήριξης θα πρέπει να 

παραμείνει εθελοντικό πέρα από αυτό το 

υποχρεωτικό ποσοστό. Κάθε κράτος 

μέλος διαθέτει διαφορετικό δυναμικό 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 

εφαρμόζει διαφορετικά καθεστώτα 

στήριξης της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σε εθνικό επίπεδο. Τα περισσότερα 

κράτη μέλη εφαρμόζουν καθεστώτα 

στήριξης που αποφέρουν οφέλη μόνον σε 

σχέση με την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές η οποία παράγεται στην επικράτειά 

τους. Για την εύρυθμη λειτουργία των εν 

λόγω εθνικών καθεστώτων στήριξης έχει 

ουσιώδη σημασία να μπορούν τα κράτη 

μέλη να ελέγχουν τις επιπτώσεις και το 

κόστος των εθνικών τους καθεστώτων 

στήριξης σύμφωνα με το αντίστοιχο 

δυναμικό τους. Ένα σημαντικό μέσο για 

την επίτευξη του στόχου της παρούσας 

οδηγίας είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας των εθνικών καθεστώτων 

στήριξης όπως προβλέπεται στις οδηγίες 

2001/77/ΕΚ και 2009/28/ΕΚ, προκειμένου 

να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των 

επενδυτών και να μπορέσουν τα κράτη 

μέλη να προβλέψουν αποτελεσματικά 

εθνικά μέτρα για τη συμμόρφωση προς 

τους στόχους. Στόχος της παρούσας 

οδηγίας είναι η διευκόλυνση της 
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διασυνοριακής υποστήριξης της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χωρίς 

να θίγονται με δυσανάλογο τρόπο τα 

εθνικά καθεστώτα στήριξης. Η οδηγία 

προβλέπει, κατά συνέπεια, επιπροσθέτως 

προς το υποχρεωτικό μερικό άνοιγμα των 

καθεστώτων στήριξης, προαιρετικούς 

μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών οι οποίοι τους επιτρέπουν 

να συμφωνούν ως προς το βαθμό 

στήριξης που παρέχει ένα κράτος μέλος 

στην παραγωγή ενέργειας σε άλλο κράτος 

μέλος και ως προς τον βαθμό συμμετοχής 

της παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην επίτευξη του 

εθνικού συνολικού στόχου καθενός από 

τα κράτη μέλη. Για να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα αμφότερων των 

μέτρων συμμόρφωσης προς τους 

στόχους, δηλαδή των εθνικών 

καθεστώτων στήριξης και των 

μηχανισμών συνεργασίας, είναι 

σημαντικό να μπορούν τα κράτη μέλη να 

καθορίζουν, πέρα από το ελάχιστο 

ποσοστό υποχρεωτικού ανοίγματος, εάν 

και κατά πόσον τα εθνικά τους 

καθεστώτα στήριξης εφαρμόζονται στην 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σε άλλα κράτη μέλη, και να 

συμφωνούν για το θέμα αυτό 

εφαρμόζοντας τους μηχανισμούς 

συνεργασίας που προβλέπονται από την 

παρούσα οδηγία. 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Με την επιφύλαξη των 

προσαρμογών των συστημάτων στήριξης 

για την ευθυγράμμισή τους με τους 

κανόνες σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις, οι πολιτικές στήριξης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει 

(18) Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 

και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολιτικές 

στήριξης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας θα πρέπει να είναι προβλέψιμες 

και σταθερές και να αποφεύγονται οι 
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να είναι σταθερές και να αποφεύγονται οι 

συχνές αλλαγές. Οι εν λόγω αλλαγές έχουν 

άμεσο αντίκτυπο στο κόστος 

χρηματοδότησης του κεφαλαίου, στο 

κόστος κατασκευής έργων και, επομένως, 

στο συνολικό κόστος ανάπτυξης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 

Ένωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μεριμνούν ώστε η αναθεώρηση της 

στήριξης που χορηγείται σε έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να μην έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική τους 

βιωσιμότητα. Εν προκειμένω, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να προωθούν οικονομικά 

αποδοτικές πολιτικές στήριξης και να 

διασφαλίζουν την οικονομική τους 

βιωσιμότητα. 

συχνές ή αναδρομικές αλλαγές. Η μη 

προβλεψιμότητα και η αστάθεια της 

πολιτικής έχουν άμεσο αντίκτυπο στο 

κόστος χρηματοδότησης του κεφαλαίου, 

στο κόστος κατασκευής έργων και, 

επομένως, στο συνολικό κόστος ανάπτυξης 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 

Ένωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ανακοινώνουν εκ των προτέρων και εν 

ευθέτω χρόνω κάθε μεταβολή της 

στήριξης και να διαβουλεύονται 

καταλλήλως με τους ενδιαφερόμενους 

φορείς. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε η 

αναθεώρηση της στήριξης που χορηγείται 

σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να 

μην έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 

οικονομική τους βιωσιμότητα. Εν 

προκειμένω, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

προωθούν οικονομικά αποδοτικές 

πολιτικές στήριξης και να διασφαλίζουν 

την οικονομική τους βιωσιμότητα. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών 

να καταρτίζουν εθνικά σχέδια δράσης για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να 

εκπονούν εκθέσεις προόδου και η 

υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλλει 

έκθεση για την πρόοδο των κρατών μελών 

είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να 

αυξηθεί η διαφάνεια, να υπάρξει σαφήνεια 

για τους επενδυτές και τους καταναλωτές 

και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 

παρακολούθηση. Ο κανονισμός 

[διακυβέρνηση] ενσωματώνει τις 

υποχρεώσεις αυτές στο σύστημα 

διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης 

για τον εξορθολογισμό των υποχρεώσεων 

σχεδιασμού, υποβολής εκθέσεων και 

παρακολούθησης στους τομείς της 

ενέργειας και του κλίματος. Η πλατφόρμα 

(19) Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών 

να καταρτίζουν εθνικά σχέδια δράσης για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να 

εκπονούν εκθέσεις προόδου και η 

υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλλει 

έκθεση για την πρόοδο των κρατών μελών 

είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να 

αυξηθεί η διαφάνεια, να υπάρξει σαφήνεια 

για τους επενδυτές και τους καταναλωτές 

και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 

παρακολούθηση. Διασφαλίζοντας ότι οι 

πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο της 

ενεργειακής μετάβασης, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να αναπτύξουν 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές που να 

διευκολύνουν την παραγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές από τις πόλεις, 

τις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών 
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διαφάνειας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας ενσωματώνεται επίσης στην 

ευρύτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα που 

συστάθηκε με τον κανονισμό 

[διακυβέρνηση]. 

ενέργειας και τους αυτοκαταναλωτές, στο 

πλαίσιο των σχεδίων δράσης τους για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο 

κανονισμός [διακυβέρνηση] ενσωματώνει 

τις υποχρεώσεις αυτές στο σύστημα 

διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης 

για τον εξορθολογισμό των 

μακροπρόθεσμων στρατηγικών και των 

υποχρεώσεων σχεδιασμού, υποβολής 

εκθέσεων και παρακολούθησης στους 

τομείς της ενέργειας και του κλίματος. Η 

πλατφόρμα διαφάνειας για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας ενσωματώνεται επίσης 

στην ευρύτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα 

που συστάθηκε με τον κανονισμό 

[διακυβέρνηση]. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας αποτελούν μοναδική ευκαιρία 

για να μειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την 

εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, να 

συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 

μείωσης των εκπομπών CO2, και να 

δημιουργήσει έναν νέο βιομηχανικό 

κλάδο που θα δημιουργήσει θέσεις 

εργασίας σε ένα μεγάλο μέρος της 

επικράτειάς της, μεταξύ άλλων και στις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει ως εκ τούτου 

να προσπαθήσει να δημιουργήσει τις 

κατάλληλες κανονιστικές και οικονομικές 

συνθήκες για την ανάπτυξή τους. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 (24α) Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 

20ής Ιουλίου 2016 με τίτλο «Ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την κινητικότητα 

χαμηλών εκπομπών» επεσήμανε την 

ιδιαίτερη σημασία, μεσοπρόθεσμα, των 

προηγμένων βιοκαυσίμων για τις 

αεροπορικές μεταφορές. Η εμπορικές 

αερομεταφορές στηρίζονται πλήρως στα 

υγρά καύσιμα καθώς δεν υπάρχει κανένα 

ασφαλές ή πιστοποιημένο εναλλακτικό 

καύσιμο για τον κλάδο της πολιτικής 

αεροπορίας. 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Για να διασφαλιστεί ότι στο 

παράρτημα IX λαμβάνονται δεόντως 

υπόψη οι αρχές ιεράρχησης των 

αποβλήτων που καθορίζονται στην οδηγία 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, τα 

ενωσιακά κριτήρια αειφορίας και η ανάγκη 

διασφάλισης ότι το παράρτημα δεν 

δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για 

καλλιεργούμενη γη και ότι παράλληλα 

προωθείται η χρήση αποβλήτων και 

καταλοίπων, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

τακτικής αξιολόγησης του 

παραρτήματος, θα πρέπει να εξετάζει το 

ενδεχόμενο συμπερίληψης πρόσθετων 

πρώτων υλών που δεν επιφέρουν 

σημαντικές στρεβλωτικές επιπτώσεις στις 

αγορές προϊόντων ή υποπροϊόντων, 

αποβλήτων ή καταλοίπων. 

(25) Για να διασφαλιστεί ότι στο 

παράρτημα IX λαμβάνονται δεόντως 

υπόψη οι αρχές της κυκλικής οικονομίας, 

η ιεράρχηση των αποβλήτων που 

καθορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου17, τα ενωσιακά κριτήρια 

αειφορίας, μια εκτίμηση του κύκλου ζωής 

των εκπομπών και η ανάγκη διασφάλισης 

ότι το παράρτημα δεν δημιουργεί 

πρόσθετη ζήτηση για καλλιεργούμενη γη 

και ότι παράλληλα προωθείται η χρήση 

αποβλήτων και καταλοίπων, η Επιτροπή 

θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά το 

παράρτημα και να εξετάζει τις επιπτώσεις 

στις αγορές προϊόντων ή υποπροϊόντων, 

αποβλήτων ή καταλοίπων σε οποιαδήποτε 

τροποποίηση αυτού. 

__________________ __________________ 

17 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

17 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

 

Τροπολογία  31 



 

PE597.755v02-00 24/470 RR\1141446EL.docx 

EL 

Πρόταση οδηγίας 

Recital 25 a (new) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Στο ψήφισμά του της 4ης 

Απριλίου 2017 σχετικά με το φοινικέλαιο 

και την αποψίλωση των τροπικών δασών, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την 

Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη σταδιακή 

κατάργηση της χρήσης φυτικών ελαίων 

ως συστατικού βιοκαυσίμων, που 

αποτελεί προωθητικό παράγοντα της 

αποψίλωσης των δασών, 

συμπεριλαμβανομένου του φοινικελαίου, 

κατά προτίμηση έως το 2020. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, 

η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας εκτός της Ένωσης, θα πρέπει να 

είναι δυνατό να συνυπολογίζεται στα 

μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

των κρατών μελών. Προκειμένου να 

εξασφαλιστεί κατάλληλος αντίκτυπος της 

αντικατάστασης των συμβατικών μορφών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στην Ένωση και στις τρίτες χώρες, 

κρίνεται σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι εν 

λόγω εισαγωγές μπορούν να ιχνηλατούνται 

και να μετρούνται με αξιόπιστο τρόπο. 

Προβλέπεται η σύναψη συμφωνιών με 

τρίτες χώρες σχετικά με την οργάνωση της 

εν λόγω εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Εάν, βάσει 

σχετικής αποφάσεως που λαμβάνεται 

δυνάμει της Συνθήκης για την Ενεργειακή 

Κοινότητα18, τα συμβαλλόμενα μέρη της 

Συνθήκης αυτής δεσμεύονται από τις 

σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 

τα μέτρα συνεργασίας μεταξύ κρατών 

μελών τα οποία προβλέπονται από την 

(28) Η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, 

η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας εκτός της Ένωσης, θα πρέπει να 

είναι δυνατό να συνυπολογίζεται στα 

μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

των κρατών μελών. Προκειμένου να 

εξασφαλιστεί κατάλληλος αντίκτυπος της 

αντικατάστασης των συμβατικών μορφών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

Ένωση και στις τρίτες χώρες, κρίνεται 

σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω 

εισαγωγές μπορούν να ιχνηλατούνται και 

να μετρούνται με αξιόπιστο τρόπο και ότι 

τηρούν στο ακέραιο το διεθνές δίκαιο. 

Προβλέπεται η σύναψη συμφωνιών με 

τρίτες χώρες σχετικά με την οργάνωση της 

εν λόγω εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Εάν, βάσει 

σχετικής αποφάσεως που λαμβάνεται 

δυνάμει της Συνθήκης για την Ενεργειακή 

Κοινότητα18, τα συμβαλλόμενα μέρη της 

Συνθήκης αυτής δεσμεύονται από τις 

σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 

τα μέτρα συνεργασίας μεταξύ κρατών 
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παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

εφαρμόζονται σε αυτά. 

μελών τα οποία προβλέπονται από την 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

εφαρμόζονται σε αυτά. 

__________________ __________________ 

18 ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 18. 18 ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 18. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28α) Όταν τα κράτη μέλη 

αναλαμβάνουν κοινά έργα με μία ή 

περισσότερες τρίτες χώρες για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, είναι σκόπιμο τα 

κοινά αυτά έργα να αφορούν μόνον 

νεόδμητες εγκαταστάσεις ή 

εγκαταστάσεις με πρόσφατη αύξηση 

δυναμικότητας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα 

εξασφαλίζεται ότι το ποσοστό ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική 

κατανάλωση ενέργειας της τρίτης χώρας 

δεν μειώνεται λόγω της εισαγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

Ένωση. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα 

κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν 

την εγχώρια χρησιμοποίηση από την 

οικεία τρίτη χώρα μέρους της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας των 

εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το 

κοινό έργο. Εξάλλου, η Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις 

τρίτες χώρες που συμμετέχουν σε κοινά 

έργα να αναπτύξουν πολιτική για την 

ανανεώσιμη ενέργεια, η οποία θα 

περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους. 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 



 

PE597.755v02-00 26/470 RR\1141446EL.docx 

EL 

 (28β) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 

ενωσιακό πλαίσιο για την προώθηση της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

συμβάλλοντας παράλληλα στον δυνητικό 

θετικό αντίκτυπο της Ένωσης και των 

κρατών μελών της στην τόνωση της 

ανάπτυξης του τομέα της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές σε τρίτες χώρες. Η 

Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

προωθήσουν την έρευνα, την ανάπτυξη 

και τις επενδύσεις στην παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 

αναπτυσσόμενες χώρες και σε άλλες 

χώρες εταίρους, ενισχύοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο την περιβαλλοντική και 

οικονομική τους βιωσιμότητα και την 

ικανότητά τους για εξαγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, η 

εισαγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από 

χώρες εταίρους μπορεί να βοηθήσει την 

Ένωση και τα κράτη μέλη να επιτύχουν 

τους φιλόδοξους στόχους τους για μείωση 

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28γ) Οι αναπτυσσόμενες χώρες 

υιοθετούν σε ολοένα και μεγαλύτερο 

βαθμό πολιτικές ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου 

ότι επιδιώκουν την παραγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές για την 

ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης 

ενέργειας. Έως το τέλος του 2015 είχαν 

θεσπίσει στόχους για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές  περισσότερα από 173 

κράτη, συμπεριλαμβανομένων 117 

αναπτυσσόμενων ή αναδυόμενων 

οικονομιών. 

 

Τροπολογία  36 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28δ) Η χρήση ενέργειας στις 

αναπτυσσόμενες χώρες συνδέεται στενά 

με ένα φάσμα κοινωνικών θεμάτων: 

μείωση της φτώχειας, εκπαίδευση, υγεία, 

αύξηση του πληθυσμού, απασχόληση, 

επιχειρηματικότητα, επικοινωνία, 

αστικοποίηση και έλλειψη ευκαιριών για 

τις γυναίκες. Οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας έχουν το σημαντικό δυναμικό 

να επιτρέπουν την κοινή αντιμετώπιση 

των προκλήσεων στους τομείς της 

ανάπτυξης και του περιβάλλοντος. Τα 

τελευταία έτη έχει σημειωθεί σημαντική 

ανάπτυξη των εναλλακτικών ενεργειακών 

τεχνολογιών, από την άποψη τόσο των 

επιδόσεων όσο και της μείωσης του 

κόστους. Επιπλέον, πολλές 

αναπτυσσόμενες χώρες προσφέρονται 

ιδιαίτερα για την ανάπτυξη μιας νέας 

γενιάς τεχνολογιών ενέργειας. Πέρα από 

τα αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά 

πλεονεκτήματα, οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας μπορούν να προσφέρουν 

μεγαλύτερη ασφάλεια και οικονομική 

σταθερότητα. Η αύξηση της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα 

μειώσει την εξάρτηση από ακριβές 

εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και θα 

βοηθήσει πολλές χώρες να βελτιώσουν το 

ισοζύγιο πληρωμών τους. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (31α) Ανάλογα με τα γεωλογικά 

χαρακτηριστικά μιας περιοχής, η 

παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας 

ενδέχεται να προκαλέσει έκλυση αερίων 

του θερμοκηπίου και άλλων ουσιών από 
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υπόγεια υγρά και άλλους γεωλογικούς 

σχηματισμούς του υπεδάφους. Οι 

επενδύσεις θα πρέπει να κατευθύνονται 

μόνο προς την παραγωγή γεωθερμικής 

ενέργειας με χαμηλό περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα 

την εξοικονόμηση αερίων του 

θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις 

συμβατικές πηγές. Για τον λόγο αυτό, η 

Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει έως τον 

Δεκέμβριο 2018, την ανάγκη έκδοσης 

νομοθετικής πρότασης με στόχο τη 

ρύθμιση των εκπομπών όλων των ουσιών 

που εκλύονται από γεωθερμικές μονάδες, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών 

CO2, που είναι επιβλαβείς για την υγεία 

και το περιβάλλον, τόσο στο στάδιο της 

εξερεύνησης όσο και στο στάδιο της 

εκμετάλλευσης. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο, οι κανόνες και οι υποχρεώσεις για 

ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στα νεόδμητα και στα ανακαινισμένα 

κτίρια οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται σε ευρύτερη ενωσιακή 

κλίμακα και παράλληλα να προωθείται η 

χρήση ενεργειακά αποδοτικότερων 

εφαρμογών ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στους οικοδομικούς κανονισμούς 

και κώδικες. 

(33) Σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, οι κανόνες και οι 

υποχρεώσεις για ελάχιστες απαιτήσεις 

όσον αφορά τη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στα νεόδμητα και στα 

ανακαινισμένα κτίρια οδήγησαν σε 

σημαντική αύξηση της χρήσης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Τα εν λόγω μέτρα 

θα πρέπει να ενθαρρύνονται σε ευρύτερη 

ενωσιακή κλίμακα και παράλληλα να 

προωθείται η χρήση ενεργειακά 

αποδοτικότερων εφαρμογών ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές σε συνδυασμό με 

μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και 

ενεργειακής απόδοσης στους 

οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες. 

Αιτιολόγηση 

Ένας από τους στόχους της ενεργειακής ένωσης είναι η εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα 

στην ενέργεια», η οποία πρέπει να εξορθολογιστεί αναλόγως στο σύνολο της νομοθεσίας της ΕΕ 
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για την ενέργεια και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζεται σε σχέση με τις πολιτικές για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο πλαίσιο των κτιρίων. Η παρούσα τροπολογία είναι 

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

με άλλες τροπολογίες. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 

τα εθνικά μέτρα για την ανάπτυξη της 

θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας βασίζονται σε πλήρη 

χαρτογράφηση και ανάλυση του εθνικού 

δυναμικού ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και ενέργειας από απόβλητα, και να 

προβλεφθεί αυξημένη ενσωμάτωση της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των 

πηγών απορριπτόμενης θερμότητας και 

ψύξης, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα 

κράτη μέλη να προβούν σε εκτίμηση του 

εθνικού τους δυναμικού ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και της χρήσης 

απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης για 

θέρμανση και ψύξη, ιδίως για να 

διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης και 

να προωθηθεί μια αποδοτική και 

ανταγωνιστική τηλεθέρμανση και 

τηλεψύξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 41 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου21. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί συνέπεια με τις απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση και 

ψύξη και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, 

η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί στις διεξοδικές 

αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται και 

κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 

της εν λόγω οδηγίας. 

(35) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 

τα εθνικά μέτρα για την ανάπτυξη της 

θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας βασίζονται σε πλήρη 

χαρτογράφηση και ανάλυση του εθνικού 

δυναμικού ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και ενέργειας από απόβλητα, και να 

προβλεφθεί αυξημένη ενσωμάτωση της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως 

με την υποστήριξη καινοτόμων 

τεχνολογιών όπως οι αντλίες θερμότητας, 

η τεχνολογία στον τομέα της γεωθερμικής 

ενέργειας και η θερμική ηλιακή 

τεχνολογία, και των πηγών 

απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης, 

είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα κράτη 

μέλη να προβούν σε εκτίμηση του εθνικού 

τους δυναμικού ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και της χρήσης 

απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης για 

θέρμανση και ψύξη, ιδίως για να 

διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης και 

να προωθηθεί μια αποδοτική και 

ανταγωνιστική τηλεθέρμανση και 

τηλεψύξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 41 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου21. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί συνέπεια με τις απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση και 

ψύξη και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, 

η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί στις διεξοδικές 

αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται και 
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κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 

της εν λόγω οδηγίας. 

__________________ __________________ 

21Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 

απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 

2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 

κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 

2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 

σ. 1). 

21Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 

απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 

2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 

κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 

2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 

σ. 1). 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Η έλλειψη διαφανών κανόνων και 

συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 

φορέων έγκρισης απεδείχθη ότι εμποδίζει 

την ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. Η δημιουργία ενιαίου διοικητικού 

σημείου επαφής για την ενοποίηση και τον 

συντονισμό όλων των διαδικασιών 

αδειοδότησης αναμένεται να μειώσει την 

πολυπλοκότητα και να αυξήσει την 

αποδοτικότητα και τη διαφάνεια. Θα 

πρέπει να απλουστευθούν οι διοικητικές 

διαδικασίες έγκρισης, θέτοντας διαφανή 

χρονοδιαγράμματα για τις εγκαταστάσεις 

που χρησιμοποιούν ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές. Θα πρέπει να 

προσαρμοστούν οι κανόνες και οι 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον 

προγραμματισμό ώστε να λαμβάνεται 

υπόψη ο εξοπλισμός θέρμανσης, ψύξης και 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές που συμφέρει οικονομικώς και είναι 

επωφελής για το περιβάλλον. Η παρούσα 

οδηγία, και ιδίως οι διατάξεις σχετικά με 

την οργάνωση και τη διάρκεια της 

διαδικασίας αδειοδότησης, θα πρέπει να 

εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 

διεθνούς δικαίου και του ενωσιακού 

δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των 

(36) Η έλλειψη διαφανών κανόνων και 

συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 

φορέων έγκρισης απεδείχθη ότι εμποδίζει 

την ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. Η δημιουργία ενιαίου διοικητικού 

σημείου επαφής για την ενοποίηση και τον 

συντονισμό όλων των διαδικασιών 

αδειοδότησης αναμένεται να μειώσει την 

πολυπλοκότητα και να αυξήσει την 

αποδοτικότητα και τη διαφάνεια, μεταξύ 

άλλων, και για τους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τις 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Θα πρέπει να απλουστευθούν οι 

διοικητικές διαδικασίες έγκρισης, θέτοντας 

διαφανή χρονοδιαγράμματα για τις 

εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Θα 

πρέπει να προσαρμοστούν οι κανόνες και 

οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον 

προγραμματισμό ώστε να λαμβάνεται 

υπόψη ο εξοπλισμός θέρμανσης, ψύξης και 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές που συμφέρει οικονομικώς και είναι 

επωφελής για το περιβάλλον. Η παρούσα 

οδηγία, και ιδίως οι διατάξεις σχετικά με 

την οργάνωση και τη διάρκεια της 

διαδικασίας αδειοδότησης, θα πρέπει να 
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διατάξεων για την προστασία του 

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 

εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 

διεθνούς δικαίου και του ενωσιακού 

δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των 

διατάξεων για την προστασία του 

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 

 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 43 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(43) Ο μόνος στόχος των εγγυήσεων 

προέλευσης, οι οποίες παρέχονται για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας, είναι να 

δείχνουν στον τελικό καταναλωτή, ότι ένα 

συγκεκριμένο μερίδιο ή ποσότητα 

ενέργειας έχει παραχθεί από ανανεώσιμες 

πηγές. Μια εγγύηση προέλευσης μπορεί να 

μεταβιβάζεται από έναν κάτοχο σε άλλον, 

ανεξάρτητα από την ενέργεια την οποία 

αφορά. Ωστόσο, για να εξασφαλίζεται ότι 

μια μονάδα ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές κοινοποιείται μόνον άπαξ σε έναν 

καταναλωτή, θα πρέπει να αποφεύγονται η 

διπλή προσμέτρηση και η διπλή 

κοινοποίηση των εγγυήσεων προέλευσης. 

Η ανανεώσιμη ενέργεια, για την οποία η 

συνοδευτική εγγύηση προέλευσης έχει 

πωληθεί χωριστά από τον παραγωγό, δεν 

θα πρέπει να κοινοποιείται ή να πωλείται 

στον τελικό καταναλωτή ως ενέργεια που 

έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές. 

(43) Ο μόνος στόχος των εγγυήσεων 

προέλευσης, οι οποίες παρέχονται για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας, είναι να 

δείχνουν στον τελικό καταναλωτή, ότι ένα 

συγκεκριμένο μερίδιο ή ποσότητα 

ενέργειας έχει παραχθεί από ανανεώσιμες 

πηγές. Μια εγγύηση προέλευσης μπορεί να 

μεταβιβάζεται από έναν κάτοχο σε άλλον, 

ανεξάρτητα από την ενέργεια την οποία 

αφορά. Ωστόσο, για να εξασφαλίζεται ότι 

μια μονάδα ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές κοινοποιείται μόνον άπαξ σε έναν 

καταναλωτή, θα πρέπει να αποφεύγονται η 

διπλή προσμέτρηση και η διπλή 

κοινοποίηση των εγγυήσεων προέλευσης. 

Η ανανεώσιμη ενέργεια, για την οποία η 

συνοδευτική εγγύηση προέλευσης έχει 

πωληθεί χωριστά από τον παραγωγό, δεν 

θα πρέπει να κοινοποιείται ή να πωλείται 

στον τελικό καταναλωτή ως ενέργεια που 

έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές. 

Είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση 

μεταξύ των πράσινων πιστοποιητικών 

που χρησιμοποιούνται για τα καθεστώτα 

στήριξης και των εγγυήσεων προέλευσης. 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 45 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(45) Είναι σημαντικό να παρέχονται (45) Είναι σημαντικό να παρέχονται 
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πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο η ηλεκτρική ενέργεια για την οποία 

χορηγείται στήριξη κατανέμεται στους 

τελικούς καταναλωτές. Για να βελτιωθεί η 

ποιότητα των πληροφοριών για τους 

καταναλωτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι εκδίδονται εγγυήσεις 

προέλευσης για όλες τις μονάδες ενέργειας 

παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές. 

Επιπλέον, για να αποφεύγεται η διπλή 

αντιστάθμιση, δεν θα πρέπει να 

χορηγούνται εγγυήσεις προέλευσης στους 

παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας που 

λαμβάνουν ήδη χρηματοδοτική στήριξη. 

Ωστόσο, αυτές οι εγγυήσεις προέλευσης 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 

σκοπούς κοινοποίησης, ώστε οι τελικοί 

καταναλωτές να μπορούν να λαμβάνουν 

σαφείς, αξιόπιστες και επαρκείς 

αποδείξεις για την προέλευση των 

σχετικών μονάδων ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, όσον 

αφορά την ηλεκτρική ενέργεια για την 

οποία χορηγείται στήριξη, οι εγγυήσεις 

προέλευσης θα πρέπει να τίθενται σε 

πλειστηριασμό στην αγορά και τα έσοδα 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 

μείωση των δημόσιων επιδοτήσεων της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο η ηλεκτρική ενέργεια για την οποία 

χορηγείται στήριξη κατανέμεται στους 

τελικούς καταναλωτές. Για να βελτιωθεί η 

ποιότητα των πληροφοριών για τους 

καταναλωτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι εκδίδονται εγγυήσεις 

προέλευσης για όλες τις μονάδες ενέργειας 

παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 49 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(49) Οι δυνατότητες για οικονομική 

αύξηση μέσω της καινοτομίας και μιας 

βιώσιμης και ανταγωνιστικής ενεργειακής 

πολιτικής έχουν αναγνωρισθεί. Η 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές εξαρτάται συχνά από τοπικές ή 

περιφερειακές ΜΜΕ. Οι ευκαιρίες για 

ανάπτυξη και απασχόληση τις οποίες 

προσφέρουν στα κράτη μέλη και τις 

περιφέρειές τους οι περιφερειακές και 

τοπικές επενδύσεις για την παραγωγή 

(49) Οι δυνατότητες για οικονομική 

αύξηση μέσω της καινοτομίας και μιας 

βιώσιμης και ανταγωνιστικής ενεργειακής 

πολιτικής έχουν αναγνωρισθεί. Η 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές εξαρτάται συχνά από τοπικές ή 

περιφερειακές ΜΜΕ. Οι ευκαιρίες για 

ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και 

για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση 

υψηλής ποιότητας τις οποίες προσφέρουν 

στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους οι 
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ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι 

σημαντικές. Συνεπώς, η Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν 

μέτρα κρατικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης στους τομείς αυτούς, να 

ενθαρρύνουν ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ανάμεσα σε τοπικές 

και περιφερειακές αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες και να προωθήσουν τη 

χρήση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 

πολιτικής συνοχής στο συγκεκριμένο 

τομέα. 

περιφερειακές και τοπικές επενδύσεις για 

την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές είναι σημαντικές. Συνεπώς, η 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

προωθήσουν και να υποστηρίξουν μέτρα 

κρατικής και περιφερειακής ανάπτυξης 

στους τομείς αυτούς, να ενθαρρύνουν την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ανάμεσα σε τοπικές και 

περιφερειακές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 

και να ενισχύσουν την παροχή τεχνικής 

βοήθειας και προγραμμάτων κατάρτισης, 

προκειμένου να βελτιωθεί η επιτόπια 

ρυθμιστική, τεχνική και οικονομική 

εμπειρογνωμοσύνη και να ενισχυθούν οι 

γνώσεις γύρω από τις διαθέσιμες 

χρηματοδοτικές δυνατότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της περισσότερο 

στοχευμένης χρήσης των πόρων της ΕΕ, 

όπως η χρήση χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο της πολιτικής συνοχής στο 

συγκεκριμένο τομέα. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη συνδέεται άρρηκτα με τις άλλες αλλαγές στο κείμενο που 

αντανακλούν επίσης την ανάγκη ενίσχυσης του τοπικού επιπέδου από άποψη τεχνικής και 

οικονομικής τεχνογνωσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση του στόχου των οδηγιών 

για την αύξηση του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα κράτη μέλη. Η παρούσα 

τροπολογία είναι απαραίτητη για λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου και 

συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (49α) Οι τοπικές και οι περιφερειακές 

αρχές έχουν θέσει σε πολλές περιπτώσεις 

πιο φιλόδοξους στόχους για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιπλέον 

των εθνικών στόχων. Οι περιφερειακές 

και οι τοπικές δεσμεύσεις για την 

ενίσχυση της ανάπτυξης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 
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ενεργειακής απόδοσης υποστηρίζονται 

σήμερα μέσω δικτύων, όπως το Σύμφωνο 

των Δημάρχων, οι πρωτοβουλίες Έξυπνες 

Πόλεις ή Έξυπνες Κοινότητες, και μέσω 

της ανάπτυξης σχεδίων δράσης για τη 

βιώσιμη ενέργεια. Τα δίκτυα αυτά είναι 

απαραίτητα και θα πρέπει να επεκταθούν, 

δεδομένου ότι αυξάνουν την 

ευαισθητοποίηση, διευκολύνουν την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την 

παροχή της διαθέσιμης χρηματοδοτικής 

στήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 

θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη 

διασυνοριακή συνεργασία των 

ενδιαφερομένων πρωτοποριακών 

περιφερειών και τοπικών αρχών 

συμβάλλοντας στην καθιέρωση 

μηχανισμών συνεργασίας, όπως είναι ο 

Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής 

Συνεργασίας ο οποίος επιτρέπει στις 

δημόσιες αρχές των διαφόρων κρατών 

μελών να συνασπιστούν για την παροχή 

κοινών υπηρεσιών και την υλοποίηση 

κοινών έργων, χωρίς να απαιτούνται η εκ 

των προτέρων υπογραφή και επικύρωση 

διεθνούς συμφωνίας από τα εθνικά 

κοινοβούλια. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 49 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (49β) Οι τοπικές αρχές και οι πόλεις 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 

προώθησης της ενεργειακής μετάβασης 

και της αύξησης του μεριδίου ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Δεδομένου ότι 

αποτελούν το επίπεδο διακυβέρνησης που 

βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες, οι 

τοπικές κυβερνήσεις διαδραματίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη 

δημόσιας στήριξης προς τους στόχους 

της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ 

παράλληλα αναπτύσσουν πιο 

αποκεντρωμένα και ολοκληρωμένα 
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ενεργειακά συστήματα. Είναι σημαντικό 

να διασφαλιστεί η καλύτερη πρόσβαση 

των πόλεων και των περιφερειών στη 

χρηματοδότηση για την ενθάρρυνση των 

επενδύσεων σε τοπικές ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 49 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (49γ) Θα ήταν επίσης σκόπιμο να 

εξετασθεί  το ενδεχόμενο εφαρμογής 

άλλων καινοτόμων μέτρων για την 

προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων 

στις νέες τεχνολογίες, όπως οι συμβάσεις 

ενεργειακής απόδοσης και οι διαδικασίες 

τυποποίησης στη δημόσια 

χρηματοδότηση. 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 50 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(50) Κατά την ενθάρρυνση της 

ανάπτυξης της αγοράς ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, είναι ανάγκη να 

λαμβάνεται υπόψη ο θετικός αντίκτυπος 

όσον αφορά τις δυνατότητες 

περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, τις 

εξαγωγικές προοπτικές, την κοινωνική 

συνοχή και τις δυνατότητες απασχόλησης, 

ιδίως για τις ΜΜΕ και τους ανεξάρτητους 

παραγωγούς ενέργειας. 

(50) Κατά την ενθάρρυνση της 

ανάπτυξης της αγοράς ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, είναι ανάγκη να 

λαμβάνεται υπόψη ο θετικός αντίκτυπος 

όσον αφορά τις δυνατότητες 

περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, τις 

εξαγωγικές προοπτικές, την κοινωνική 

συνοχή και τις δυνατότητες απασχόλησης, 

ιδίως για τις ΜΜΕ και τους ανεξάρτητους 

παραγωγούς ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και των κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν στις 
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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. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 51 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(51) Η συγκεκριμένη κατάσταση των 

εξόχως απόκεντρων περιοχών 

αναγνωρίζεται στο άρθρο 349 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενεργειακός 

τομέας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 

συχνά χαρακτηρίζεται από απομόνωση, 

περιορισμένη προσφορά και εξάρτηση από 

τα ορυκτά καύσιμα, ενώ οι περιοχές αυτές 

διαθέτουν σημαντικές τοπικές πηγές 

ανανεώσιμης ενέργειας. Οι εξόχως 

απόκεντρες περιοχές θα μπορούσαν 

επομένως να λειτουργήσουν ως 

παράδειγμα για την εφαρμογή καινοτόμων 

ενεργειακών τεχνολογιών για την Ένωση. 

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 

προωθηθεί η υιοθέτηση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί 

υψηλότερος βαθμός αυτονομίας στις εν 

λόγω περιοχές, και να αναγνωριστεί η 

συγκεκριμένη κατάστασή τους όσον 

αφορά το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και τις ανάγκες δημόσιας 

στήριξης. 

(51) Η συγκεκριμένη κατάσταση των 

εξόχως απόκεντρων περιοχών 

αναγνωρίζεται στο άρθρο 349 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενεργειακός 

τομέας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 

συχνά χαρακτηρίζεται από απομόνωση, 

περιορισμένη και πιο δαπανηρή προσφορά 

και εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ 

οι περιοχές αυτές διαθέτουν σημαντικές 

τοπικές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, και 

συγκεκριμένα βιομάζα και θαλάσσιες 

πηγές ενέργειας. Οι εξόχως απόκεντρες 

περιοχές θα μπορούσαν επομένως να 

λειτουργήσουν ως παράδειγμα για την 

εφαρμογή καινοτόμων ενεργειακών 

τεχνολογιών για την Ένωση και να 

εξελιχθούν σε 100% περιοχές 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ως εκ 

τούτου, είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί η 

στρατηγική για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί υψηλότερος 

βαθμός αυτονομίας στις εν λόγω περιοχές, 

να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού 

και να αναγνωριστεί η συγκεκριμένη 

κατάστασή τους όσον αφορά το δυναμικό 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις 

ανάγκες δημόσιας στήριξης. Από την άλλη 

πλευρά, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές 

θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν 

πλήρως τους πόρους τους, τηρώντας 

αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας και 

σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και 

ανάγκες, προκειμένου να αυξήσουν την 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και να ενισχύσουν την ενεργειακή 

τους ανεξαρτησία. 
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Αιτιολόγηση 

Ο εφοδιασμός με ορυκτά καύσιμα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (80 % ή περισσότερο σε 

ορισμένες περιοχές) δημιουργεί πρόσθετο κόστος που αποβαίνει σε βάρος της τοπικής 

οικονομίας και της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων. Ταυτόχρονα, ορισμένες από αυτές τις 

περιοχές διαθέτουν σημαντικούς πόρους βιομάζας που θα πρέπει να μπορούν να 

εκμεταλλεύονται. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 52 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(52) Είναι σκόπιμο να επιτραπεί η 

ανάπτυξη  των τεχνολογιών 

αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές υπό συνθήκες που δεν 

εισάγουν διακρίσεις και χωρίς να 

παρεμποδίζεται η χρηματοδότηση 

επενδύσεων σε υποδομές .  H στροφή προς 

την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας 

προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ 

των οποίων αξιοποίηση τοπικών 

ενεργειακών πόρων, αύξηση της τοπικής 

ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, 

μεταφορά σε μικρότερες αποστάσεις και 

μείωση των απωλειών ενέργειας κατά τη 

μεταφορά. Μια τέτοια αποκέντρωση 

προωθεί επίσης την τοπική ανάπτυξη και 

τη συνοχή με την παροχή πηγών 

εισοδήματος και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας σε τοπικό επίπεδο. 

(52) Είναι σκόπιμο να επιτραπούν η 

ανάπτυξη των τεχνολογιών 

αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και η αποθήκευση υπό 

συνθήκες που δεν εισάγουν διακρίσεις και 

χωρίς να παρεμποδίζεται η χρηματοδότηση 

επενδύσεων σε υποδομές. H στροφή προς 

την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας 

προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ 

των οποίων αξιοποίηση τοπικών 

ενεργειακών πόρων, αύξηση της τοπικής 

ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, 

μεταφορά σε μικρότερες αποστάσεις και 

μείωση των απωλειών ενέργειας κατά τη 

μεταφορά. Μια τέτοια αποκέντρωση 

προωθεί επίσης την τοπική ανάπτυξη και 

τη συνοχή με την παροχή πηγών 

εισοδήματος και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας σε τοπικό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 53 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(53) Με την αυξανόμενη σημασία της 

αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, είναι αναγκαίο να 

προβλεφθεί ορισμός των 

αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 

(53) Με την αυξανόμενη σημασία της 

αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, είναι αναγκαίο να 

προβλεφθεί ορισμός των 

αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 
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ανανεώσιμες πηγές και να καθιερωθεί 

κανονιστικό πλαίσιο που θα ενισχύσει τη 

θέση των αυτοκαταναλωτών, παρέχοντάς 

τους τη δυνατότητα να παράγουν, να 

αποθηκεύουν, να καταναλώνουν και να 

πωλούν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να 

αντιμετωπίζουν δυσανάλογες 

επιβαρύνσεις. Η συλλογική 

αυτοκατανάλωση θα πρέπει να 

επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις, 

ώστε οι πολίτες που ζουν σε 

διαμερίσματα για παράδειγμα να μπορούν 

να επωφελούνται από την ενίσχυση της 

θέσης τους ως καταναλωτές στον ίδιο 

βαθμό με τα νοικοκυριά σε 

μονοκατοικίες. 

ανανεώσιμες πηγές και να καθιερωθεί 

κανονιστικό πλαίσιο που θα ενισχύσει τη 

θέση των αυτοκαταναλωτών, παρέχοντάς 

τους τη δυνατότητα να παράγουν, να 

αποθηκεύουν, να καταναλώνουν και να 

πωλούν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να 

αντιμετωπίζουν δυσανάλογες 

επιβαρύνσεις. Τα τιμολόγια και οι αμοιβές 

για την αυτοκατανάλωση θα πρέπει να 

παρέχουν κίνητρα για τη χρήση 

ευφυέστερων τεχνολογιών ενσωμάτωσης 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να 

ενθαρρύνουν τους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να 

λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις που 

ωφελούν αμοιβαία τον καταναλωτή και 

το δίκτυο. Προκειμένου να επιτευχθεί 

αυτή η ισορροπία, είναι αναγκαίο να 

διασφαλιστεί ότι οι αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και οι 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας θα έχουν το δικαίωμα να 

λαμβάνουν αμοιβή για την 

αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο 

δίκτυο η οποία θα αντανακλά την 

αγοραία αξία της διοχετευόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη 

μακροπρόθεσμη αξία για το δίκτυο, το 

περιβάλλον και την κοινωνία. 

Περιλαμβάνονται τόσο οι 

μακροπρόθεσμες δαπάνες όσο και τα 

οφέλη της αυτοκατανάλωσης υπό το 

πρίσμα του κόστους που αποφεύγεται για 

το δίκτυο, την κοινωνία και το 

περιβάλλον, ιδίως όταν συνδυάζεται με 

άλλους κατανεμημένους πόρους 

ενέργειας, όπως η ενεργειακή απόδοση, η 

αποθήκευση ενέργειας, η απόκριση στη 

ζήτηση και τα κοινοτικά δίκτυα. Η εν 

λόγω αμοιβή θα πρέπει να καθορίζεται 

βάσει της ανάλυσης κόστους-οφέλους 

των κατανεμημένων πόρων ενέργειας 

σύμφωνα με το άρθρο 59 

[αναδιατυπωμένη οδηγία 2009/72/ΕΚ 

όπως προτείνεται από το COM(2016) 

864]. 
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Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (53α) Η συλλογική αυτοκατανάλωση θα 

πρέπει να επιτρέπεται σε ορισμένες 

περιπτώσεις, ώστε οι πολίτες που ζουν σε 

διαμερίσματα για παράδειγμα να μπορούν 

να επωφελούνται από την ενίσχυση της 

θέσης τους ως καταναλωτές στον ίδιο 

βαθμό με τα νοικοκυριά σε 

μονοκατοικίες. Η δυνατότητα συλλογικής 

αυτοκατανάλωσης προσφέρει επίσης 

ευκαιρίες για την προώθηση της 

ενεργειακής απόδοσης από τις κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επίπεδο 

νοικοκυριών και για τη συμβολή στην 

καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας 

μέσω της μείωσης της κατανάλωσης και 

των τιμολογίων προμήθειας. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτήν 

την ευκαιρία αξιολογώντας, μεταξύ 

άλλων, τη δυνατότητα των κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να 

συμβάλουν στη μείωση της ενεργειακής 

πενίας και να επιτρέψουν τη συμμετοχή 

των νοικοκυριών που, σε διαφορετική 

περίπτωση, ίσως δεν θα ήταν σε θέση να 

συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένων 

των ευάλωτων καταναλωτών και 

ενοίκων. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 53 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (53β) Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 

τήρηση των κανόνων που αφορούν την 

κατανάλωση καθώς και για τη θέσπιση ή 

την ενίσχυση των μέτρων  

καταπολέμησης των πωλήσεων υπό 

πίεση, των καταχρηστικών κατ’ οίκον 
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πωλήσεων, των παραπλανητικών 

επιχειρημάτων όσον αφορά την 

εγκατάσταση εξοπλισμού ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας που επηρεάζουν ως επί 

το πλείστον τις πιο ευαίσθητες 

κατηγορίες (π.χ. τους ηλικιωμένους, τους 

κατοίκους αγροτικών περιοχών, κ.λπ.). 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 54 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(54) Η συμμετοχή των τοπικών πολιτών 

σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

μέσω των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα σημαντική 

προστιθέμενη αξία όσον αφορά την τοπική 

αποδοχή των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και την πρόσβαση σε πρόσθετα 

ιδιωτικά κεφάλαια. Μάλιστα, η 

σπουδαιότητα της τοπικής αυτής 

συμμετοχής ενισχύεται στο πλαίσιο της 

αύξησης της δυναμικότητας παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 

μέλλον. 

(54) Η συμμετοχή των τοπικών πολιτών 

και των τοπικών αρχών σε έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω των 

κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

είχε ως αποτέλεσμα σημαντική 

προστιθέμενη αξία όσον αφορά την τοπική 

αποδοχή των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και την πρόσβαση σε πρόσθετα 

ιδιωτικά κεφάλαια, και, κατά συνέπεια, 

τοπικές επενδύσεις, μεγαλύτερη επιλογή 

για τους καταναλωτές και ενθάρρυνση 

της συμμετοχής των πολιτών στην 

ενεργειακή μετάβαση, συγκεκριμένα 

μέσω της ενθάρρυνσης της συμμετοχής 

των νοικοκυριών τα οποία, σε 

διαφορετική περίπτωση, ίσως να μην 

ήταν σε θέση να συμμετάσχουν, 

προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε 

επίπεδο νοικοκυριών και αντιμετώπιση 

της ενεργειακής πενίας μέσω μείωσης 

της κατανάλωσης και των τιμολογίων 

προμήθειας. Μάλιστα, η σπουδαιότητα 

της τοπικής αυτής συμμετοχής ενισχύεται 

στο πλαίσιο της αύξησης της 

δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στο μέλλον. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (55α) Είναι σημαντικό να διασφαλίζουν 

τα κράτη μέλη τη δίκαιη και μη 

στρεβλωτική κατανομή των δαπανών και 

των τελών δικτύου σε όλους τους χρήστες 

του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. 

Όλα τα τιμολόγια δικτύου θα πρέπει να 

αντανακλούν το κόστος. 

 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 57 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(57) Διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

μέτρα στον τομέα της θέρμανσης και της 

ψύξης για την επίτευξη του οικείου στόχου 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες έως το 

2020. Εντούτοις, λόγω της έλλειψης 

δεσμευτικών εθνικών στόχων για την 

περίοδο μετά το 2020, τα υπόλοιπα 

εθνικά κίνητρα ενδέχεται να μην 

επαρκούν για να επιτευχθούν οι 

μακροπρόθεσμοι στόχοι της απαλλαγής 

από τις ανθρακούχες εκπομπές για το 

2030 και το 2050. Με σκοπό την 

εναρμόνιση με τους εν λόγω στόχους, την 

ενίσχυση της επενδυτικής ασφάλειας και 

την προώθηση της ανάπτυξης ενωσιακής 

αγοράς θέρμανσης και ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 

ταυτόχρονη τήρηση της αρχής της 

«προτεραιότητας στην ενεργειακή 

απόδοση», είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθούν 

οι προσπάθειες των κρατών μελών, ώστε η 

παροχή θέρμανσης και ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συμβάλει 

στη σταδιακή αύξηση του μεριδίου της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Με 

δεδομένο τον κατακερματισμένο 

χαρακτήρα ορισμένων αγορών θέρμανσης 

και ψύξης, έχει ύψιστη σημασία να 

διασφαλιστεί ευελιξία όσον αφορά τον 

(57) Διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

μέτρα στον τομέα της θέρμανσης και της 

ψύξης για την επίτευξη του οικείου στόχου 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες έως το 

2020. Με σκοπό την εναρμόνιση με τους 

εν λόγω στόχους, την ενίσχυση της 

επενδυτικής ασφάλειας και την προώθηση 

της ανάπτυξης ενωσιακής αγοράς 

θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, με ταυτόχρονη τήρηση 

της αρχής της «προτεραιότητας στην 

ενεργειακή απόδοση», είναι σκόπιμο να 

ενθαρρυνθούν οι προσπάθειες των κρατών 

μελών, ώστε η παροχή θέρμανσης και 

ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

να συμβάλει στη σταδιακή αύξηση του 

μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. Με δεδομένο τον 

κατακερματισμένο χαρακτήρα ορισμένων 

αγορών θέρμανσης και ψύξης, έχει ύψιστη 

σημασία να διασφαλιστεί ευελιξία όσον 

αφορά τον σχεδιασμό των συγκεκριμένων 

προσπαθειών. Είναι επίσης σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι η ενδεχόμενη υιοθέτηση 

της θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές δεν θα έχει δυσμενείς παράπλευρες 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και την 

ανθρώπινη υγεία. 
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σχεδιασμό των συγκεκριμένων 

προσπαθειών. Είναι επίσης σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι η ενδεχόμενη υιοθέτηση 

της θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές δεν θα έχει δυσμενείς 

περιβαλλοντικές παράπλευρες επιπτώσεις. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (59α) Οι οικιακοί καταναλωτές και οι 

κοινότητες που δραστηριοποιούνται στην 

εμπορία της ευελιξίας τους, στην 

αυτοκατανάλωση ή την πώληση της 

αυτοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειάς 

τους διατηρούν τα δικαιώματά τους ως 

καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων σύναψης σύμβασης με 

προμηθευτή της επιλογής τους και 

αλλαγής προμηθευτή. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 60 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(60) Θα πρέπει να τονιστούν οι πιθανές 

συνέργειες μεταξύ της προσπάθειας 

αύξησης της υιοθέτησης της θέρμανσης 

και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές και των 

υφιστάμενων συστημάτων δυνάμει των 

οδηγιών 2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει, στο μέτρο του 

δυνατού, να έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες διοικητικές 

δομές για να υλοποιήσουν την προσπάθεια 

αυτή, προκειμένου να μετριαστεί ο 

διοικητικός φόρτος. 

(60) Η χρήση αποδοτικών συστημάτων 

θέρμανσης ή ψύξης που βασίζονται σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει 

να συνοδεύεται από τη ριζική ανακαίνιση 

των κτιρίων, ούτως ώστε να μειωθούν η 

ζήτηση ενέργειας και το κόστος για τους 

καταναλωτές και να αμβλυνθεί η 

ενεργειακή πενία, καθώς και να 

δημιουργηθούν ειδικευμένες τοπικές 

θέσεις απασχόλησης. Για τον σκοπό 

αυτόν, θα πρέπει να τονιστούν οι πιθανές 

συνέργειες μεταξύ της ανάγκης αύξησης 

της υιοθέτησης της θέρμανσης και ψύξης 

από ανανεώσιμες πηγές και των 

υφιστάμενων συστημάτων δυνάμει των 
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οδηγιών 2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει, στο μέτρο του 

δυνατού, να έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες διοικητικές 

δομές για να υλοποιήσουν την προσπάθεια 

αυτή, προκειμένου να μετριαστεί ο 

διοικητικός φόρτος. 

 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (61α) Στον τομέα των ευφυών 

μεταφορών είναι σημαντικό να αυξηθεί η 

ανάπτυξη και η εκμετάλλευση της 

ηλεκτρικής κινητικότητας στις οδικές 

μεταφορές, καθώς και να επισπευσθεί η 

ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών σε 

καινοτόμους σιδηροδρόμους με την 

προώθηση της πρωτοβουλίας «στροφή 

προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές» που 

ευνοεί τις καθαρές δημόσιες μεταφορές· 

 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 62 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(62) Στη στρατηγική του Ιουλίου 2016 

για την κινητικότητα με χαμηλές 

ανθρακούχες εκπομπές επισημαίνεται ότι 

τα βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά 

βιοκαύσιμα συμβάλλουν σε περιορισμένο 

βαθμό στην απαλλαγή του τομέα των 

μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 

και ότι θα πρέπει να καταργηθούν 

σταδιακά και να αντικατασταθούν από 

προηγμένα βιοκαύσιμα. Για την 

προετοιμασία της μετάβασης σε 

(62) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων 

και γεωργικών εκτάσεων που 

προηγουμένως προορίζονταν για την 

παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών, 

ώστε να παράγονται βιοκαύσιμα, πρέπει 

να συνεχίσει να καλύπτεται η ζήτηση για 

προϊόντα που δεν είναι καύσιμα με 

εντατικοποίηση της τρέχουσας 

παραγωγής ή με την ένταξη στην 

παραγωγή μη γεωργικών γαιών που 

βρίσκονται αλλού. Η τελευταία 
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προηγμένα βιοκαύσιμα και για την 

ελαχιστοποίηση των συνολικών 

επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της 

χρήσης γης, είναι σκόπιμο να περιοριστούν 

οι ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών 

που παράγονται από φυτά τα οποία 

καλλιεργούνται ως τρόφιμα και 

ζωοτροφές, ποσότητες που μπορεί να 

προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχου 

που θέτει η παρούσα οδηγία. 

περίπτωση αποτελεί έμμεση αλλαγή 

χρήσης γης και, όταν συνεπάγεται τη 

μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα 

άνθρακα, μπορεί να προκαλέσει 

σημαντικές εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου. Στη στρατηγική του Ιουλίου 

2016 για την κινητικότητα με χαμηλές 

ανθρακούχες εκπομπές επισημαίνεται ότι 

τα βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά 

βιοκαύσιμα συμβάλλουν σε περιορισμένο 

βαθμό στην απαλλαγή του τομέα των 

μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 

και ότι θα πρέπει να καταργηθούν 

σταδιακά και να αντικατασταθούν από 

προηγμένα βιοκαύσιμα. Για την 

προετοιμασία της μετάβασης σε 

προηγμένα βιοκαύσιμα και για την 

ελαχιστοποίηση των συνολικών 

επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της 

χρήσης γης, είναι σκόπιμο να περιοριστούν 

οι ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών 

που παράγονται από φυτά τα οποία 

καλλιεργούνται ως τρόφιμα και 

ζωοτροφές, ποσότητες που μπορεί να 

προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχου 

που θέτει η παρούσα οδηγία και 

ταυτόχρονα να διακριθούν τα βιοκαύσιμα 

που βασίζονται σε καλλιέργειες και έχουν 

υψηλή απόδοση από απόψεως μείωσης 

των αερίων θερμοκηπίου και ενέχουν 

χαμηλό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής χρήσης 

της γης. Η ανάπτυξη των προηγμένων 

βιοκαυσίμων και της ηλεκτρικής 

κινητικότητας θα πρέπει να επιταχυνθεί.  

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 63 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (63α) Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να έχουν ως στόχο την αύξηση του 

μείγματος ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, την μείωση της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 

και την αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης σε όλους τους τομείς 
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μεταφορών. Θα μπορούσαν να 

προωθηθούν μέτρα για τον σκοπό αυτόν 

τόσο κατά τον σχεδιασμό των μεταφορών 

όσο και κατά την παραγωγή αυτοκινήτων 

με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά του σκεπτικού των αιτιολογικών σκέψεων 28 και 29 της οδηγίας 2009/28/EΚ. Μια 

μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου απαιτεί μέτρα σε ολόκληρο τον 

τομέα μεταφορών, τόσο στην αλυσίδα παραγωγής όσο και στην αλυσίδα εφοδιασμού. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 63 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (63β) Τα πρότυπα απόδοσης καυσίμων 

για τις οδικές μεταφορές θα παρείχαν 

έναν αποτελεσματικό τρόπο για την 

προώθηση της υιοθέτησης εναλλακτικών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον 

τομέα των μεταφορών και την επίτευξη 

περαιτέρω μείωσης των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και απαλλαγής 

του τομέα των μεταφορών από τις 

ανθρακούχες εκπομπές σε 

μακροπρόθεσμη βάση. Τα πρότυπα 

απόδοσης καυσίμων θα πρέπει να 

προωθούνται σύμφωνα με τις εξελίξεις 

στην τεχνολογία και τους στόχους για το 

κλίμα και την ενέργεια. 

Αιτιολόγηση 

Μια μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου απαιτεί μέτρα σε ολόκληρο 

τον τομέα μεταφορών. Τα πρότυπα απόδοσης καυσίμων για τις οδικές μεταφορές μπορούν να 

αποτελέσουν έναν αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης της υιοθέτησης εναλλακτικών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 64 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(64) Τα προηγμένα βιοκαύσιμα και 

άλλα βιοκαύσιμα και βιοαέρια που 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

καταγράφονται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές στις μεταφορές μπορούν να 

συμβάλουν στη μείωση των ανθρακούχων 

εκπομπών, στην τόνωση της απαλλαγής 

του ενωσιακού τομέα των μεταφορών από 

τις ανθρακούχες εκπομπές με οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο και στη βελτίωση μεταξύ 

άλλων της ενεργειακής διαφοροποίησης 

στον τομέα των μεταφορών, με 

ταυτόχρονη προώθηση της καινοτομίας, 

της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας στην οικονομία της Ένωσης και 

μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές 

ενέργειας. Η επιβολή στους προμηθευτές 

καυσίμων της υποχρέωσης ενσωμάτωσης 

αναμένεται ότι θα ενθαρρύνει τη συνεχή 

ανάπτυξη των προηγμένων καυσίμων, 

συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, 

και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η 

υποχρέωση ενσωμάτωσης παρέχει επίσης 

κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων 

των παρεχόμενων καυσίμων για την 

εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις 

επιδόσεις των εν λόγω καυσίμων όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 

την τεχνική καινοτομία και την αειφορία. 

(64) Τα προηγμένα βιοκαύσιμα και 

άλλα βιοκαύσιμα και βιοαέρια που 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

καταγράφονται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές στις μεταφορές μπορούν να 

συμβάλουν στη μείωση των ανθρακούχων 

εκπομπών, στην τόνωση της απαλλαγής 

του ενωσιακού τομέα των μεταφορών από 

τις ανθρακούχες εκπομπές με οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο και στη βελτίωση μεταξύ 

άλλων της ενεργειακής διαφοροποίησης 

στον τομέα των μεταφορών, με 

ταυτόχρονη προώθηση της καινοτομίας, 

της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας στην οικονομία της Ένωσης και 

μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές 

ενέργειας. Η αρχή της διαδοχικής χρήσης 

θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι η χρήση πρώτων υλών 

για την παραγωγή προηγμένων 

βιοκαυσίμων δεν θα ανταγωνίζεται άλλες 

χρήσεις στις οποίες οι πρώτες ύλες θα 

έπρεπε να αντικατασταθούν από πρώτες 

ύλες που συνεπάγονται περισσότερες 

εκπομπές. Η επιβολή στους προμηθευτές 

καυσίμων της υποχρέωσης ενσωμάτωσης 

αναμένεται ότι θα ενθαρρύνει τη συνεχή 

ανάπτυξη των προηγμένων καυσίμων, 

συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, 

και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η 

υποχρέωση ενσωμάτωσης παρέχει επίσης 

κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων 

των παρεχόμενων καυσίμων για την 

εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις 

επιδόσεις των εν λόγω καυσίμων όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 

την τεχνική καινοτομία και την αειφορία. 

 

Τροπολογία  63 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 65 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (65α) Για την ακριβέστερη καταγραφή 

του μεριδίου ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, θα 

πρέπει να αναπτυχθεί κατάλληλη 

μεθοδολογία και να διερευνηθούν 

διαφορετικές τεχνικές και τεχνολογικές 

λύσεις για τον σκοπό αυτόν. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 66 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(66) Οι πρώτες ύλες με χαμηλές 

συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της 

χρήσης γης όταν χρησιμοποιούνται για 

βιοκαύσιμα, θα πρέπει να προωθηθούν 

διότι συμβάλλουν στην απαλλαγή της 

οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές. 

Ειδικότερα, οι πρώτες ύλες για προηγμένα 

βιοκαύσιμα, για τα οποία υπάρχει πιο 

καινοτόμος και λιγότερο ώριμη τεχνολογία 

και απαιτείται επομένως υψηλότερο 

επίπεδο στήριξης, θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν σε παράρτημα της 

παρούσας οδηγίας. Για να εξασφαλιστεί 

ότι το παράρτημα αντικατοπτρίζει τις 

πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις 

και ότι, παράλληλα, αποφεύγονται 

ανεπιθύμητες αρνητικές συνέπειες, θα 

πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση μετά 

την έκδοση της οδηγίας, προκειμένου να 

εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης του 

παραρτήματος σε νέες πρώτες ύλες. 

(66) Οι πρώτες ύλες με χαμηλές 

συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της 

χρήσης γης όταν χρησιμοποιούνται για 

βιοκαύσιμα, θα πρέπει να προωθηθούν 

διότι συμβάλλουν στην απαλλαγή της 

οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές. 

Ειδικότερα, οι πρώτες ύλες για προηγμένα 

βιοκαύσιμα, για τα οποία υπάρχει πιο 

καινοτόμος και λιγότερο ώριμη τεχνολογία 

και απαιτείται επομένως υψηλότερο 

επίπεδο στήριξης, θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν σε παράρτημα της 

παρούσας οδηγίας. Για να εξασφαλιστεί 

ότι το παράρτημα αντικατοπτρίζει τις 

πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις 

και ότι, παράλληλα, αποφεύγονται 

ανεπιθύμητες αρνητικές συνέπειες, θα 

πρέπει να αξιολογείται σε τακτική βάση. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 68 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(68) (68) Για την πλήρη αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων που προσφέρει η 

βιομάζα με σκοπό να συμβάλει στην 

απαλλαγή της οικονομίας από τις 

ανθρακούχες εκπομπές μέσω τις χρήσεις 

της για υλικά και ενέργεια, η Ένωση  και 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν 

τη μεγαλύτερη  αειφόρο  εκμετάλλευση 

των υπαρχόντων πόρων ξυλείας και 

γεωργικών πόρων και την ανάπτυξη νέων 

συστημάτων δασοπονίας  και γεωργικής 

παραγωγής. 

(68) Για την πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η βιομάζα με 

σκοπό να συμβάλει στην απαλλαγή της 

οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές 

μέσω της χρήσης της για υλικά και 

ενέργεια, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να προωθήσουν τις ενεργειακές 

χρήσεις που εξασφαλίζονται μόνο με την 

μεγαλύτερη αειφόρο εκμετάλλευση των 

υπαρχόντων πόρων ξυλείας και γεωργικών 

πόρων και την ανάπτυξη νέων συστημάτων 

δασοπονίας και γεωργικής παραγωγής, 

υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα 

κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 69 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(69) Τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και 

τα καύσιμα βιομάζας θα πρέπει πάντα να 

παράγονται με αειφόρο τρόπο. Συνεπώς, 

θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας, τα οποία χρησιμοποιούνται με 

σκοπό τη συμμόρφωση προς τον ενωσιακό 

στόχο που θέτει η παρούσα οδηγία και τα 

οποία τυγχάνουν ενίσχυσης από 

καθεστώτα να πληρούν τα κριτήρια 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου. 

(69) Η ανανεώσιμη ενέργεια θα πρέπει 

πάντα να παράγεται με αειφόρο τρόπο. 

Συνεπώς, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό 

τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα 

καύσιμα βιομάζας, τα οποία 

χρησιμοποιούνται με σκοπό τη 

συμμόρφωση προς τους στόχους που θέτει 

η παρούσα οδηγία, και οι μορφές 

ανανεώσιμης ενέργειας που τυγχάνουν 

ενίσχυσης από καθεστώτα να πληρούν τα 

κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 71 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(71) Η   παραγωγή γεωργικών πρώτων (71) Η παραγωγή γεωργικών πρώτων 
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υλών  για βιοκαύσιμα,  βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας , καθώς και τα κίνητρα 

που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τη 

χρήση τους, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται 

την ενθάρρυνση της καταστροφής 

εδαφών με βιοποικιλότητα.  Οι εν λόγω 

εξαντλήσιμοι πόροι, των οποίων η αξία για 

την ανθρωπότητα αναγνωρίστηκε σε 

διάφορα διεθνή κείμενα, θα πρέπει να 

διαφυλαχθούν. Είναι επομένως αναγκαίο 

να προβλεφθούν κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα 

καύσιμα βιομάζας επωφελούνται από την 

παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον υπάρχει 

εγγύηση ότι οι γεωργικές πρώτες ύλες δεν 

προέρχονται από περιοχές με 

βιοποικιλότητα ή, στην περίπτωση 

περιοχών που χαρακτηρίζονται για την 

προστασία της φύσης ή για την προστασία 

σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση 

οικοσυστημάτων ή ειδών, εφόσον η 

παραγωγή των γεωργικών πρώτων υλών 

δεν παρεμποδίζει τους σκοπούς αυτούς, 

μέσω της παροχής νομικής απόδειξης από 

τη σχετική αρμόδια αρχή. Τα δάση θα 

πρέπει να θεωρούνται ως δάση  με 

βιοποικιλότητα  σύμφωνα με τα κριτήρια 

αειφορίας,  όταν είναι πρωτογενή δάση 

κατά τον ορισμό που χρησιμοποιεί ο 

Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των 

Ηνωμένων Εθνών (FAO) στην 

Αξιολόγηση των Παγκόσμιων Δασικών 

Πόρων του ή   όταν προστατεύονται  από 

την εθνική νομοθεσία για την προστασία 

της φύσης. Δάση με βιοποικιλότητα θα 

πρέπει να θεωρούνται   οι περιοχές όπου 

συγκομίζονται δασικά προϊόντα πλην του 

ξύλου, εφόσον οι επιπτώσεις της 

ανθρώπινης δραστηριότητας είναι 

περιορισμένες. Άλλοι τύποι δασών, όπως 

ορίζονται από τον FAO, όπως τα 

τροποποιημένα φυσικά δάση, τα 

ημιφυσικά δάση και οι φυτείες, δεν θα 

πρέπει να θεωρούνται πρωτογενή δάση. 

Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη τη 

μεγάλη βιοποικιλότητα ορισμένων 

λειμώνων, τόσο των εύκρατων όσο και των 

υλών για βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας, καθώς και τα κίνητρα 

που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τη 

χρήση τους, δεν θα πρέπει ούτε να έχουν 

ούτε να ενθαρρύνουν δυσμενείς 

επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα εντός ή 

εκτός της Ένωσης. Οι εν λόγω 

εξαντλήσιμοι πόροι, των οποίων η αξία για 

την ανθρωπότητα αναγνωρίστηκε σε 

διάφορα διεθνή κείμενα, θα πρέπει να 

διαφυλαχθούν. Είναι επομένως αναγκαίο 

να προβλεφθούν κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα 

καύσιμα βιομάζας επωφελούνται από την 

παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον υπάρχει 

εγγύηση ότι οι γεωργικές πρώτες ύλες δεν 

προέρχονται από περιοχές με 

βιοποικιλότητα ή, στην περίπτωση 

περιοχών που χαρακτηρίζονται για την 

προστασία της φύσης ή για την προστασία 

σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση 

οικοσυστημάτων ή ειδών, εφόσον η 

παραγωγή των γεωργικών πρώτων υλών 

δεν παρεμποδίζει τους σκοπούς αυτούς, 

μέσω της παροχής νομικής απόδειξης από 

τη σχετική αρμόδια αρχή. Τα δάση θα 

πρέπει να θεωρούνται ως δάση  με 

βιοποικιλότητα  σύμφωνα με τα κριτήρια 

αειφορίας,  όταν είναι πρωτογενή δάση 

κατά τον ορισμό που χρησιμοποιεί ο 

Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των 

Ηνωμένων Εθνών (FAO) στην 

Αξιολόγηση των Παγκόσμιων Δασικών 

Πόρων του ή   όταν προστατεύονται  από 

την εθνική νομοθεσία για την προστασία 

της φύσης. Δάση με βιοποικιλότητα θα 

πρέπει να θεωρούνται   οι περιοχές όπου 

συγκομίζονται δασικά προϊόντα πλην του 

ξύλου, εφόσον οι επιπτώσεις της 

ανθρώπινης δραστηριότητας είναι 

περιορισμένες. Άλλοι τύποι δασών, όπως 

ορίζονται από τον FAO, όπως τα 

τροποποιημένα φυσικά δάση, τα 

ημιφυσικά δάση και οι φυτείες, δεν θα 

πρέπει να θεωρούνται πρωτογενή δάση. 

Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλίζονται 

τόσο η βιοποικιλότητα, όσο και η 
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τροπικών κλιμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων της σαβάνας, των 

στεπών, των θαμνωδών περιοχών και των 

βοσκοτόπων υψηλής βιοποικιλότητας, 

κρίνεται επίσης σκόπιμο τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που 

παράγονται από γεωργικές πρώτες ύλες 

προερχόμενες από τα εν λόγω εδάφη να 

μην έχουν δικαίωμα στα κίνητρα που 

προβλέπει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή 

θα πρέπει να θεσπίσει ενδεδειγμένα 

κριτήρια για να ορίσει αυτούς τους 

μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες 

σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα 

επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή 

πρότυπα. 

ποιότητα, η υγεία, η βιωσιμότητα και η 

ζωτικότητα των δασών αυτών. 
Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη τη 

μεγάλη βιοποικιλότητα ορισμένων 

λειμώνων, τόσο των εύκρατων όσο και των 

τροπικών κλιμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων της σαβάνας, των 

στεπών, των θαμνωδών περιοχών και των 

βοσκοτόπων υψηλής βιοποικιλότητας, 

κρίνεται επίσης σκόπιμο τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που 

παράγονται από γεωργικές πρώτες ύλες 

προερχόμενες από τα εν λόγω εδάφη να 

μην έχουν δικαίωμα στα κίνητρα που 

προβλέπει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή 

θα πρέπει να θεσπίσει ενδεδειγμένα 

κριτήρια για να ορίσει αυτούς τους 

μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες 

σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα 

επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή 

πρότυπα. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 72 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (72α) Τα κριτήρια αειφορίας της ΕΕ για 

τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα 

καύσιμα βιομάζας πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι η μετάβαση σε 

οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών υποστηρίζει τους στόχους του 

σχεδίου δράσης για την κυκλική 

οικονομία και ακολουθεί σταθερά την 

ιεράρχηση των αποβλήτων της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Για να εξασφαλιστεί ότι η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ευθυγραμμίζεται με το 

σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και την ιεράρχηση των αποβλήτων της ΕΕ, είναι 

απαραίτητο να εισαχθούν νέα κριτήρια αειφορίας. 

 

Τροπολογία  69 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 73 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(73) Οι γεωργικές πρώτες ύλες για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας δεν θα πρέπει να 

παράγονται σε τυρφώνες, διότι η 

καλλιέργεια πρώτων υλών σε τυρφώνες θα 

προκαλούσε σημαντική απώλεια 

αποθεμάτων άνθρακα σε περίπτωση 

περαιτέρω αποστράγγισης του εδάφους 

προς τον σκοπό αυτό και εφόσον δεν είναι 

δυνατόν να εξακριβωθεί εύκολα ότι δεν 

πραγματοποιήθηκε η αποστράγγιση. 

(73) Οι γεωργικές πρώτες ύλες για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας δεν θα πρέπει να 

παράγονται σε τυρφώνες ή υγροβιότοπους 

στους οποίους η παραγωγή αυτή θα 

συνεπαγόταν αποστράγγιση του εδάφους, 

διότι η καλλιέργεια πρώτων υλών σε 

τυρφώνες ή υγροβιότοπους θα 

προκαλούσε σημαντική απώλεια 

αποθεμάτων άνθρακα σε περίπτωση 

περαιτέρω αποστράγγισης του εδάφους 

προς τον σκοπό αυτό. 

Αιτιολόγηση 

Οι αποστραγγισμένοι τυρφώνες δεν ενεργούν ως ασφαλές απόθεμα άνθρακα. Ως εκ τούτου, δεν 

φαίνεται λογικό να αποκλειστεί η χρήση τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 74 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (74α) Οι γεωργικές πρώτες ύλες για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων από βιομάζα θα πρέπει να 

παράγονται με τη χρήση πρακτικών που 

να συνάδουν με την προστασία της 

ποιότητας του εδάφους και του οργανικού 

άνθρακα του εδάφους. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων στην οποία προέβη η Επιτροπή, η παραγωγή της 

γεωργικής βιομάζας μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα εδάφη (π.χ. απώλεια θρεπτικών 

ουσιών και της οργανικής ύλης του εδάφους, διάβρωση, αποστράγγιση των τυρφώνων), στη 

διαθεσιμότητα ύδατος και στη βιοποικιλότητα. Οι απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης στο 

πλαίσιο της ΚΓΠ δεν επαρκούν από μόνες τους για να εξασφαλιστεί η προστασία της ποιότητας 

του εδάφους και η διατήρηση του οργανικού άνθρακα του εδάφους. 
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Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 75 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(75) Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν 

κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο 

Ένωσης για τα καύσιμα βιομάζας που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης και 

ψύξης, προκειμένου να εξακολουθήσει να 

διασφαλίζεται η σημαντική μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 

σύγκριση με τα εναλλακτικά ορυκτά 

καύσιμα, να αποφευχθούν ακούσιες 

επιπτώσεις στην αειφορία και να 

προωθηθεί η εσωτερική αγορά. 

(75) Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν 

κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο 

Ένωσης για τα καύσιμα βιομάζας που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης και 

ψύξης, προκειμένου να εξακολουθήσει να 

διασφαλίζεται η σημαντική μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 

σύγκριση με τα εναλλακτικά ορυκτά 

καύσιμα, να αποφευχθούν ακούσιες 

επιπτώσεις στην αειφορία και να 

προωθηθεί η εσωτερική αγορά. Χωρίς να 

θίγεται ο αυστηρός σεβασμός των 

πρωτογενών πόρων υψηλής 

περιβαλλοντικής αξίας, οι εξόχως 

απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να είναι 

σε θέση να αξιοποιούν το δυναμικό των 

πόρων τους για να αυξήσουν την 

παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και την 

ενεργειακή τους ανεξαρτησία. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαγορεύει την εκμετάλλευση της βιομάζας στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές, για παράδειγμα στα πρωτογενή δάση, καθώς αυτή αποτελεί έναν από τους 

βασικούς πόρους αυτών των περιοχών. Η εκμετάλλευση αυτών των πόρων διέπεται ήδη από 

αυστηρά κριτήρια αειφορίας που διασφαλίζουν την περιβαλλοντική ακεραιότητα μιας τέτοιας 

δραστηριότητας. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (75α) Για να εξασφαλιστεί η πλήρη 
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διαφάνεια σε όλους τους τομείς 

παραγωγής ενέργειας, η Επιτροπή θα 

πρέπει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, να 

καθορίσει κριτήρια παραγωγής για τα 

ορυκτά καύσιμα και τις ορυκτές πηγές 

ενέργειας έως τον Δεκέμβριο του 2018 

μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. 

Αιτιολόγηση 

Τα κριτήρια παραγωγής είναι ιδιαιτέρως αναγκαίο να διασφαλίζουν ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού μεταξύ των βιοκαυσίμων και των ορυκτών καυσίμων. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 76 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(76) Για να διασφαλιστεί ότι, παρά την 

αυξανόμενη ζήτηση για δασική βιομάζα, η 

συγκομιδή εκτελείται με αειφόρο τρόπο σε 

δάση των οποίων εξασφαλίζεται η 

αναγέννηση, ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ρητά 

ζώνες ειδικής προστασίας της 

βιοποικιλότητας, των τοπίων και 

συγκεκριμένων φυσικών στοιχείων, ότι οι 

πόροι βιοποικιλότητας διατηρούνται και τα 

αποθέματα άνθρακα παρακολουθούνται, οι 

ξυλώδεις πρώτες ύλες θα πρέπει να 

προέρχονται μόνο από δάση τα οποία 

υλοτομούνται σύμφωνα με τις αρχές της 

αειφόρου διαχείρισης των δασών που 

αναπτύσσονται βάσει διεθνών διαδικασιών 

περί δασών, όπως η Forest Europe, και 

εφαρμόζονται μέσω εθνικών νόμων ή των 

βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης σε 

επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης. Οι 

φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να 

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου 

να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης μη 

αειφόρου δασικής βιομάζας για την 

παραγωγή βιοενέργειας. Προς τον σκοπό 

αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει 

να εφαρμόσουν μια προσέγγιση βάσει 

(76) Για να διασφαλιστεί ότι, παρά την 

αυξανόμενη ζήτηση για δασική βιομάζα, η 

συγκομιδή εκτελείται με αειφόρο τρόπο σε 

δάση των οποίων εξασφαλίζεται η 

αναγέννηση, ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ρητά 

ζώνες ειδικής προστασίας της 

βιοποικιλότητας, των τοπίων και 

συγκεκριμένων φυσικών στοιχείων, ότι οι 

πόροι βιοποικιλότητας διατηρούνται και τα 

αποθέματα άνθρακα παρακολουθούνται, οι 

ξυλώδεις πρώτες ύλες θα πρέπει να 

προέρχονται μόνο από δάση τα οποία 

υλοτομούνται σύμφωνα με τις αρχές της 

αειφόρου διαχείρισης των δασών που 

αναπτύσσονται βάσει διεθνών διαδικασιών 

περί δασών, όπως η Forest Europe, και 

εφαρμόζονται μέσω εθνικών νόμων ή των 

βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης σε 

επίπεδο βάσης εφοδιασμού. Οι φορείς 

εκμετάλλευσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν 

την λήψη μέτρων για την αποφυγή ή τον 

περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων 

της υλοτόμησης στο περιβάλλον. Προς 

τον σκοπό αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης 

θα πρέπει να εφαρμόσουν μια προσέγγιση 

βάσει επικινδυνότητας. Εν προκειμένω, 
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επικινδυνότητας. Εν προκειμένω, είναι 

σκόπιμο η Επιτροπή να καταρτίσει 

επιχειρησιακές οδηγίες για την 

επαλήθευση της συμμόρφωσης με την 

προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας, μετά 

τη διαβούλευση με την επιτροπή για τη 

διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

και τη μόνιμη δασική επιτροπή που έχει 

συσταθεί με την απόφαση 89/367/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου24 

είναι σκόπιμο η Επιτροπή να αναπτύξει 

μηχανισμούς για την εφαρμογή των 

απαιτήσεων που βασίζονται στις 

βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη και 
να καταρτίσει επιχειρησιακές οδηγίες για 

την επαλήθευση της συμμόρφωσης με την 

προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας, μετά 

τη διαβούλευση με την επιτροπή για τη 

διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

και τη μόνιμη δασική επιτροπή που έχει 

συσταθεί με την απόφαση 89/367/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου24. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 76 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (76α) Εάν το εθνικό και/ή υπο-εθνικό 

δίκαιο ή τα συστήματα παρακολούθησης 

ενός κράτους μέλους δεν εκπληρώνουν 

ένα μεμονωμένο κριτήριο σχετικά με την 

αειφορία της δασικής βιομάζας, θα 

πρέπει να παρέχονται περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω 

κριτήριο σε επίπεδο βάσης εφοδιασμού, 

χωρίς να απαιτείται η παροχή περαιτέρω 

πληροφοριών για κριτήρια τα οποία 

εκπληρώνονται ήδη σε επίπεδο κράτους 

μέλους. 

Αιτιολόγηση 

Η προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας εφαρμόζεται για κάθε κριτήριο ξεχωριστά. Η 

προτεινόμενη πρακτική θα διασφάλιζε τον σκοπό της προσέγγισης βάσει επικινδυνότητας, ενώ 

θα μείωνε τον κίνδυνο χρήσης μη αειφόρου βιομάζας λόγω μη εκπλήρωσης ενός μεμονωμένου 

κριτηρίου. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 76 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 (76β) Μια προσέγγιση βάσει 

επικινδυνότητας θα πρέπει να 

εφαρμόζεται αρχικά σε εθνικό επίπεδο. 

Αν η εθνική ή/και η υπο-εθνική 

νομοθεσία ή τα συστήματα 

παρακολούθησης δεν μπορούν να 

εκπληρώσουν τις απαιτήσεις ενός 

μεμονωμένου κριτηρίου, οι σχετικές 

πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε 

επίπεδο βάσης εφοδιασμού προκειμένου 

να περιοριστεί ο κίνδυνος μη βιώσιμης 

παραγωγής δασικής βιομάζας. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 76 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (76γ) Η υλοτόμηση για ενεργειακούς 

σκοπούς έχει αυξηθεί και αναμένεται να 

συνεχίσει να αυξάνεται, οδηγώντας έτσι 

σε αύξηση των εισαγωγών πρώτων υλών 

από τρίτες χώρες, καθώς και σε αύξηση 

της παραγωγής των εν λόγω υλικών εντός 

της Ένωσης. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα 

πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υλοτόμηση 

θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 

κριτήρια αειφορίας. 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 78 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(78) Τα καύσιμα βιομάζας θα πρέπει να 

μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια και 

θερμότητα με αποδοτικό τρόπο, 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

ενεργειακή ασφάλεια και η μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και 

για να περιοριστούν οι εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων και να 

ελαχιστοποιηθεί η πίεση στους 

(78) Τα καύσιμα βιομάζας θα πρέπει να 

μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια και 

θερμότητα με αποδοτικό τρόπο, 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

ενεργειακή ασφάλεια και η μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και 

για να περιοριστούν οι εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων και να 

ελαχιστοποιηθεί η πίεση στους 
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περιορισμένους πόρους βιομάζας. Για τον 

λόγο αυτό, η δημόσια στήριξη των 

εγκαταστάσεων με δυναμικότητα 

καυσίμου τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει, 

εφόσον είναι αναγκαία, να παρέχεται μόνο 

σε υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεις 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

σημείο 34) της οδηγίας 2012/27/ΕΕ.  Τα 

υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης για την 

ηλεκτρική ενέργεια από βιομάζα θα πρέπει 

ωστόσο να επιτρέπονται για όλες τις 

εγκαταστάσεις βιομάζας μέχρι την 

προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τους. 

Επιπλέον, η ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από βιομάζα σε νέες 

εγκαταστάσεις με δυναμικότητα καυσίμου 

τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει να 

προσμετράται στους στόχους και τις 

υποχρεώσεις σχετικά με τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας μόνο στην περίπτωση των 

υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεων 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας.  Σύμφωνα με τους κανόνες 

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, θα 

πρέπει ωστόσο να επιτραπεί στα κράτη 

μέλη να χορηγούν δημόσια στήριξη σε 

εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές και να 

προσμετρούν την ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγουν στους στόχους και τις 

υποχρεώσεις σχετικά με την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, ώστε να αποφευχθεί η 

αύξηση της εξάρτησης από τα ορυκτά 

καύσιμα με μεγαλύτερες κλιματικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε περίπτωση 

που, αφού εξαντλήσουν όλες τις τεχνικές 

και οικονομικές δυνατότητες 

εγκατάστασης υψηλής απόδοσης 

εγκαταστάσεων συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας από βιομάζα, 

τα κράτη μέλη βρεθούν αντιμέτωπα με 

ουσιαστικό κίνδυνο για την ασφάλεια του 

εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια. 

περιορισμένους πόρους βιομάζας. Για τον 

λόγο αυτό, η δημόσια στήριξη των 

εγκαταστάσεων με δυναμικότητα 

καυσίμου τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει, 

εφόσον είναι αναγκαία, να παρέχεται μόνο 

σε υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεις 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

σημείο 34) της οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Τα 

υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης για την 

ηλεκτρική ενέργεια από βιομάζα θα πρέπει 

ωστόσο να επιτρέπονται για όλες τις 

εγκαταστάσεις βιομάζας μέχρι την 

προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τους. 

Επιπλέον, η ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από βιομάζα σε νέες 

εγκαταστάσεις με δυναμικότητα καυσίμου 

τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει να 

προσμετράται στους στόχους και τις 

υποχρεώσεις σχετικά με τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας μόνο στην περίπτωση των 

υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεων 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας. Σύμφωνα με τους κανόνες 

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, θα 

πρέπει ωστόσο να επιτραπεί στα κράτη 

μέλη να χορηγούν δημόσια στήριξη σε 

εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές και να 

προσμετρούν την ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγουν στους στόχους και τις 

υποχρεώσεις σχετικά με την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, ώστε να αποφευχθεί η 

αύξηση της εξάρτησης από τα ορυκτά 

καύσιμα με μεγαλύτερες κλιματικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε περίπτωση 

που, αφού εξαντλήσουν όλες τις τεχνικές 

και οικονομικές δυνατότητες 

εγκατάστασης υψηλής απόδοσης 

εγκαταστάσεων συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας από βιομάζα, 

τα κράτη μέλη βρεθούν αντιμέτωπα με 

ουσιαστικό κίνδυνο για την ασφάλεια του 

εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να ενισχυθεί η 

στήριξη των εγκαταστάσεων παραγωγής 

ανανεώσιμης ενέργειας από βιομάζα στις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές που 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 
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εισαγωγές ενέργειας, υπό τον όρο ότι 

τηρούνται κριτήρια αειφορίας για την 

παραγωγή αυτής της ανανεώσιμης 

ενέργειας, προσαρμοσμένα στις 

ιδιαιτερότητες αυτών των περιοχών. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 80 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(80) Με βάση την πείρα που έχει 

αποκτηθεί από την πρακτική εφαρμογή 

των ενωσιακών κριτηρίων αειφορίας, είναι 

σκόπιμο να ενισχυθεί ο ρόλος των 

εθελοντικών διεθνών και εθνικών 

συστημάτων πιστοποίησης για την 

επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα 

κριτήρια αειφορίας με εναρμονισμένο 

τρόπο. 

(80) Με βάση την πείρα που έχει 

αποκτηθεί από την πρακτική εφαρμογή 

των ενωσιακών κριτηρίων αειφορίας, είναι 

σκόπιμο να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των 

εθελοντικών διεθνών και εθνικών 

συστημάτων πιστοποίησης για την 

επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα 

κριτήρια αειφορίας με εναρμονισμένο 

τρόπο. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 82 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(82) Τα εθελοντικά συστήματα 

διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο 

ρόλο στην απόδειξη της συμμόρφωσης με 

τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των 

βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των 

καυσίμων βιομάζας. Είναι επομένως 

σκόπιμο η Επιτροπή να απαιτεί, στο 

πλαίσιο των εθελοντικών συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη έχουν 

αναγνωριστεί από την Επιτροπή, τακτική 

υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη 

δραστηριότητά τους. Οι εκθέσεις αυτές θα 

πρέπει να δημοσιοποιούνται για την 

αύξηση της διαφάνειας και τη βελτίωση 

(82) Τα εθελοντικά συστήματα μπορούν 

να διαδραματίσουν όλο και 

σημαντικότερο ρόλο στην απόδειξη της 

συμμόρφωσης με τα ελάχιστα κριτήρια 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, 

των βιορευστών και των καυσίμων 

βιομάζας. Είναι επομένως σκόπιμο η 

Επιτροπή να απαιτεί, στο πλαίσιο των 

εθελοντικών συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη έχουν 

αναγνωριστεί από την Επιτροπή, τακτική 

υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη 

δραστηριότητά τους. Οι εκθέσεις αυτές θα 

πρέπει να δημοσιοποιούνται για την 
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της εποπτείας από την Επιτροπή. Επιπλέον, 

οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν 

τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε η 

Επιτροπή να είναι σε θέση να υποβάλει 

έκθεση για τη λειτουργία των εθελοντικών 

συστημάτων, με σκοπό τον προσδιορισμό 

βέλτιστων πρακτικών και την υποβολή, 

εφόσον ενδείκνυται, πρότασης για την 

προώθηση τέτοιων βέλτιστων πρακτικών. 

αύξηση της διαφάνειας και τη βελτίωση 

της εποπτείας από την Επιτροπή. Επιπλέον, 

οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν 

τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε η 

Επιτροπή να είναι σε θέση να υποβάλει 

έκθεση για τη λειτουργία των εθελοντικών 

συστημάτων, με σκοπό τον προσδιορισμό 

βέλτιστων πρακτικών και την υποβολή, 

εφόσον ενδείκνυται, πρότασης για την 

προώθηση τέτοιων βέλτιστων πρακτικών. 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο οι εγγυήσεις προέλευσης να ενημερώνουν τον καταναλωτή σχετικά με τη 

συμμόρφωση με τα κριτήρια βιωσιμότητας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 84 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(84) Προκειμένου να αποφευχθεί η 

δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση θα 

πρέπει να θεσπιστεί κατάλογος 

προκαθορισμένων τιμών για τις κοινές 

οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, 

βιορευστών και καυσίμων βιομάζας, ο 

οποίος θα πρέπει να επικαιροποιείται και 

να επεκτείνεται όταν υπάρχουν περαιτέρω 

αξιόπιστα δεδομένα. Οι οικονομικοί φορείς 

θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν πάντοτε 

το επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που 

θεσπίζεται στον εν λόγω κατάλογο. Σε 

περίπτωση που η προκαθορισμένη τιμή 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου από μια οδό παραγωγής είναι 

χαμηλότερη από το απαιτούμενο ελάχιστο 

επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, οι παραγωγοί που επιθυμούν 

να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς 

το συγκεκριμένο ελάχιστο επίπεδο θα 

πρέπει να υποχρεούνται να καταδείξουν 

(84) Προκειμένου να αποφευχθεί η 

δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση θα 

πρέπει να θεσπιστεί κατάλογος 

προκαθορισμένων τιμών για τις κοινές 

οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, 

βιορευστών και καυσίμων βιομάζας, ο 

οποίος θα πρέπει να επικαιροποιείται και 

να επεκτείνεται όταν υπάρχουν περαιτέρω 

αξιόπιστα δεδομένα. Οι οικονομικοί φορείς 

θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν πάντοτε 

το επίπεδο μείωσης των άμεσων εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που 

θεσπίζεται στον εν λόγω κατάλογο. Σε 

περίπτωση που η προκαθορισμένη τιμή 

μείωσης των άμεσων εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου από μια οδό παραγωγής είναι 

χαμηλότερη από το απαιτούμενο ελάχιστο 

επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, οι παραγωγοί που επιθυμούν 

να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς 

το συγκεκριμένο ελάχιστο επίπεδο θα 

πρέπει να υποχρεούνται να καταδείξουν 
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ότι το επίπεδο των πραγματικών εκπομπών 

που προέρχονται από τη διαδικασία 

παραγωγής τους είναι κατώτερο από το 

επίπεδο της παραδοχής για τον υπολογισμό 

των προκαθορισμένων τιμών. 

ότι το επίπεδο των πραγματικών εκπομπών 

που προέρχονται από τη διαδικασία 

παραγωγής τους είναι κατώτερο από το 

επίπεδο της παραδοχής για τον υπολογισμό 

των προκαθορισμένων τιμών. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία επί του άρθρου 25 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 85 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(85) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν σαφείς 

κανόνες για τον υπολογισμό της μείωσης 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας, καθώς και από τα συγκριτικά 

τους ορυκτά καύσιμα. 

(85) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν σαφείς 

κανόνες που να βασίζονται σε 

αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 

για τον υπολογισμό της μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας, καθώς και από τα συγκριτικά 

τους ορυκτά καύσιμα. 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 95 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(95) Η παγκόσμια ζήτηση γεωργικών 

πρώτων υλών αυξάνεται συνεχώς. Η 

αυξανόμενη αυτή ζήτηση θα 

αντιμετωπιστεί εν μέρει με την αύξηση των 

εδαφών που χρησιμοποιούνται για τη 

γεωργία. Η αποκατάσταση των εδαφών 

που έχουν υποβαθμιστεί σοβαρά και, κατά 

συνέπεια, δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως έχουν για γεωργική 

παραγωγή, θα συμβάλει στην αύξηση των 

εδαφών που είναι διαθέσιμα για την 

καλλιέργεια. Επειδή η προαγωγή των 

βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των 

(95) Η παγκόσμια ζήτηση γεωργικών 

πρώτων υλών αυξάνεται συνεχώς. Η 

αυξανόμενη αυτή ζήτηση θα 

αντιμετωπιστεί εν μέρει με την αύξηση των 

εδαφών που χρησιμοποιούνται για τη 

γεωργία. Η αποκατάσταση των εδαφών 

που έχουν υποβαθμιστεί σοβαρά και, κατά 

συνέπεια, δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως έχουν για γεωργική 

παραγωγή, θα συμβάλει στην αύξηση των 

εδαφών που είναι διαθέσιμα για την 

καλλιέργεια. Επειδή η προαγωγή των 

βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των 
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καυσίμων βιομάζας θα συμβάλει στην 

αύξηση της ζήτησης γεωργικών πρώτων 

υλών, το σύστημα αειφορίας θα πρέπει να 

προάγει την αποκατάσταση των εδαφών 

που έχουν υποβαθμιστεί. 

καυσίμων βιομάζας θα συμβάλει στην 

αύξηση της ζήτησης γεωργικών πρώτων 

υλών, το σύστημα αειφορίας θα πρέπει να 

προάγει την αποκατάσταση των εδαφών 

που έχουν υποβαθμιστεί, πράγμα το οποίο 

μπορεί να οδηγήσει σε εκπομπές λόγω 

έμμεσης αλλαγής χρήσης της γης. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία επί του άρθρου 7 παράγραφος 1. 

 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 

για την προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Θέτει έναν 

δεσμευτικό ενωσιακό στόχο για το 

συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030. 

Καθορίζει επίσης  κανόνες για τη 

χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές, την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στους τομείς της θέρμανσης και της ψύξης 

και των μεταφορών, την περιφερειακή 

συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και με 

τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις 

διοικητικές διαδικασίες  και  την 

πληροφόρηση και την κατάρτιση.  

Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας. 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 

για την προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Θέτει δεσμευτικούς 

ελάχιστους ενωσιακούς στόχους για το 

συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας και το 

μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στις μεταφορές το 2030. Αυτοί οι 

ενωσιακοί στόχοι πρέπει να επιτευχθούν 

συλλογικά από τα κράτη μέλη μέσω 

εθνικών στόχων. Καθορίζει επίσης  

κανόνες για τη χρηματοδοτική στήριξη της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές, την αυτοκατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και τη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της 

θέρμανσης και της ψύξης και των 

μεταφορών, την περιφερειακή συνεργασία 

μεταξύ κρατών μελών και με τρίτες χώρες, 

τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 

διαδικασίες  και  την πληροφόρηση και την 

κατάρτιση. Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας 

και μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας.  
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Τροπολογία  84 

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 τα 

εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής 

ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται 

σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από 

τα βιοαέρια· 

 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) «θερμότητα του περιβάλλοντος»: 

θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο επίπεδο 

θερμοκρασίας που εξάγεται ή δεσμεύεται 

με αντλίες θερμότητας που χρειάζονται 

ηλεκτρική ενέργεια ή άλλη βοηθητική 

ενέργεια για να λειτουργήσουν, και η 

οποία μπορεί να αποθηκεύεται στον αέρα, 

κάτω από τη στερεή επιφάνεια της γης ή 

στα επιφανειακά ύδατα. Οι 

υποβαλλόμενες τιμές καθορίζονται με 

βάση την ίδια μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται για την αναφορά της 

θερμικής ενέργειας που εξάγεται ή 

δεσμεύεται από αντλίες θερμότητας· 

β) «ενέργεια περιβάλλοντος»: θερμική 

ενέργεια στο απαιτούμενο επίπεδο 

θερμοκρασίας που μπορεί να αποθηκεύεται 

στον αέρα, εκτός του εξερχόμενου αέρα, 

στα επιφανειακά ύδατα ή στα ύδατα 

υπονόμων. Οι υποβαλλόμενες τιμές 

καθορίζονται με βάση την ίδια 

μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την 

αναφορά της θερμικής ενέργειας που 

εξάγεται ή δεσμεύεται από αντλίες 

θερμότητας· 

 

Τροπολογία  86 



 

PE597.755v02-00 62/470 RR\1141446EL.docx 

EL 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) «γεωθερμική ενέργεια»: ενέργεια 

που αποθηκεύεται υπό μορφή 

θερμότητας κάτω από τη στερεή 

επιφάνεια της γης· 

 

Τροπολογία  87 

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 

βακτηριδίων, 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· 

 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) «ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

ενέργειας»: τα ενεργειακά βασικά 

προϊόντα που παραδίδονται για 

ενεργειακούς σκοπούς στη βιομηχανία, 

στις μεταφορές, στα νοικοκυριά, στις 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

δημόσιων υπηρεσιών, στη γεωργία, στη 

δασοκομία και στην αλιεία, 

δ) «ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

ενέργειας»: τα ενεργειακά βασικά 

προϊόντα που παραδίδονται για 

ενεργειακούς σκοπούς στη βιομηχανία, 

στις μεταφορές, στα νοικοκυριά, στις 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

δημόσιων υπηρεσιών, στη γεωργία, στη 

δασοκομία και στην αλιεία, 
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συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από 

τον ενεργειακό κλάδο για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, και 

συμπεριλαμβανομένων των απωλειών 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κατά 

τη διανομή και τη μεταφορά· 

συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από 

τον ενεργειακό κλάδο για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και 

καυσίμων για μεταφορές, και 

συμπεριλαμβανομένων των απωλειών 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κατά 

τη διανομή και τη μεταφορά· 

Αιτιολόγηση 

Οι απώλειες απόδοσης στην παραγωγή καυσίμων για θέρμανση και μεταφορές μπορεί να είναι 

σημαντικές και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας. 

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 

κειμένου και συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες. 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η 

διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή 

ατμού, ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, 

από μια κεντρική πηγή παραγωγής μέσω 

δικτύου σε πολλά κτίρια ή τόπους, για τη 

θέρμανση ή ψύξη χώρων και τη 

βιομηχανική θέρμανση ή ψύξη· 

ε) «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η 

διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή 

ατμού, ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, 

από μια κεντρική ή αποκεντρωμένη πηγή 

παραγωγής μέσω δικτύου σε πολλά κτίρια 

ή τόπους, για τη θέρμανση ή ψύξη χώρων 

και τη βιομηχανική θέρμανση ή ψύξη·  

Τροπολογία  90 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) «βιορευστά»: υγρά καύσιμα για 

ενεργειακούς σκοπούς, εκτός από κίνηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής 

ενέργειας και της θέρμανσης και της 

ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα· 

στ) «βιορευστά»: υγρά καύσιμα για 

ενεργειακούς σκοπούς, εκτός από κίνηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής 

ενέργειας και της θέρμανσης και της 

ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα 

ή με τη βοήθεια βιομάζας· 

 

 

Τροπολογία  91 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) «καθεστώς στήριξης»:  κάθε μέσο, 

καθεστώς ή μηχανισμός που δρομολογείται 

από κράτος μέλος ή ομάδα κρατών μελών 

και προάγει τη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές μειώνοντας το κόστος 

της εν λόγω ενέργειας, αυξάνοντας την 

τιμή πώλησής της ή αυξάνοντας, με την 

επιβολή υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμων 

ενεργειακών πηγών ή με άλλον τρόπο, τις 

αγοραζόμενες ποσότητες της εν λόγω 

ενέργειας· περιλαμβάνονται, μεταξύ 

άλλων, οι επενδυτικές ενισχύσεις, οι 

φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις, οι 

επιστροφές φόρου, τα καθεστώτα στήριξης 

της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμης 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που χρησιμοποιούν πράσινα 

πιστοποιητικά, και τα καθεστώτα άμεσης 

στήριξης των τιμών 

συμπεριλαμβανομένων των εγγυημένων 

τιμών αγοράς και της καταβολής 

πριμοδοτήσεων· 

θ) «καθεστώς στήριξης»: κάθε μέσο, 

καθεστώς ή μηχανισμός που δρομολογείται 

από κράτος μέλος ή ομάδα κρατών μελών 

και προάγει τη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές μειώνοντας το κόστος 

της εν λόγω ενέργειας, αυξάνοντας την 

τιμή πώλησής της ή αυξάνοντας, με την 

επιβολή υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμων 

ενεργειακών πηγών ή με άλλον τρόπο, τις 

αγοραζόμενες ποσότητες της εν λόγω 

ενέργειας· περιλαμβάνονται, μεταξύ 

άλλων, οι επενδυτικές και ερευνητικές 

ενισχύσεις, οι φορολογικές απαλλαγές ή 

μειώσεις, οι επιστροφές φόρου, τα 

καθεστώτα στήριξης της υποχρέωσης 

χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

χρησιμοποιούν πράσινα πιστοποιητικά, και 

τα καθεστώτα άμεσης στήριξης των τιμών 

συμπεριλαμβανομένων των εγγυημένων 

τιμών αγοράς και της καταβολής 

πριμοδοτήσεων· 

Αιτιολόγηση 

Ορισμένα κράτη μέλη επιδοτούν έμμεσα την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω 

της στήριξης της έρευνας. 

 

Τροπολογία  92 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιδ α) «υπολειμματικά απόβλητα»: τα 

απόβλητα που προκύπτουν από 

επεξεργασία ή δραστηριότητα 

ανάκτησης, συμπεριλαμβανομένης της 

ανακύκλωσης, τα οποία δεν μπορούν να 

ανακτηθούν περαιτέρω και, ως εκ 

τούτου, πρέπει να απορριφθούν· 
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Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ο εν λόγω ορισμός προκειμένου να περιοριστεί τη χρήση των 

αποβλήτων ως προηγμένα βιοκαύσιμα μόνο στα απόβλητα που δεν μπορούν πλέον να 

ανακυκλωθούν ή να ανακτηθούν. 

 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιζ 

 

 

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 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 και 

λειμώνες όπως χόρτο, τριφύλλι, μηδική), 

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· 

Αιτιολόγηση 

Οι λειμώνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοαερίου. 

 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κα 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

κα) «βιοκαύσιμα και βιορευστά 

χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη 

χρήση γης»: τα βιοκαύσιμα και τα 

βιορευστά των οποίων οι πρώτες ύλες 

παράχθηκαν στο πλαίσιο συστημάτων που 

μειώνουν τον εκτοπισμό της παραγωγής 

για άλλους σκοπούς εκτός της παραγωγής 

βιοκαυσίμων και βιορευστών και 

παράχθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια 

αειφορίας για βιοκαύσιμα που θεσπίζονται 

στο άρθρο 26· 

κα) «βιοκαύσιμα και βιορευστά 

χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη 

χρήση γης»: τα βιοκαύσιμα και τα 

βιορευστά των οποίων οι πρώτες ύλες 

παράχθηκαν  σε ανεκμετάλλευτες οριακές 

εκτάσεις με ταυτόχρονη βελτίωση της 

δέσμευσης άνθρακα  στο πλαίσιο 

συστημάτων που μειώνουν τον εκτοπισμό 

της παραγωγής για άλλους σκοπούς εκτός 

της παραγωγής βιοκαυσίμων και 

βιορευστών, μεταξύ άλλων για ζωοτροφές 

υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, και 

παράχθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια 

αειφορίας για βιοκαύσιμα που θεσπίζονται 

στο άρθρο 26· 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία επί του άρθρου 7 παράγραφος 1. 

 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κστ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

κστ) «αλλαγή ενεργειακής πηγής»: η 

ανακαίνιση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 

που παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 

ή μερικής αντικατάστασης εγκαταστάσεων 

ή συστημάτων και εξοπλισμού 

λειτουργίας, με σκοπό την αντικατάσταση 

της δυναμικότητας ή την αύξηση της 

αποδοτικότητας·  

κστ) «αλλαγή ενεργειακής πηγής»: η 

ανακαίνιση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 

που παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 

ή μερικής αντικατάστασης εγκαταστάσεων 

ή συστημάτων και εξοπλισμού 

λειτουργίας, με σκοπό την αύξηση ή την 

αντικατάσταση της δυναμικότητας και/ή 

την αύξηση της αποδοτικότητας· 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κε 



 

RR\1141446EL.docx 67/470 PE597.755v02-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

κε) «απορριπτόμενη θερμότητα ή 

ψύξη»: η θερμότητα ή η ψύξη που 

παράγεται ως παραπροϊόν σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις 

ηλεκτροπαραγωγής και η οποία, απουσία 

πρόσβασης σε σύστημα τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης, διασκορπίζεται 

αχρησιμοποίητη στον αέρα ή το νερό·  

κε) «απορριπτόμενη θερμότητα ή 

ψύξη»: η αναπόφευκτη θερμότητα ή η 

ψύξη που παράγεται ως παραπροϊόν σε 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή 

εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής (μετά 

την χρήση συμπαραγωγής υψηλής 

απόδοσης ή όταν δεν είναι εφικτή η 

συμπαραγωγή), από τον τριτογενή τομέα 
και η οποία, απουσία πρόσβασης σε 

σύστημα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, 

διασκορπίζεται αχρησιμοποίητη στον αέρα 

ή το νερό·  

 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

κζ) «αυτοκαταναλωτής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές»: ενεργός πελάτης 

όπως ορίζεται στην οδηγία [οδηγία MDI], 

ο οποίος καταναλώνει και μπορεί να 

αποθηκεύει και να πωλεί ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

παράγει στις εγκαταστάσεις του, όπως 

συγκρότημα διαμερισμάτων, εμπορικός 

χώρος ή χώρος μεριζόμενων υπηρεσιών ή 

κλειστό σύστημα διανομής, υπό τον όρο 

ότι, για τους μη οικιακούς 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, οι δραστηριότητες 

αυτές δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή 

επαγγελματική δραστηριότητά τους· 

κζ) «αυτοκαταναλωτής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές»: ενεργός πελάτης ή 

ομάδα πελατών που δρουν από κοινού, 

όπως ορίζεται στην οδηγία [οδηγία MDI], 

που καταναλώνει και μπορεί να 

αποθηκεύει και να πωλεί ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

παράγει στις εγκαταστάσεις του/της,  όπως 

συγκρότημα διαμερισμάτων, οικιστική 

περιοχή, εμπορικός ή βιομηχανικός χώρος 

ή χώρος μεριζόμενων υπηρεσιών ή στο 

ίδιο κλειστό σύστημα διανομής, υπό τον 

όρο ότι, για τους μη οικιακούς 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, οι δραστηριότητες 

αυτές δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή 

επαγγελματική δραστηριότητά τους· 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κζ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 κζ α) «κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας»: μια τοπική ενεργειακή 

κοινότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

της οδηγίας... του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

[σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

(αναδιατύπωση), 2016/0380 (COD)] που 

πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

άρθρο 22 παράγραφος 1 της εν λόγω 

οδηγίας· 

 

 

Τροπολογία  99 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κη 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

κη) «αυτοκατανάλωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές»: η παραγωγή και η 

κατανάλωση και, κατά περίπτωση, η 

αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές από αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·  

κη) «αυτοκατανάλωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές»: η παραγωγή και η 

κατανάλωση και, κατά περίπτωση, η 

αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές από αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές· 

Τροπολογία  100 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κθ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

κθ) «σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας»: σύμβαση βάσει της οποίας 

νομικό πρόσωπο συμφωνεί να αγοράζει 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές απευθείας από παραγωγό ενέργειας·  

κθ) «σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»: 

σύμβαση βάσει της οποίας νομικό ή 

φυσικό πρόσωπο συμφωνεί να αγοράζει 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές απευθείας από παραγωγό ενέργειας· 

Τροπολογία  101 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λ 
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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 και άλλα φυτά που 

καλλιεργούνται πρωτίστως για 

ενεργειακούς σκοπούς  σε γεωργικές 

εκτάσεις ως κύρια καλλιέργεια 

εξαιρουμένων των καταλοίπων και των 

αποβλήτων·  

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λα 

 

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 όπως εκείνα που παράγονται 

από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX μέρος Α και από βιομάζα 

εκτός των τροφίμων/ζωοτροφών όταν 

πληρούν το καθεστώς βιωσιμότητας της 

ΕΕ· 

Αιτιολόγηση 

Η καινοτόμος χρήση της βιομάζας θα πρέπει να ενθαρρύνεται όταν πληρούνται τα κριτήρια 

βιωσιμότητας. 

 

 

Τροπολογία  103 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο λβ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

λβ) «ορυκτά καύσιμα από απόβλητα»: 

υγρά και αέρια καύσιμα που παράγονται 

από ροές μη ανανεώσιμων αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των αερίων 

επεξεργασίας αποβλήτων και των 

καυσαερίων·  

διαγράφεται 
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Τροπολογία  104 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λβ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 λβ α) «ανακυκλωμένα ανθρακούχα 

καύσιμα»: υγρά και αέρια καύσιμα που 

παράγονται από αναπόφευκτες ροές μη 

ανανεώσιμων αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των αερίων 

επεξεργασίας αποβλήτων και των 

καυσαερίων με σημαντική εξοικονόμηση 

αερίων του θερμοκηπίου καθ’ όλη τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής τους· εάν 

παράγονται από ροές στερεών 

αποβλήτων, χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά απόβλητα που δεν είναι 

επαναχρησιμοποιήσιμα και δεν είναι 

ανακυκλώσιμα με μηχανικό τρόπο, με 

πλήρη σεβασμό της ιεραρχίας 

διαχείρισης των αποβλήτων· εάν 

παράγονται από αέριες εκπομπές 

διεργασίας, αυτές πρέπει να εκπέμπονται 

ως αναπόφευκτη και μη σκόπιμη 

συνέπεια της παραγωγικής διαδικασίας· 

το ποσοστό των αερίων αποβλήτων που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

αυτών των ανακυκλωμένων 

ανθρακούχων καυσίμων δεν μπορεί να 

πιστωθεί σε άλλα καθεστώτα μείωσης 

των εκπομπών, όπως το σύστημα 

εμπορίας εκπομπών της ΕΕ· 

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λστ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

λστ) «άδεια υλοτόμησης»: επίσημο 

έγγραφο που παρέχει το δικαίωμα 

συγκομιδής της δασικής βιομάζας·  

λστ) «άδεια υλοτόμησης»: νόμιμη άδεια 

ή παρόμοιο δικαίωμα συγκομιδής της 

δασικής βιομάζας δυνάμει εθνικής ή/και 

περιφερειακής νομοθεσίας·  
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Τροπολογία  106 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λθ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

λθ) «δασική εκμετάλλευση»: ένα ή 

περισσότερα δασοτεμάχια και λοιπές 

δασικές εκτάσεις που αποτελούν ενιαία 

μονάδα από άποψη διαχείρισης ή χρήσης·  

λθ)  «βάση εφοδιασμού»: η 

γεωγραφική περιοχή από την οποία 

προέρχεται η πρώτη ύλη βιομάζας· 

 

Τροπολογία  107 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο μ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

μ) «βιολογικά απόβλητα»: τα 

βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και 

πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και 

μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, 

εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και 

χώρους πωλήσεων λιανικής και τα 

συναφή απόβλητα από τη βιομηχανία 

επεξεργασίας τροφίμων·  

μ) «βιολογικά απόβλητα»: τα 

βιολογικά απόβλητα, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 3 σημείο 4 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ· 

 

 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Δεσμευτικός συνολικός στόχος σε επίπεδο 

Ένωσης για το 2030 

Δεσμευτικός συνολικός στόχος σε επίπεδο 

Ένωσης και δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι 

για το 2030 

 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε 

τουλάχιστον 27% στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε 

τουλάχιστον 35 % στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  110 

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, έως το 

2030, ποσοστό τουλάχιστον 12 % της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 

μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος. 

 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. 

 

Τροπολογία  111 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αντίστοιχες συνεισφορές των 

κρατών μελών στον συνολικό αυτό στόχο 

για το 2030 καθορίζονται και 

κοινοποιούνται στην Επιτροπή στο πλαίσιο 

των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για 

την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με τα 

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν στόχους για 

την επίτευξη του συνολικού αυτού στόχου 

για το 2030 στο πλαίσιο των 

ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με τα 

άρθρα 3 έως 5 και τα άρθρα 9 έως 13 του 
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άρθρα 3 έως 5 και τα άρθρα 9 έως 11 του 

κανονισμού [διακυβέρνηση]. 

κανονισμού [διακυβέρνηση]. Εάν, με βάση 

την αξιολόγηση των τελικών 

ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα, που υποβάλλεται 

σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού 

[διακυβέρνηση], η Επιτροπή καταλήξει 

στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι των 

κρατών μελών είναι ανεπαρκείς για τη 

συλλογική επίτευξη του δεσμευτικού 

συνολικού στόχου της Ένωσης, τα κράτη 

μέλη με στόχο χαμηλότερο από τον στόχο 

που προκύπτει από την εφαρμογή του 

μαθηματικού τύπου που ορίζεται στο 

παράρτημα Ια αυξάνουν τον στόχο τους 

αναλόγως.  

 Σε περιπτώσεις στις οποίες ένα κράτος 

μέλος δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο για 

την επίτευξη του προβλεπόμενου στόχου 

του, λόγω εξαιρετικών και δεόντως 

αιτιολογημένων περιστάσεων, μπορεί να 

παρεκκλίνει από το προβλεπόμενο 

επίπεδο του στόχου του κατά 10 % το 

πολύ. Σε αυτήν την περίπτωση, το κράτος 

μέλος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή 

έως το 2025. Σε περίπτωση που το 

γεγονός αυτό θέτει σε κίνδυνο την 

επίτευξη του δεσμευτικού συνολικού 

στόχου σε επίπεδο Ένωσης, η Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη λαμβάνουν 

διορθωτικά μέτρα όπως εκείνα που 

ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 

του κανονισμού [διακυβέρνηση], για να 

καλύψει ουσιαστικά το κενό. 

 

Τροπολογία  112 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

εθνικές πολιτικές τους να είναι 

σχεδιασμένες κατά τρόπο σύμφωνο με 

την ιεράρχηση των αποβλήτων, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. Για τον σκοπό αυτόν, τα 
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κράτη μέλη επανεξετάζουν τακτικά τις 

εθνικές πολιτικές τους και αιτιολογούν 

τυχόν αποκλίσεις στις εκθέσεις που 

απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 

στοιχείο γ) του κανονισμού 

...[διακυβέρνηση]. 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν τη συνοχή μεταξύ των οικείων πολιτικών στήριξης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της νομοθεσίας για τα απόβλητα, ιδίως όσον αφορά την 

εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων. 

 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις υψηλές 

φιλοδοξίες των κρατών μελών μέσω ενός 

ευνοϊκού πλαισίου που περιλαμβάνει την 

ενισχυμένη χρήση κονδυλίων της Ένωσης, 

και ιδίως χρηματοδοτικών μέσων, 

ειδικότερα με σκοπό τη μείωση του 

κόστους κεφαλαίου για τα έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

4. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις υψηλές 

φιλοδοξίες των κρατών μελών μέσω ενός 

ευνοϊκού πλαισίου που περιλαμβάνει την 

ενισχυμένη χρήση κονδυλίων της Ένωσης, 

και ιδίως χρηματοδοτικών μέσων, 

ειδικότερα με σκοπό τη μείωση του 

κόστους κεφαλαίου για τα έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 

υποστήριξη έργων παραγωγής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές διασυνοριακής 

διάστασης. 

 

Τροπολογία  114 

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 

 

Τροπολογία  115 

Πρόταση οδηγίας 
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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 194 ΣΛΕΕ 

και με την επιφύλαξη των άρθρων 107 

και 108 αυτής, προκειμένου να 

επιτευχθούν ή να ξεπεραστούν ο 

ενωσιακός και οι εθνικοί στόχοι που 

καθορίζονται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη 

μπορούν να εφαρμόζουν καθεστώτα 

στήριξης. 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. 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

εφαρμόζουν τεχνολογικά ουδέτερα ή 

τεχνολογικά εξειδικευμένα καθεστώτα 

στήριξης. Τα τεχνολογικά εξειδικευμένα 

καθεστώτα στήριξης μπορούν να 

εφαρμόζονται συγκεκριμένα όταν 

υφίσταται τουλάχιστον ένας από τους 

εξής λόγους:  

 α) το μακροπρόθεσμο δυναμικό μιας 

συγκεκριμένης τεχνολογίας· 

 β) η ανάγκη να επιτευχθεί 

τεχνολογική ή περιφερειακή 

διαφοροποίηση του ενεργειακού 

μείγματος· 

 γ) αποτελεσματικός σχεδιασμός των 

συστημάτων και ενσωμάτωσή τους στο 

δίκτυο·  
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 δ) περιορισμοί δικτύου και 

σταθερότητα δικτύου μεταφοράς· 

 ε) περιβαλλοντικοί περιορισμοί. 

 

Τροπολογία  117 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα καθεστώτα στήριξης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σχεδιάζονται με τρόπο ώστε η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές να ενσωματώνεται στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλίζεται 

ότι οι παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας ανταποκρίνονται στα σήματα 

τιμών της αγοράς και μεγιστοποιούν τα 

έσοδά τους από την αγορά. 

2. Τα καθεστώτα στήριξης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να 

μεγιστοποιείται η ενσωμάτωση 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

και να διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

ανταποκρίνονται στα σήματα τιμών της 

αγοράς και μεγιστοποιούν τα έσοδά τους 

από την αγορά, προσφέροντας παράλληλα 

στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εύλογη 

αποζημίωση για τις στρεβλώσεις της 

αγοράς. 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 

εξαιρέσεις προς όφελος των μικρής 

κλίμακας εγκαταστάσεων μικρότερων 

από 500 kW και έργων επίδειξης. 

Ωστόσο, η ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από αιολική ενέργεια υπόκειται 

σε όριο εγκατεστημένης δυναμικότητας 

ηλεκτροπαραγωγής 3 MW ή 3 μονάδων 

παραγωγής. 

 Με την επιφύλαξη των κατώτατων ορίων 

που αναφέρονται στην παρούσα 

παράγραφο, τα κράτη μέλη μπορούν να 

υποστηρίζουν τις κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω 

άλλων μηχανισμών και διαδικασιών. 

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όταν η στήριξη για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές χορηγείται μέσω 

διαδικασίας υποβολής προσφορών, 

ισχύουν οι απαιτήσεις που ορίζονται στην 

παράγραφο 3α. Ωστόσο, οι εν λόγω 

απαιτήσεις δεν ισχύουν για 

εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας κάτω 

του 1 MW, για έργα αιολικής ενέργειας με 

έως και 6 μονάδες παραγωγής ή 6 MW ή 

για έργα επίδειξης. 

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Όταν η στήριξη για ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές χορηγείται μέσω 

διαδικασίας υποβολής προσφορών και 

προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό 

ποσοστό υλοποίησης των έργων, τα 

κράτη μέλη:   

 α) θεσπίζει και δημοσιεύει 

αμερόληπτα και διαφανή κριτήρια 

προεπιλογής και κανόνες σχετικά με την 

περίοδο παράδοσης του έργου·  

 β) διαβουλεύεται με τους 

ενδιαφερομένους για την επανεξέταση του 

σχεδίου προδιαγραφών του διαγωνισμού·  

 γ) παρέχουν πληροφορίες σχετικά με 

προηγούμενες διαδικασίες υποβολής 

προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των 

ποσοστών υλοποίησης των έργων. 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 

μακροπρόθεσμο πρόγραμμα σχετικά με 

την αναμενόμενη κατανομή της στήριξης, 

το οποίο καλύπτει τουλάχιστον τα 

επόμενα πέντε έτη και περιλαμβάνει το 

ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, 

συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της 

συχνότητας των διαδικασιών υποβολής 

προσφορών, τη δυναμικότητα, τον 

προϋπολογισμό ή τη μέγιστη μοναδιαία 

στήριξη που αναμένεται να διατεθεί και 

τις επιλέξιμες τεχνολογίες. 

 

Τροπολογία  121 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη 

τους τις ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των 

αυτοκαταναλωτών κατά τον σχεδιασμό 

των καθεστώτων στήριξης, ώστε να τους 

παρέχουν τη δυνατότητα να 

ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις. 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3δ. Προκειμένου να αυξηθεί η 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στις εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες και στα μικρά νησιά, τα 

κράτη μέλη μπορούν να προσαρμόσουν 

την οικονομική στήριξη για έργα που 

βρίσκονται στις εν λόγω περιφέρειες, 

ώστε να λαμβάνουν υπόψη το κόστος 

παραγωγής που συνδέεται με τις 
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ιδιαίτερες συνθήκες απομόνωσης και 

εξωτερικής εξάρτησης που επικρατούν σε 

αυτές. 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα της στήριξης που 

χορηγούν στην ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον κάθε 

τέσσερα έτη. Οι αποφάσεις σχετικά με τη 

συνέχιση ή την παράταση της στήριξης 
και τον σχεδιασμό νέας στήριξης 

βασίζονται στα αποτελέσματα των 

αξιολογήσεων. 

4. Τα κράτη μέλη αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα της στήριξης που 

χορηγούν στην ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές και τις διανεμητικές 

επιπτώσεις της στις διάφορες ομάδες 

καταναλωτών καθώς και στην 

βιομηχανική ανταγωνιστικότητα,  

τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη. 

 Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τις 

επιπτώσεις στις επενδύσεις των πιθανών 

μεταβολών των καθεστώτων στήριξης. 

Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν αυτήν την 

αξιολόγηση στα εθνικά τους σχέδια για 

την ενέργεια και το κλίμα και στις 

επικαιροποιήσεις των εν λόγω σχεδίων 

σύμφωνα με τον κανονισμό... του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου [σχετικά με τη διακυβέρνηση 

της Ενεργειακής Ένωσης]. 

 Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που 

αφορά τις αποφάσεις σχετικά με την  

στήριξη και τον σχεδιασμό νέας στήριξης 

βασίζονται στα αποτελέσματα των 

αξιολογήσεων, και στο πλαίσιό του 

λαμβάνονται υπόψη τόσο η συνολική τους 

αποτελεσματικότητα όσον αφορά την 

επίτευξη των στόχων σχετικά με την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 

άλλων στόχων, όπως η οικονομική 

προσιτότητα και η ανάπτυξη κοινοτήτων 

ενέργειας όσο και οι διανεμητικές 

επιπτώσεις τους στις διάφορες ομάδες 

καταναλωτών  και στην βιομηχανική 

ανταγωνιστικότητα. 
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Τροπολογία  124 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Έως ... [2012] και στη συνέχεια 

ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη 

διεξαγωγή των διαδικασιών υποβολής 

προσφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

στην οποία αναλύεται συγκεκριμένα η 

ικανότητα των διαδικασιών υποβολής 

προσφορών: 

 α) να επιτυγχάνουν μείωση του 

κόστους· 

 β) να επιτυγχάνουν τεχνολογικές 

βελτιώσεις· 

 γ) να επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά 

υλοποίησης· 

 δ) να εξασφαλίζουν την άνευ 

διακρίσεων συμμετοχή των μικρών 

φορέων και των τοπικών αρχών. 

Τροπολογία  125 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Έως ... [έξι μήνες από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή 

επανεξετάζει τις κατευθυντήριες γραμμές 

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για 

την προστασία του περιβάλλοντος και της 

ενέργειας 2014-2020 (2014/C 200/01) 

προκειμένου να ενσωματώσει πλήρως τις 

γενικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 4. 

 

Τροπολογία  126 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4γ. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 

προβλέπεται καθεστώς στήριξης για την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τα 

αστικά απόβλητα που δεν τηρούν τις 

υποχρεώσεις χωριστής συλλογής που 

ορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση 

Τα καθεστώτα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν πρέπει να προωθούν τα 

απόβλητα που δεν ακολουθούν την ιεράρχηση των αποβλήτων και, ειδικότερα, δεν πρέπει να 

παρέχεται καμία στήριξη στα μεικτά απόβλητα. Τα ενιαία καθεστώτα στήριξης θα πρέπει να 

καλύπτουν τα αστικά υπολειμματικά απόβλητα, δηλαδή τα αστικά απόβλητα που συλλέγονται 

χωριστά και δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν, αλλά προορίζονται 

αποκλειστικά για διάθεση. 

 

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη ανοίγουν τη 

στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στους 

παραγωγούς οι οποίοι βρίσκονται σε άλλα 

κράτη μέλη υπό τους όρους που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

1. Τα κράτη μέλη ανοίγουν τη 

στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στους 

παραγωγούς οι οποίοι βρίσκονται σε άλλα 

κράτη μέλη υπό τους όρους που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να περιορίσουν την 

υποστήριξή τους σε εγκαταστάσεις στα 

κράτη μέλη στα οποία υπάρχει άμεση 

σύνδεση μέσω διασυνδέσεων. 

 

Τροπολογία  128 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 



 

PE597.755v02-00 82/470 RR\1141446EL.docx 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

στήριξη που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

τουλάχιστον 10% της δυναμικότητας για 

την οποία χορηγείται νέα στήριξη κάθε 

έτος μεταξύ 2021 και 2025 και 

τουλάχιστον 15% της δυναμικότητας για 

την οποία χορηγείται νέα στήριξη κάθε 

έτος μεταξύ 2026 και 2030 είναι ανοικτή 

σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε άλλα 

κράτη μέλη. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

στήριξη που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

τουλάχιστον 8% της δυναμικότητας για 

την οποία χορηγείται νέα στήριξη κάθε 

έτος μεταξύ 2021 και 2025 και 

τουλάχιστον 13% της δυναμικότητας για 

την οποία χορηγείται νέα στήριξη κάθε 

έτος μεταξύ 2026 και 2030 είναι ανοικτή 

σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε άλλα 

κράτη μέλη. Πάνω από αυτά τα ελάχιστα 

επίπεδα, τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα 

να αποφασίζουν σύμφωνα με τα άρθρα 7 

έως 13 της παρούσας οδηγίας σε ποιο 

βαθμό θα υποστηρίζουν τις μορφές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

παράγονται σε άλλο κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  129 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν 

από την Επιτροπή να τους απαλλάξει από 

την υποχρέωση που ορίζεται στο παρόν 

άρθρο, συμπεριλαμβανομένης της 

απόφασης να απαγορευθεί η συμμετοχή 

εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην 

επικράτειά τους σε καθεστώτα στήριξης 

που οργανώνονται σε άλλα κράτη μέλη 

όταν υφίσταται ένας ή περισσότεροι από 

τους ακόλουθους λόγους: 

 α) ανεπαρκής δυναμικότητα 

διασύνδεσης· 

 β) ανεπαρκείς φυσικοί πόροι· 

 γ) επιζήμιες επιπτώσεις στην 

ενεργειακή ασφάλεια ή στην εύρυθμη 

λειτουργία της αγοράς ενέργειας του 

κράτους μέλους που ζητά την απαλλαγή. 

 Κάθε απαλλαγή που χορηγείται βάσει της 

παρούσας παραγράφου δημοσιεύεται 
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στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να 

επανεξετασθεί έως τα τέλη του 2025. 

 

Τροπολογία  130 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το άνοιγμα των καθεστώτων 

στήριξης στη διασυνοριακή συμμετοχή 

είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, μεταξύ 

άλλων, μέσω ανοικτών διαδικασιών 

υποβολής προσφορών, κοινών διαδικασιών 

υποβολής προσφορών, ανοικτών 

συστημάτων πιστοποιητικών ή κοινών 

καθεστών στήριξης. Ο καταλογισμός της 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για την οποία χορηγείται στήριξη 

βάσει ανοικτών διαδικασιών υποβολής 

προσφορών, κοινών διαδικασιών υποβολής 

προσφορών ή ανοικτών συστημάτων 

πιστοποιητικών στις αντίστοιχες 

συνεισφορές των κρατών μελών αποτελεί 

αντικείμενο συμφωνίας συνεργασίας στην 

οποία καθορίζονται κανόνες για τη 

διασυνοριακή εκταμίευση των κεφαλαίων, 

σύμφωνα με την αρχή ότι η ενέργεια θα 

πρέπει να αποδίδεται στο κράτος μέλος 

που χρηματοδοτεί την εγκατάσταση. 

3. Το άνοιγμα των καθεστώτων 

στήριξης στη διασυνοριακή συμμετοχή 

είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, μεταξύ 

άλλων, μέσω ανοικτών διαδικασιών 

υποβολής προσφορών, κοινών διαδικασιών 

υποβολής προσφορών, ανοικτών 

συστημάτων πιστοποιητικών ή κοινών 

καθεστώτων στήριξης. Ο καταλογισμός 

της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για την οποία χορηγείται στήριξη 

βάσει ανοικτών διαδικασιών υποβολής 

προσφορών, κοινών διαδικασιών υποβολής 

προσφορών, ανοικτών συστημάτων 

πιστοποιητικών στις αντίστοιχες 

συνεισφορές των κρατών μελών αποτελεί 

αντικείμενο συμφωνίας συνεργασίας στην 

οποία καθορίζονται κανόνες για το 

διασυνοριακό σύστημα, 

συμπεριλαμβανομένων όρων για τη 

συμμετοχή και την εκταμίευση των 

κεφαλαίων και λαμβανομένων υπόψη των 

διαφόρων φόρων και τελών, σύμφωνα με 

την αρχή ότι η ενέργεια θα πρέπει να 

αποδίδεται στο κράτος μέλος που 

χρηματοδοτεί την εγκατάσταση. Στόχος 

της συμφωνίας συνεργασίας είναι η 

εναρμόνιση του διοικητικού πλαισίου στις 

χώρες συνεργασίας προκειμένου να 

διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού. 

 

Τροπολογία  131 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή αξιολογεί έως το 2025 

τα οφέλη των διατάξεων που προβλέπονται 

στο παρόν άρθρο για την οικονομικά 

αποδοτική ανάπτυξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

Ένωση. Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η 

Επιτροπή μπορεί να προτείνει να αυξηθούν 

τα ποσοστά που προβλέπονται στην 

παράγραφο 2. 

4. Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη 

μέλη καθ’ όλη τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης και τον καθορισμό των 

ρυθμίσεων συνεργασίας παρέχοντας 

πληροφορίες και αναλύσεις, 

συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών και 

ποιοτικών δεδομένων σχετικά με το 

άμεσο και έμμεσο κόστος και τα οφέλη 

της συνεργασίας, καθώς και καθοδήγηση 

και εμπειρογνωμοσύνη καθ’ όλη τη 

διαδικασία. Για τον σκοπό αυτόν, η 

Επιτροπή ενθαρρύνει την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών και αναπτύσσει 

πρότυπα συμφωνιών συνεργασίας για τη 

διευκόλυνση της διαδικασίας. 

 Η Επιτροπή αξιολογεί έως το 2025 τα 

οφέλη των διατάξεων που προβλέπονται 

στο παρόν άρθρο για την οικονομικά 

αποδοτική ανάπτυξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

Ένωση. Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η 

Επιτροπή μπορεί να προτείνει να 

τροποποιηθούν τα ποσοστά που 

προβλέπονται στην παράγραφο 2. 

 

 

Τροπολογία  132 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη των προσαρμογών που 

απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τους 

κανόνες σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

ότι το επίπεδο της στήριξης που χορηγείται 

σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

οι συνοδευτικοί όροι, δεν αναθεωρούνται 

με τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τα 

δικαιώματα που παρέχονται στο πλαίσιο 

αυτό και την οικονομική διαχείριση των 

έργων που λαμβάνουν στήριξη. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

επίπεδο της στήριξης που χορηγείται σε 

νέα ή υφιστάμενα έργα ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και οι συνοδευτικοί όροι 

δεν αναθεωρούνται με τρόπο που 

επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα που 

παρέχονται στο πλαίσιο αυτό και την 

οικονομική διαχείρισή τους. 
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 Σε περίπτωση τροποποίησης άλλων 

κανονιστικών πράξεων και όταν αυτές οι 

τροποποιήσεις θίγουν τα 

χρηματοδοτούμενα έργα ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι οι κανονιστικές 

τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν αρνητικά 

την οικονομική διαχείριση των έργων που 

λαμβάνουν στήριξη. 

 

Τροπολογία  133 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 

τροποποίηση των καθεστώτων στήριξης 

γίνεται με βάση τον μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό σύμφωνα με το άρθρο 4 

παράγραφος 4, ότι ανακοινώνεται 

δημοσίως τουλάχιστον εννέα μήνες πριν 

από την έναρξη ισχύος της και ότι η 

τροποποίηση αυτή υπόκειται σε διαφανή 

και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία 

δημόσιας διαβούλευσης. Οποιαδήποτε 

ουσιαστική μεταβολή  υφιστάμενου 

καθεστώτος στήριξης περιλαμβάνει 

κατάλληλη μεταβατική περίοδο πριν τεθεί 

σε ισχύ το νέο καθεστώς στήριξης. 

 Όταν μεταβολές των κανονιστικών 

ρυθμίσεων ή της λειτουργίας του δικτύου 

επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική 

διαχείριση των έργων που λαμβάνουν 

στήριξη με ουσιαστικό ή μεροληπτικό 

τρόπο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 

χορήγηση αποζημίωσης για τα εν λόγω 

έργα. 

 

 

Τροπολογία  134 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενός κράτους 

μέλους, η συνεισφορά των βιοκαυσίμων 

και των βιορευστών, καθώς και των 

καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται 

στις μεταφορές, εάν παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, 

δεν υπερβαίνει το 7 % της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές και 

σιδηροδρομικές μεταφορές στο 

συγκεκριμένο κράτος μέλος.  Το όριο αυτό 

μειώνεται σε 3,8 % το 2030 σύμφωνα με 

την πορεία που προβλέπεται στο 

παράρτημα X μέρος Α.  Τα κράτη μέλη 

μπορούν να καθορίσουν χαμηλότερο όριο 

και να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφόρων 

ειδών βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας που παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, για 

παράδειγμα με τον καθορισμό 

χαμηλότερου ορίου όσον αφορά τη 

συνεισφορά των βιοκαυσίμων που 

παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων 

και ζωοτροφών, λαμβανομένης υπόψη της 

έμμεσης αλλαγής χρήσης της γης.  

Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενός κράτους 

μέλους, η συνεισφορά των βιοκαυσίμων 

και των βιορευστών, καθώς και των 

καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται 

στις μεταφορές, εάν παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, 

δεν υπερβαίνει το 7% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές και 

σιδηροδρομικές μεταφορές στο 

συγκεκριμένο κράτος μέλος, εκτός εάν τα 

καύσιμα αυτά πληρούν το ανώτατο όριο 

μείωσης αερίων του θερμοκηπίου που 

ορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 7, 

λαμβανομένων υπόψη των μέσων 

εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 

αλλαγής χρήσης της γης από τις πρώτες 

ύλες βιοκαυσίμων και βιορευστών του 

μέρους Α του παραρτήματος VIII ή 

αποτελούν πιστοποιημένα βιοκαύσιμα και 

βιορευστά χαμηλού κινδύνου έμμεσης 

αλλαγής χρήσης της γης με βάση 

μεθοδολογία που αναπτύσσει η Επιτροπή. 
Το όριο αυτό μειώνεται σε 0 % το 2030 

σύμφωνα με την πορεία που προβλέπεται 

στο παράρτημα X μέρος Α. Η συνεισφορά 

των βιοκαυσίμων και βιορευστών που 

παράγονται από φοινικέλαιο ανέρχεται 

από το 2021 και μετά σε 0%. Η Επιτροπή 

αναπτύσσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 

μεθοδολογία για την πιστοποίηση των 

βιορευστών χαμηλού κινδύνου έμμεσης 

αλλαγής  χρήσης της γης, όπως ορίζεται 

στο στοιχείο κα) του άρθρου 2 

παράγραφος 2). Τα κράτη μέλη μπορούν 

να καθορίσουν χαμηλότερο όριο και να 

κάνουν διάκριση μεταξύ διαφόρων ειδών 

βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων 

βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες 

τροφίμων και ζωοτροφών, για παράδειγμα 

με τον καθορισμό χαμηλότερου ορίου 

όσον αφορά τη συνεισφορά των 

βιοκαυσίμων που παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, 
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λαμβανομένης υπόψη της έμμεσης 

αλλαγής χρήσης της γης και άλλες 

ακούσιες επιπτώσεις στην αειφορία. 

 

 

Τροπολογία  135 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 για την 

τροποποίηση των μέσων εκτιμώμενων 

εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής χρήσης 

της γης από τις πρώτες ύλες βιοκαυσίμων 

και βιορευστών του μέρους Α του 

παραρτήματος VIII με βάση τα πλέον 

πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία. Η 

Επιτροπή επανεξετάζει τις μέσες 

εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 

αλλαγής χρήσης της γης από πρώτες ύλες 

βιοκαυσίμων και βιορευστών έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2019 λαμβάνοντας υπόψη 

κάθε μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου που σχετίζεται με 

υποπροϊόντα πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, 

και θεσπίζει, κατά περίπτωση, χωριστές 

τιμές για το φοινικέλαιο, το λάδι σόγιας 

και τους σπόρους άλλων ελαιούχων 

φυτών. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες σε προηγούμενα εδάφια και 

αναγκαία για να εξασφαλιστεί ότι οι τιμές του μέρους Α του παραρτήματος VIII θα 

αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία. 

 

Τροπολογία  136 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 

στοιχείο α), η ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές 

υπολογίζεται ως η ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται σε ένα κράτος 

μέλος από ανανεώσιμες ενεργειακές 

πηγές, συμπεριλαμβανομένης της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και ενεργειακές 

κοινότητες και εξαιρουμένης της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με 

συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης 

από νερό που έχει προηγουμένως αντληθεί 

στον άνω ταμιευτήρα. 

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 

στοιχείο α), η ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές 

υπολογίζεται ως η ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται σε ένα κράτος 

μέλος από ανανεώσιμες ενεργειακές 

πηγές, συμπεριλαμβανομένης της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

εξαιρουμένης της ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται με συστήματα αποθήκευσης 

μέσω άντλησης από νερό που έχει 

προηγουμένως αντληθεί στον άνω 

ταμιευτήρα.  

 

Τροπολογία  137 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η θερμική ενέργεια περιβάλλοντος που 

καταναλώνεται από αντλίες θερμότητας 

λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της 

παραγράφου 1 στοιχείο β), υπό την 

προϋπόθεση ότι η τελική χρήσιμη ενέργεια 

υπερβαίνει κατά πολύ την ενέργεια που 

απαιτείται για τη λειτουργία των αντλιών 

θερμότητας. Η ποσότητα της θερμικής 

ενέργειας που θα θεωρηθεί ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές για τους σκοπούς της 

παρούσας οδηγίας υπολογίζεται σύμφωνα 

με τη μέθοδο που καθορίζεται στο 

παράρτημα VΙΙ. 

Η ενέργεια περιβάλλοντος και η 

γεωθερμική ενέργεια που μεταφέρονται 

από αντλίες θερμότητας για την παραγωγή 

θέρμανσης και ψύξης λαμβάνονται υπόψη 

για τους σκοπούς της παραγράφου 1 

στοιχείο β), υπό την προϋπόθεση ότι η 

τελική χρήσιμη ενέργεια υπερβαίνει κατά 

πολύ την ενέργεια που απαιτείται για τη 

λειτουργία των αντλιών θερμότητας. Η 

ποσότητα της θερμικής ενέργειας που θα 

θεωρηθεί ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 

υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που 

καθορίζεται στο παράρτημα VΙΙ. 

 

Τροπολογία  138 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 προκειμένου να 

καθορίσει μεθοδολογία για τον 

υπολογισμό της ποσότητας ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται 

για θέρμανση και ψύξη και τηλεθέρμανση 

και τηλεψύξη και να αναθεωρήσει το 

παράρτημα VII σχετικά με τον 

υπολογισμό της παραγωγής ενέργειας από 

αντλίες θερμότητας. 

 

Τροπολογία  139 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Για να επιτευχθεί ο στόχος που 

ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

στοιχείο α), η συμβολή των καυσίμων που 

παρέχονται στον τομέα της αεροπορίας 

και της ναυτιλίας λογίζεται ότι είναι 2 

φορές και 1,2 φορές το ενεργειακό 

περιεχόμενό τους αντίστοιχα, και ότι η 

συμβολή της ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές που παρέχεται στα 

οδικά οχήματα λογίζεται ότι είναι 2,5 

φορές το ενεργειακό τους περιεχόμενο.  

 

Τροπολογία  140 

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 

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 
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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. 

βασίζεται σε ανάλυση της πλέον 

πρόσφατης επιστημονικής και τεχνικής 

προόδου, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 

των αρχών της κυκλικής οικονομίας και 

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 με βάση εκτίμηση του κύκλου 

ζωής των εκπομπών και δεν παρουσιάζει 

τον κίνδυνο δημιουργίας αρνητικού 

αντικτύπου στο περιβάλλον και τη 

βιοποικιλότητα. 

 

Τροπολογία  141 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή διενεργεί ανά διετία 

αξιολόγηση του καταλόγου των πρώτων 

υλών που παρατίθενται στο παράρτημα IX 

μέρη Α και Β για την προσθήκη πρώτων 

υλών, σύμφωνα με τις αρχές που 

προβλέπει η παρούσα παράγραφος. Η 

πρώτη αξιολόγηση  διενεργείται το 

αργότερο 6 μήνες μετά [την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 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. 

Η Επιτροπή διενεργεί ανά διετία 

αξιολόγηση του καταλόγου των πρώτων 

υλών που παρατίθενται στο παράρτημα IX 

μέρη Α και Β για την προσθήκη ή την 

αφαίρεση πρώτων υλών, σύμφωνα με τις 

αρχές που προβλέπει η παρούσα 

παράγραφος. Η πρώτη αξιολόγηση 

διενεργείται το αργότερο έξι μήνες μετά 

[την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας]. Εάν κριθεί σκόπιμο, η 

Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις για την τροποποίηση του 

καταλόγου των πρώτων υλών που 

παρατίθεται στο παράρτημα IX μέρη Α και 

Β, ως προς την προσθήκη πρώτων υλών ή 

ως προς την αφαίρεσή τους. 
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Τροπολογία  142 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όταν μια πρώτη ύλη αφαιρείται από τον 

κατάλογο του παραρτήματος IX, οι 

εγκαταστάσεις που παράγουν προηγμένα 

βιοκαύσιμα από την συγκεκριμένη πρώτη 

ύλη επιτρέπεται να τη χρησιμοποιούν για 

περίοδο πέντε ετών μετά την έναρξη 

ισχύος της κατ´ εξουσιοδότηση πράξης 

για την αφαίρεση της πρώτης ύλης από 

το παράρτημα IX, εφόσον είναι 

προηγμένο βιοκαύσιμο σύμφωνα με το 

άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Παρότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιτρέπεται να προτείνει την αφαίρεση μιας πρώτης ύλης από 

το παράρτημα IX, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν 

τη διαδικασία παραγωγής τους εντός μεταβατικής περιόδου για να προφυλάξουν έως έναν 

βαθμό τις επενδύσεις.  

Τροπολογία  143 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Κατά τη χάραξη πολιτικών για την 

προώθηση της παραγωγής καυσίμων από 

τις πρώτες ύλες οι οποίες εκτίθενται στο 

παράρτημα IX της παρούσας οδηγίας, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 

συμμόρφωση με την ιεράρχηση των 

αποβλήτων που ορίζεται στο άρθρο 4 της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών 

της σχετικά με την ανάλυση κύκλου ζωής 

ως προς τον συνολικό αντίκτυπο της 

παραγωγής και διαχείρισης διάφορων 

ροών αποβλήτων. 
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Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της διατύπωσης του άρθρου 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513. 

 

 

Τροπολογία  144 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Η Επιτροπή διευκολύνει την 

εκτέλεση κοινών έργων μεταξύ των 

κρατών μελών, ιδίως μέσω της 

χορήγησης ειδικής τεχνικής βοήθειας και 

συνδρομής για την ανάπτυξη έργων. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 

κειμένου και συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες. 

 

Τροπολογία  145 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 

μπορούν να συνεργάζονται με μία ή 

περισσότερες τρίτες χώρες για κοινά έργα 

οιουδήποτε τύπου για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

ενεργειακές πηγές. Στην εν λόγω 

συνεργασία μπορούν να συμμετέχουν 

ιδιωτικοί φορείς. 

1. Ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 

μπορούν να συνεργάζονται με μία ή 

περισσότερες τρίτες χώρες για κοινά έργα 

οιουδήποτε τύπου για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

ενεργειακές πηγές. Στην εν λόγω 

συνεργασία μπορούν να συμμετέχουν 

ιδιωτικοί φορείς και πρέπει να τηρείται 

πλήρως το διεθνές δίκαιο. 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου των δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες, τα 

εγκεκριμένα έργα θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του διεθνούς 

δικαίου, συγκεκριμένα με το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των κατεχόμενων εδαφών. 

 

Τροπολογία  146 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) η ηλεκτρική ενέργεια έχει 

παραχθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαίου για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει ακουσίως να ανταμείβουν την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας υπό συνθήκες που συνιστούν παράβαση του διεθνούς δικαίου. 

 

Τροπολογία  147 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) η εφαρμογή σχετίζεται με κοινό 

έργο που πληροί τα κριτήρια των 

στοιχείων β) και γ) της παραγράφου 2 και 

ότι θα χρησιμοποιήσει το σταθμό 

διασύνδεσης αφού τεθεί σε λειτουργία, 

καθώς και με ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που δεν είναι μεγαλύτερη από 

την ποσότητα που θα εξάγεται 

στην Ένωση αφού ξεκινήσει η λειτουργία 

του σταθμού διασύνδεσης. 

ε) η εφαρμογή σχετίζεται με κοινό 

έργο που πληροί τα κριτήρια των 

στοιχείων β), γ) και γ α) της παραγράφου 2 

και ότι θα χρησιμοποιήσει το σταθμό 

διασύνδεσης αφού τεθεί σε λειτουργία, 

καθώς και με ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που δεν είναι μεγαλύτερη από 

την ποσότητα που θα εξάγεται 

στην Ένωση αφού ξεκινήσει η λειτουργία 

του σταθμού διασύνδεσης. 

Αιτιολόγηση 

Απαραίτητη τροπολογία για τη διασφάλιση συνοχής με το σημείο γ α της προηγούμενης 

παραγράφου το οποίο προστίθεται με την τροπολογία 25. 

 

Τροπολογία  148 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) περιλαμβάνει γραπτή αποδοχή των 

στοιχείων β) και γ) από την τρίτη χώρα 

δ) περιλαμβάνει γραπτή αποδοχή των 

στοιχείων β), γ) και γ α) της παραγράφου 
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στην επικράτεια της οποίας θα 

λειτουργήσει η εγκατάσταση και το 

ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από την 

εγκατάσταση και θα χρησιμοποιηθεί εντός 

της χώρας αυτής. 

2 από την τρίτη χώρα στην επικράτεια της 

οποίας θα λειτουργήσει η εγκατάσταση και 

το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από την 

εγκατάσταση και θα χρησιμοποιηθεί εντός 

της χώρας αυτής. 

Αιτιολόγηση 

Απαραίτητη τροπολογία για τη διασφάλιση συνοχής με το σημείο γ α της παραγράφου 2 το 

οποίο προστίθεται με την τροπολογία 25. 

 

Τροπολογία  149 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η Επιτροπή διευκολύνει τη 

θέσπιση κοινών καθεστώτων στήριξης 

μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως μέσω 

της διάδοσης κατευθυντήριων γραμμών 

και βέλτιστων πρακτικών. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 

κειμένου και συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες. 

 

 

 

 

Τροπολογία  150 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικοί 

κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες 

έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης 

άδειας που εφαρμόζονται στους σταθμούς 

και τις συνδεδεμένες υποδομές δικτύων 

μεταφοράς και διανομής για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικοί 

κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες 

έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης 

άδειας που εφαρμόζονται στους σταθμούς 

και τα συνδεδεμένα δίκτυα μεταφοράς και 

διανομής για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης από 
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από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και στη 

διαδικασία μεταποίησης της βιομάζας σε 

βιοκαύσιμα ή άλλα ενεργειακά προϊόντα 

να είναι αναλογικοί και αναγκαίοι. 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και στη 

διαδικασία μεταποίησης της βιομάζας σε 

βιοκαύσιμα, βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας ή άλλα ενεργειακά προϊόντα και 

σε ανανεώσιμα καύσιμα μεταφοράς 

υγρών και αερίων μη βιολογικής 

προέλευσης να είναι αναλογικοί και 

αναγκαίοι και να συμμορφώνονται με την 

αρχή  «προτεραιότητα στην ενεργειακή 

απόδοση». 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 

κειμένου και συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες. 

 

Τροπολογία  151 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) οι διοικητικές διαδικασίες 

απλουστεύονται και διεκπεραιώνονται με 

ταχείες διαδικασίες στο κατάλληλο 

διοικητικό επίπεδο· 

α) οι διοικητικές διαδικασίες 

απλουστεύονται και διεκπεραιώνονται με 

ταχείες διαδικασίες στο κατάλληλο 

διοικητικό επίπεδο και προβλέπουν 

προβλέψιμα χρονοδιαγράμματα για την 

έκδοση των αναγκαίων αδειών και 

εγκρίσεων· 

 

 

Τροπολογία  152 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) καθορίζονται, ανάλογα με την 

περίπτωση, απλουστευμένες και λιγότερο 

επαχθείς διαδικασίες έγκρισης, 

περιλαμβανομένης της απλής 

κοινοποίησης εάν επιτρέπεται από το 

εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο, για 

αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

δ) καθορίζονται, ανάλογα με την 

περίπτωση, απλουστευμένες και λιγότερο 

επαχθείς διαδικασίες έγκρισης, 

περιλαμβανομένης της απλής 

κοινοποίησης, για μικρά έργα και για 

αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής 

και αποθήκευσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων για 
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αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

 

Τροπολογία  153 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

παρέχεται επαρκής προβλεψιμότητα 

στους επενδυτές όσον αφορά τη 

σχεδιαζόμενη στήριξη για την ενέργεια 

από ανανεώσιμες πηγές. Προς τον σκοπό 

αυτό, τα κράτη μέλη καθορίζουν και 

δημοσιεύουν μακροπρόθεσμο πρόγραμμα 

σχετικά με την αναμενόμενη κατανομή 

της στήριξης, το οποίο καλύπτει 

τουλάχιστον τα τρία επόμενα έτη και 

περιλαμβάνει για κάθε καθεστώς 

ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, τον 

αναμενόμενο προϋπολογισμό που 

αναμένεται να χορηγηθεί, καθώς και τη 

διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

για τον σχεδιασμό της στήριξης. 

διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία  154 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αρμόδιες αρχές τους σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να 

περιλαμβάνουν διατάξεις για την 

ενσωμάτωση και την ανάπτυξη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 

χρήση της αναπόφευκτης απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύξης  κατά τον 

προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή και την ανακαίνιση  αστικών 

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αρμόδιες αρχές τους σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να 

περιλαμβάνουν διατάξεις για την 

ενσωμάτωση και την ανάπτυξη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και 

για τον έγκαιρο χωροταξικό σχεδιασμό, 

την εκπόνηση εκτιμήσεων αναγκών και 

επάρκειας που θα λαμβάνουν υπόψη την 

ενεργειακή απόδοση και την απόκριση 
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υποδομών,  βιομηχανικών ή οικιστικών 

περιοχών  και ενεργειακών υποδομών, 

συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 

ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης, φυσικού αερίου και 

εναλλακτικών καυσίμων.  

ζήτησης, καθώς και ειδικές διατάξεις για 

τους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και τις κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τη 

χρήση της αναπόφευκτης απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύξης κατά τον 

προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή και την ανακαίνιση αστικών 

υποδομών, βιομηχανικών, εμπορικών ή 

οικιστικών περιοχών και ενεργειακών 

υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των 

δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, φυσικού 

αερίου και εναλλακτικών καυσίμων. Τα 

κράτη μέλη ενθαρρύνουν συγκεκριμένα 

τους τοπικούς και περιφερειακούς 

διοικητικούς φορείς να περιλαμβάνουν 

συστήματα θέρμανσης και ψύξης που 

παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας στον πολεοδομικό 

προγραμματισμό των πόλεων κατά 

περίπτωση. 

 

 

Τροπολογία  155 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν θεσπίζουν τέτοια μέτρα ή στα 

καθεστώτα στήριξης, τα κράτη μέλη 

μπορούν να λαμβάνουν υπόψη εθνικά 

μέτρα που αφορούν ουσιαστικές αυξήσεις 

της ενεργειακής απόδοσης και 

συμπαραγωγής και, σε κτίρια παθητικής 

ενέργειας, χαμηλής κατανάλωσης 

ενέργειας ή μηδενικής κατανάλωσης 

ενέργειας. 

Όταν θεσπίζουν τέτοια μέτρα ή στα 

καθεστώτα στήριξης, τα κράτη μέλη 

μπορούν να λαμβάνουν υπόψη εθνικά 

μέτρα που αφορούν ουσιαστικές αυξήσεις 

της αυτοκατανάλωσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, της τοπικής 

αποθήκευσης ενέργειας, της ενεργειακής 

απόδοσης και συμπαραγωγής και, σε 

κτίρια παθητικής ενέργειας, χαμηλής 

κατανάλωσης ενέργειας ή μηδενικής 

κατανάλωσης ενέργειας. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 

κειμένου και συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες. 
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Τροπολογία  156 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη απαιτούν, στους οικείους 

οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες ή 

με άλλο τρόπο με ισοδύναμο αποτέλεσμα, 

τη χρήση στοιχειώδους επιπέδου ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές στα νέα κτίρια και 

στα υφιστάμενα κτίρια που υποβάλλονται 

σε σημαντική ανακαίνιση, που θα 

αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα του 

υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς 

κόστους επιπέδων που εκτελείται σύμφωνα 

με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν 

την τήρηση του στοιχειώδους αυτού 

επιπέδου, μεταξύ άλλων, με χρήση σε 

σημαντικό ποσοστό ανανεώσιμων 

ενεργειακών πηγών. 

Τα κράτη μέλη απαιτούν, στους οικείους 

οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες ή 

με άλλο τρόπο με ισοδύναμο αποτέλεσμα, 

τη χρήση στοιχειώδους επιπέδου ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές ή από 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στα νέα κτίρια και στα 

υφιστάμενα κτίρια που υποβάλλονται σε 

σημαντική ανακαίνιση, που θα 

αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα του 

υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς 

κόστους επιπέδων που εκτελείται σύμφωνα 

με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν 

την τήρηση του στοιχειώδους αυτού 

επιπέδου, μεταξύ άλλων, μέσω 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που 

παράγεται με χρήση σε σημαντικό 

ποσοστό ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών 

οι οποίες παράγονται επίσης με ατομική ή 

συλλογική αυτοκατανάλωση ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, όπως ορίζεται 

από το άρθρο 21, ή μέσω της 

συμπαραγωγής ενέργειας και 

απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης. 

 

 

Τροπολογία  157 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 

από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά, τα 

νέα δημόσια κτίρια και τα υφιστάμενα 

δημόσια κτίρια που υποβάλλονται σε 

σημαντικά έργα ανακαίνισης, σε εθνικό, 

6. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 

από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά, τα 

νέα δημόσια κτίρια και τα υφιστάμενα 

δημόσια κτίρια που υποβάλλονται σε 

σημαντικά έργα ανακαίνισης, σε εθνικό, 
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περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να 

διαδραματίζουν υποδειγματικό ρόλο στο 

πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη 

μέλη μπορούν μεταξύ άλλων να 

επιτρέπουν ότι αυτή η υποχρέωση 

πληρούται με πρόβλεψη ότι οι στέγες των 

πλήρως ή εν μέρει δημόσιων κτιρίων 

χρησιμοποιούνται από τρίτους για 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να 

διαδραματίζουν υποδειγματικό ρόλο στο 

πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη 

μέλη μπορούν μεταξύ άλλων να 

επιτρέπουν ότι αυτή η υποχρέωση 

πληρούται μέσω της συμμόρφωσης προς 

τα πρότυπα για κατοικίες σχεδόν 

μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας όπως 

απαιτείται στην οδηγία [ΟΕΑΚ] ή με 

πρόβλεψη ότι οι στέγες των πλήρως ή εν 

μέρει δημόσιων κτιρίων χρησιμοποιούνται 

από τρίτους για εγκαταστάσεις παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

 

 

Τροπολογία  158 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Όσον αφορά τους οικείους 

οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες, τα 

κράτη μέλη προωθούν τη χρήση 

συστημάτων και εξοπλισμού θέρμανσης 

και ψύξης που χρησιμοποιούν 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

επιτυγχάνουν σημαντική μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας. Τα κράτη μέλη 

χρησιμοποιούν ενεργειακά σήματα ή 

οικολογικά σήματα ή άλλα κατάλληλα 

πιστοποιητικά ή πρότυπα που 

αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ενωσιακό 

επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 

για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 

συστημάτων και εξοπλισμού. 

7. Όσον αφορά τους οικείους 

οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες, τα 

κράτη μέλη προωθούν τη χρήση 

συστημάτων και εξοπλισμού θέρμανσης 

και ψύξης που χρησιμοποιούν 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

επιτυγχάνουν σημαντική μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας. Για τον σκοπό 

αυτόν, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 

ενεργειακά σήματα ή οικολογικά σήματα ή 

άλλα κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα 

που αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ενωσιακό 

επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, και 

διασφαλίζουν περαιτέρω την επαρκή 

παροχή πληροφοριών και συμβουλών 

σχετικά με εναλλακτικές λύσεις ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, καθώς και 

σχετικά με ενδεχόμενα χρηματοδοτικά 

μέσα και κίνητρα που είναι διαθέσιμα σε 

περίπτωση αντικατάστασης, ενόψει της 

προώθησης αυξημένου ποσοστού 

αντικατάστασης των παλιών συστημάτων 

θέρμανσης και της ενισχυμένης 

μετάβασης σε λύσεις που βασίζονται σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως 
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απαιτείται από την οδηγία [ενεργειακή 

απόδοση των κτιρίων]. 

 

 

Τροπολογία  159 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Τα κράτη μέλη διενεργούν 

εκτίμηση του δυναμικού τους στον τομέα 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 

χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης για θέρμανση και ψύξη. Η εν λόγω 

αξιολόγηση περιλαμβάνεται στη δεύτερη 

περιεκτική αξιολόγηση που απαιτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 

της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για πρώτη φορά 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και, στη 

συνέχεια, στις επικαιροποιήσεις των 

περιεκτικών αξιολογήσεων. 

8. Τα κράτη μέλη διενεργούν 

εκτίμηση του δυναμικού τους στον τομέα 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 

χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης για θέρμανση και ψύξη. Η εν λόγω 

αξιολόγηση πρέπει ειδικότερα να εξετάζει 

τη χωρική ανάλυση των περιοχών που 

ενδείκνυνται για ανάπτυξη χαμηλού 

οικολογικού κινδύνου και το δυναμικό για 

έργα μικρής κλίμακας σε επίπεδο 

νοικοκυριών. Η εν λόγω αξιολόγηση 

περιλαμβάνεται στη δεύτερη περιεκτική 

αξιολόγηση που απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ για πρώτη φορά έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2020 και, στη συνέχεια, στις 

επικαιροποιήσεις των περιεκτικών 

αξιολογήσεων. 

 

 

Τροπολογία  160 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αρμόδιες αρχές τους σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να 

περιλαμβάνουν διατάξεις για την 

κινητικότητά τους και σχέδια  

μεταφορών για την ολοκλήρωση και 

ανάπτυξη των τρόπων μεταφοράς που 

χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
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ενέργειας. 

 

 

Τροπολογία  161 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Τα κράτη μέλη εξαλείφουν τα 

διοικητικά εμπόδια στη σύναψη 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας από τις επιχειρήσεις 

για τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και τη διευκόλυνση της 

υιοθέτησής τους. 

9. Τα κράτη μέλη διενεργούν 

εκτίμηση των κανονιστικών και 

διοικητικών εμποδίων και του δυναμικού 

αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

από εταιρικούς πελάτες στην επικράτειά 

τους και διαμορφώνουν ευνοϊκό 

κανονιστικό και διοικητικό πλαίσιο για 

την ενίσχυση της σύναψης 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για τη χρηματοδότηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 

διευκόλυνση της υιοθέτησής τους, 

διασφαλίζοντας ότι οι συμβάσεις αυτές 

δεν υπόκεινται σε δυσανάλογες 

διαδικασίες και χρεώσεις που δεν 

αντανακλούν το κόστος. Με τη σύναψη 

τέτοιων συμβάσεων, το ισοδύναμο ποσό 

εγγυήσεων προέλευσης που έχουν εκδοθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 19 ακυρώνεται εκ 

μέρους του εταιρικού πελάτη. Αυτό το 

ευνοϊκό πλαίσιο αποτελεί μέρος των 

ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για το 

κλίμα και την ενέργεια σύμφωνα με τον 

κανονισμό [Διακυβέρνηση]. 

 

 

 

 

Τροπολογία  162 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το ενιαίο διοικητικό σημείο 2. Το ενιαίο διοικητικό σημείο 
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επαφής καθοδηγεί τον αιτούντα κατά τη 

διαδικασία υποβολής αίτησης με διαφανή 

τρόπο, του παρέχει όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες, αναλαμβάνει τον συντονισμό 

και εμπλέκει, ενδεχομένως, και άλλες 

αρχές, όπως επίσης εκδίδει νομικά 

δεσμευτική απόφαση στο τέλος της 

διαδικασίας. 

επαφής καθοδηγεί τον αιτούντα κατά τη 

διαδικασία υποβολής αίτησης με διαφανή 

τρόπο, του παρέχει όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες, αναλαμβάνει τον συντονισμό 

και εμπλέκει, ενδεχομένως, και άλλες 

αρχές, όπως επίσης εκδίδει νομικά 

δεσμευτική απόφαση στο τέλος της 

διαδικασίας. Οι αιτούντες θα πρέπει να 

μπορούν να υποβάλλουν όλα τα σχετικά 

έγγραφα σε ψηφιακή μορφή. 

 

 

Τροπολογία  163 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το ενιαίο διοικητικό σημείο 

επαφής, σε συνεργασία με τους 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής, δημοσιεύει εγχειρίδιο 

διαδικασιών για τους φορείς υλοποίησης 

έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων έργων μικρής 

κλίμακας και έργων αυτοκαναλωτών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

3. Προκειμένου να διευκολύνει την 

πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες, το 
ενιαίο διοικητικό σημείο επαφής ή το 

κράτος μέλος, σε συνεργασία με τους 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής, συστήνει ενιαία διαδικτυακή 

ενημερωτική πλατφόρμα στην οποία 

εξηγούνται οι  διαδικασίες για τους φορείς 

υλοποίησης έργων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έργων 

μικρής κλίμακας, έργων αυτοκαναλωτών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 

έργων κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Εάν το κράτος μέλος 

αποφασίσει να έχει περισσότερα του ενός 

ενιαία διοικητικά σημεία επαφής, η 

ενημερωτική πλατφόρμα καθοδηγεί τον 

αιτούντα προς το σημείο επαφής που 

είναι αρμόδιο για την αίτησή του. 

 

 

Τροπολογία  164 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η διαδικασία αδειοδότησης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 

υπερβαίνει περίοδο τριών ετών, εκτός από 

τις περιπτώσεις που προβέπονται στο 

άρθρο 16 παράγραφος 5 και στο άρθρο 17. 

4. Η διαδικασία αδειοδότησης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 

υπερβαίνει περίοδο τριών ετών, εκτός από 

τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 16 παράγραφοι 4α και 5 και στο 

άρθρο 17. 

 

 

Τροπολογία  165 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Για εγκαταστάσεις με ισχύ 

ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 50kW και 

1MW, η διαδικασία αδειοδότησης δεν 

πρέπει να υπερβαίνει την διάρκεια του 

ενός έτους. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι 

οποίες πρέπει να είναι δεόντως 

αιτιολογημένες, η προθεσμία αυτή μπορεί 

να παραταθεί για 3 επιπλέον μήνες. 

 Οι προθεσμίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 4 και 4α ισχύουν με την 

επιφύλαξη δικαστικών προσφυγών και 

ένδικων μέσων και μπορούν να 

παρατείνονται το πολύ για χρονικό 

διάστημα που αντιστοιχεί στη διάρκεια 

των δικαστικών προσφυγών και των 

διαδικασιών ένδικης προστασίας. 

 Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

αιτούντες έχουν πρόσβαση σε  

μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης 

διαφορών ή σε απλές και προσιτές 

δικαστικές διαδικασίες για τον 

διακανονισμό διαφορών που αφορούν τη 

διαδικασία αδειοδότησης και την έκδοση 

άδειας κατασκευής και εκμετάλλευσης 

σταθμών παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 
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Τροπολογία  166 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 

αλλαγή ενεργειακής πηγής σε 

υφιστάμενους σταθμούς παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ 

άλλων διασφαλίζοντας απλουστευμένη και 

ταχεία διαδικασία αδειοδότησης, η οποία 

δεν υπερβαίνει τη διάρκεια του ενός έτους 

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

αλλαγής ενεργειακής πηγής στο ενιαίο 

διοικητικό σημείο επαφής. 

5. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 

αλλαγή ενεργειακής πηγής σε 

υφιστάμενους σταθμούς παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ 

άλλων διασφαλίζοντας απλουστευμένη και 

ταχεία διαδικασία αδειοδότησης, η οποία 

δεν υπερβαίνει τη διάρκεια του ενός έτους 

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

αλλαγής ενεργειακής πηγής στο ενιαίο 

διοικητικό σημείο επαφής. Με την 

επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 4 

του [κανονισμού για την ηλεκτρική 

ενέργεια], τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 

τα δικαιώματα πρόσβασης και σύνδεσης 

με το δίκτυο να διατηρούνται για τα έργα 

αλλαγής ενεργειακής πηγής τουλάχιστον 

στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

μεταβολή δυναμικότητας. 

 

 

Τροπολογία  167 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα έργα επίδειξης και οι 

εγκαταστάσεις με δυναμικότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 

50 kW επιτρέπεται να συνδέονται με το 

δίκτυο έπειτα από κοινοποίηση στον 

διαχειριστή συστήματος διανομής. 

1. Τα έργα επίδειξης και οι 

εγκαταστάσεις με δυναμικότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 

50 kW επιτρέπεται να συνδέονται με το 

δίκτυο έπειτα από κοινοποίηση στον 

διαχειριστή συστήματος διανομής. 

 Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, 

για τα έργα επίδειξης και τις 

εγκαταστάσεις με δυναμικότητα μεταξύ 

10,8 kW και 50kW, ο διαχειριστής 

συστήματος διανομής μπορεί να 

αποφασίσει να αρνηθεί την απλή 
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κοινοποίηση για βάσιμους λόγους ή να 

προτείνει εναλλακτική λύση. Στην 

περίπτωση αυτή, οφείλει να το πράξει 

εντός δύο εβδομάδων από την 

κοινοποίηση και ο αιτών μπορεί τότε να 

ζητήσει σύνδεση μέσω των συνήθων 

διαδικασιών. Εάν δεν υπάρξει αρνητική 

απόφαση εκ μέρους του διαχειριστή του 

δικτύου διανομής εντός του 

συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου η 

εγκατάσταση μπορεί να συνδεθεί. 

 

Τροπολογία  168 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα στήριξης 

να διατίθενται σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους, όπως καταναλωτές, 

κατασκευαστές, εγκαταστάτες, 

αρχιτέκτονες και προμηθευτές εξοπλισμού 

και συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και 

ηλεκτρικής ενέργειας και οχημάτων 

συμβατών με τη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα στήριξης 

να διατίθενται σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους, όπως καταναλωτές, 

ιδίως χαμηλού εισοδήματος, ευάλωτους 

καταναλωτές, αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, κατασκευαστές, εγκαταστάτες, 

αρχιτέκτονες και προμηθευτές εξοπλισμού 

και συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και 

ηλεκτρικής ενέργειας και οχημάτων 

συμβατών με τη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής έχει συμπεριλάβει μια νέα κατηγορία καταναλωτών. Οι χαμηλού 

εισοδήματος, ευάλωτοι καταναλωτές, καθώς και οι αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και οι κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν ευαίσθητες 

ομάδες καταναλωτών στους οποίους πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι 

αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή τους σε επαρκείς και προσβάσιμες 

πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τα οφέλη της. 

 

Τροπολογία  169 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 

πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα των 

ευφυών συστημάτων μεταφορών και 

συνδεδεμένων οχημάτων σε σχέση με την 

οδική ασφάλεια, τη μείωση της 

συμφόρησης και την απόδοση των 

καυσίμων· 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 

κειμένου και συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες. 

 

Τροπολογία  170 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 

εκπονούν κατάλληλα προγράμματα 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, παροχής 

οδηγιών ή/και κατάρτισης για να 

ενημερώνουν τους πολίτες για τα 

πλεονεκτήματα και τις πρακτικές 

λεπτομέρειες της ανάπτυξης και της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

6. Τα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 

εκπονούν κατάλληλα προγράμματα 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, παροχής 

οδηγιών ή/και κατάρτισης για να 

ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με 

τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 

ασκούν τα δικαιώματά τους ως ενεργοί 

καταναλωτές και για τα πλεονεκτήματα 

και τις πρακτικές λεπτομέρειες, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και 

δημοσιονομικών πτυχών, της ανάπτυξης 

και της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, μεταξύ άλλων μέσω της 

αυτοκατανάλωσης ή στο πλαίσιο των 

κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, καθώς και για τα οφέλη των 

μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ κρατών 

μελών και των διαφόρων ειδών 

διασυνοριακής συνεργασίας. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 

κειμένου και συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες. 
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Τροπολογία  171 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

δεν εκδίδονται εγγυήσεις προέλευσης σε 

παραγωγό ο οποίος 

λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από 

καθεστώς στήριξης για την ίδια παραγωγή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα 

κράτη μέλη εκδίδουν τις εν λόγω εγγυήσεις 

προέλευσης και τις μεταβιβάζουν στην 

αγορά με δημοπρασία. Τα έσοδα που 

προκύπτουν από τη δημοπρασία 

χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση 

του κόστους στήριξης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στην 

περίπτωση εγκαταστάσεων παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

ενεργοποιήθηκαν μετά την ... 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας], δεν εκδίδονται 

εγγυήσεις προέλευσης σε παραγωγό ο 

οποίος λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη 

από καθεστώς στήριξης για την ίδια 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές εκτός αν δεν υπάρχει διπλή 

αποζημίωση. Συνάγεται ότι διπλή 

αποζημίωση δεν υφίσταται όταν : 

 α) η χρηματοδοτική στήριξη 

χορηγείται μέσω διαδικασίας 

διαγωνισμού ή συστήματος 

διαπραγματεύσιμων πράσινων 

πιστοποιητικών· 

 β) η αγοραία αξία των εγγυήσεων 

προέλευσης λαμβάνεται διοικητικά 

υπόψη στο επίπεδο της χρηματοδοτικής 

στήριξης· ή 

 γ) οι εγγυήσεις προέλευσης δεν 

εκδίδονται απευθείας στον παραγωγό 

αλλά σε προμηθευτή ή καταναλωτή ο 

οποίος αγοράζει την ανανεώσιμη ενέργεια 

είτε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον είτε 

μέσω  μακροπρόθεσμης σύμβασης 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

 Σε άλλες περιπτώσεις εκτός αυτών που 

αναφέρονται ανωτέρω, τα κράτη μέλη 

εκδίδουν τις εγγυήσεις προέλευσης για 

στατιστικούς λόγους και τις ακυρώνουν 

αμέσως. 
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Τροπολογία  172 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) εάν η πηγή ενέργειας από την 

οποία παρήχθη η ενέργεια πληρούσε τα 

κριτήρια βιωσιμότητας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 

αναφέρονται στο άρθρο 26. 

 

 

Τροπολογία  173 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – σημείο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ii) φυσικό άεριο, ή (ii) φυσικό αέριο, 

συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, ή 

 

 

Τροπολογία  174 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Εάν ένας προμηθευτής ηλεκτρικής 

ενέργειας υποχρεούται να αποδεικνύει το 

μερίδιο ή την ποσότητα ανανεώσιμης 

ενέργειας που περιέχεται στο ενεργειακό 

του μείγμα για τους σκοπούς του άρθρου 3 

της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, το αποδεικνύει 

με τις εγγυήσεις προέλευσης. Ομοίως, οι 

εγγυήσεις προέλευσης που δημιουργούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 10 

της οδηγίας 2012/27/ΕΚ χρησιμοποιούνται 

ως μέσο απόδειξης της ποσότητας 

ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις 

συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Τα 

8. Εάν ένας προμηθευτής ηλεκτρικής 

ενέργειας υποχρεούται να αποδεικνύει το 

μερίδιο ή την ποσότητα ανανεώσιμης 

ενέργειας που περιέχεται στο ενεργειακό 

του μείγμα για τους σκοπούς του άρθρου 3 

της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, το αποδεικνύει 

με τις εγγυήσεις προέλευσης. Ομοίως, οι 

εγγυήσεις προέλευσης που δημιουργούνται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 10 

της οδηγίας 2012/27/ΕΚ χρησιμοποιούνται 

ως μέσο απόδειξης της ποσότητας 

ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις 

συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Όσον 
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κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι απώλειες 

ενέργειας κατά τη μεταφορά λαμβάνονται 

πλήρως υπόψη όταν χρησιμοποιούνται 

εγγυήσεις προέλευσης για να αποδειχθεί η 

κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ή ηλεκτρικής ενέργειας από 

εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής 

απόδοσης. 

αφορά την παράγραφο 2, σε περίπτωση 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με τη 

χρήση ανανεώσιμων πηγών, εκδίδεται 

μόνο μία εγγύηση προέλευσης στην οποία 

προσδιορίζονται αμφότερα τα  

χαρακτηριστικά. Τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι οι απώλειες ενέργειας 

κατά τη μεταφορά λαμβάνονται πλήρως 

υπόψη όταν χρησιμοποιούνται εγγυήσεις 

προέλευσης για να αποδειχθεί η 

κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ή ηλεκτρικής ενέργειας από 

εγκαταστάσεις συμπαραγωγής υψηλής 

απόδοσης. 

 

 

Τροπολογία  175 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ανάλογα με την περίπτωση, τα 

κράτη μέλη εξετάζουν την ανάγκη 

επέκτασης της υφιστάμενης δικτυακής 

υποδομής φυσικού αερίου για να 

διευκολύνουν την ενσωμάτωση του 

φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

1. Ανάλογα με την περίπτωση, τα 

κράτη μέλη εξετάζουν την ανάγκη 

επέκτασης της υφιστάμενης δικτυακής 

υποδομής φυσικού αερίου για να 

διευκολύνουν την ενσωμάτωση του 

φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Οι φορείς εκμετάλλευσης 

συστημάτων μεταφοράς και οι 

διαχειριστές συστημάτων διανομής είναι 

υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας της δικτυακής 

υποδομής φυσικού αερίου, 

συμπεριλαμβανομένων της συντήρησής 

του και του τακτικού καθαρισμού του. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 

κειμένου και συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες. 

Τροπολογία  176 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας. 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιώσιμης βιομάζας, θερμότητας 

περιβάλλοντος σε μεγάλες αντλίες 

θερμότητας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας, καθώς και την πλεονάζουσα 

θερμότητα από τη βιομηχανία και άλλες 

πηγές. 

Αιτιολόγηση 

Προσθέτει βιώσιμες πηγές ενέργειας που δεν αναφέρονται στο αρχικό κείμενο. 

 

 

 

Τροπολογία  177 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, μεμονωμένα ή μέσω 

φορέων συγκέντρωσης: 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

καταναλωτές να έχουν δικαίωμα να 

γίνουν αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Για τον σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, μεμονωμένα ή μέσω 

φορέων συγκέντρωσης: 
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Τροπολογία  178 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις 

που δεν αντανακλούν το κόστος· 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάσεων 

εμπορίας μεταξύ ομοτίμων,, την 

πλεονάζουσα παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χωρίς να 

υπόκεινται σε μεροληπτικές ή  

δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις 

που δεν αντανακλούν το κόστος· 

 

 

Τροπολογία  179 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) να έχουν το δικαίωμα να 

καταναλώνουν την αυτοπαραχθείσα 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές, η οποία θα παραμένει στις 

εγκαταστάσεις τους, χωρίς να υπόκεινται 

σε καμία επιβάρυνση, τέλος ή φόρο· 

 

 

Τροπολογία  180 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) να έχουν το δικαίωμα να 

εγκαθιστούν ή να λειτουργούν συστήματα 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 

συνδυασμό με εγκαταστάσεις που 
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παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές για αυτοκατανάλωση, 

χωρίς να υπέχουν ευθύνη για 

οποιαδήποτε επιβάρυνση, όπως 

φορολόγηση και τέλη διπλού δικτύου για 

την αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια η 

οποία θα παραμένει στις εγκαταστάσεις 

τους· 

 

 

Τροπολογία  181 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να μην θεωρούνται προμηθευτές 

ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή την 

εθνική νομοθεσία ως προς την ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

διοχετεύουν στο δίκτυο, η οποία δεν 

υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις 10 MWh 

για τα νοικοκυριά και τις 500 MWh για τα 

νομικά πρόσωπα· and 

γ) να μην θεωρούνται προμηθευτές 

ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή την 

εθνική νομοθεσία ως προς την ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

διοχετεύουν στο δίκτυο, η οποία δεν 

υπερβαίνει τις 10 MWh για τα νοικοκυριά 

και τις 500 MWh για τα νομικά πρόσωπα, 

με την επιφύλαξη των διαδικασιών που 

έχουν θεσπιστεί για την εποπτεία και 

έγκριση της σύνδεσης της δυναμικότητας 

παραγωγής στο δίκτυο από τους 

διαχειριστές συστημάτων διανομής, 

σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 18· 

 

 

Τροπολογία  182 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να λαμβάνουν αμοιβή για την 

αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο 

δίκτυο η οποία αποτυπώνει την αγοραία 

αξία της διοχετευόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

δ) να λαμβάνουν αμοιβή για την 

αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο 

δίκτυο η οποία είναι ισοδύναμη 

τουλάχιστον με την αγοραία αξία και 

λαμβάνει ενδεχομένως υπόψη την 

μακροπρόθεσμη αξία για το δίκτυο, το 

περιβάλλον και την κοινωνία, σύμφωνα 
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με την ανάλυση κόστους-οφέλους των 

κατανεμημένων ενεργειακών πόρων 

σύμφωνα με το άρθρο 59 της οδηγίας... 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου [σχετικά με τους κοινούς 

κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας]. 

 

 

Τροπολογία  183 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

κατανομή του κόστους για τη διαχείριση 

και την ανάπτυξη των δικτύων είναι 

εύλογη και αναλογική και αντικατοπτρίζει 

τα οφέλη της αυτοπαραγωγής για 

ολόκληρο το σύστημα, 

συμπεριλαμβανομένης της 

μακροπρόθεσμης αξίας για το δίκτυο, το 

περιβάλλον και την κοινωνία.  

 

 

Τροπολογία  184 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, ή βρίσκονται στον ίδιο 

εμπορικό χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών 

ή κλειστό σύστημα διανομής, να ασκούν 

από κοινού αυτοκατανάλωση ως ένας 

μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση 

αυτή, το όριο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε 

κάθε ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, οικιστική περιοχή ή 

βρίσκονται στον ίδιο εμπορικό, 

βιομηχανικό χώρο ή χώρο κοινών 

υπηρεσιών ή στο ίδιο κλειστό σύστημα 

διανομής, να ασκούν από κοινού 

αυτοκατανάλωση ως ένας μεμονωμένος 

αυτοκαταναλωτής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση αυτή, 

το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
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ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε κάθε 

ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές.  

 

 

Τροπολογία  185 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 

αξιολόγηση των υφιστάμενων εμποδίων 

και δυνατοτήτων ανάπτυξης της 

αυτοκατανάλωσης στην επικράτειά τους, 

προκειμένου να δημιουργήσουν ένα 

κατάλληλο πλαίσιο για την προώθηση και 

τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της 

ανανεώσιμης αυτοκατανάλωσης. Το εν 

λόγω περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:  

 α) ειδικά μέτρα ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των 

καταναλωτών στην αυτοκατανάλωση, 

συμπεριλαμβανομένων όσων ζουν σε 

νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ή 

ευπαθή νοικοκυριά, ή όσων ζουν σε 

κοινωνικές ή ενοικιαζόμενες κατοικίες·  

 β) εργαλεία για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση·  

 γ) κίνητρα στους ιδιοκτήτες κτιρίων 

να δημιουργούν ευκαιρίες για 

αυτοκατανάλωση για τους ενοίκους·  

 δ) την άρση των αδικαιολόγητων 

κανονιστικών φραγμών στην ανανεώσιμη 

αυτοκατανάλωση, μεταξύ άλλων και για 

τους ενοίκους.  

 Αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο αποτελεί μέρος 

των εθνικών σχεδίων για το κλίμα και την 

ενέργεια σύμφωνα με τον κανονισμό... του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου  [για τη διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης].  
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Τροπολογία  186 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η διαχείριση της εγκατάστασης του 

αυτοκαταναλωτή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές μπορεί να γίνεται από 

τρίτους όσον αφορά την εγκατάσταση, την 

εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της 

μέτρησης, και τη συντήρηση. 

3. Με την συγκατάθεσή τους, η 

διαχείριση της εγκατάστασης του 

αυτοκαταναλωτή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές μπορεί να τελεί υπό 

την ιδιοκτησία ή την διαχείριση τρίτων 
όσον αφορά την εγκατάσταση, την 

εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της 

μέτρησης, και τη συντήρηση. Οι εν λόγω 

τρίτοι δεν θεωρούνται αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  

 

 

Τροπολογία  187 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο -1 (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

τελικοί πελάτες, και ειδικότερα οι 

οικιακοί πελάτες, θα έχουν το δικαίωμα 

να συμμετέχουν σε μια κοινότητα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς να 

χάνουν τα δικαιώματα που έχουν ως 

τελικοί πελάτες, και χωρίς να υπόκεινται 

σε αδικαιολόγητους όρους ή διαδικασίες 

που θα απέτρεπαν ή θα αποθάρρυναν  τη 

συμμετοχή τους σε μια κοινότητα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπό την 

προϋπόθεση ότι στην περίπτωση των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, η συμμετοχή 

τους δε θα συνιστά την κύρια εμπορική ή 

επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

 

 

Τροπολογία  188 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

να έχουν δικαίωμα να παράγουν, να 

καταναλώνουν, να αποθηκεύουν και να 

πωλούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπόκεινται 

σε δυσανάλογες διαδικασίες και 

επιβαρύνσεις που δεν αντανακλούν το 

κόστος. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

να έχουν δικαίωμα να παράγουν, να 

καταναλώνουν, να αποθηκεύουν και να 

πωλούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπόκεινται 

σε μεροληπτικές ή δυσανάλογες 

διαδικασίες και επιβαρύνσεις που δεν 

αντανακλούν το κόστος. 

 

 

Τροπολογία  189 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί τουλάχιστον 

τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. 

 Προκειμένου μια οντότητα να 

αντιμετωπίζεται ως κοινότητα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

τουλάχιστον το 51 % των θέσεων του 

διοικητικού συμβουλίου ή των φορέων 

διαχείρισής της πρέπει να καλύπτεται 

από τοπικά μέλη, δηλαδή αντιπροσώπους 

τοπικών δημόσιων και τοπικών 

ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων ή μεμονωμένους πολίτες. 

 Επιπλέον, μια κοινότητα ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας οφείλει να πληροί 

τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα 

κριτήρια: 
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Τροπολογία  190 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) οι μέτοχοι ή τα μέλη είναι φυσικά 

πρόσωπα, τοπικές αρχές, 

συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ή 

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας· 

α) οι μέτοχοι ή τα μέλη είναι φυσικά 

πρόσωπα, τοπικές αρχές, 

συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ή 

ΜΜΕ· 

 

 

Τροπολογία  191 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τουλάχιστον το 51% των μετόχων ή 

μελών της οντότητας που διαθέτουν 

δικαίωμα ψήφου είναι φυσικά πρόσωπα· 

β) τουλάχιστον το 51 % των μετόχων 

ή μελών της οντότητας που διαθέτουν 

δικαίωμα ψήφου είναι φυσικά πρόσωπα ή 

δημόσιοι φορείς· 

 

 

Τροπολογία  192 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τουλάχιστον το 51% των μετοχών ή 

των δικαιωμάτων συμμετοχής της 

οντότητας ανήκουν σε τοπικά μέλη, ήτοι 

αντιπροσώπους τοπικών δημόσιων και 

τοπικών ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων ή πολίτες τους οποίους 

αφορά άμεσα η δραστηριότητα της 

κοινότητας και ο αντίκτυπός της· 

γ) τουλάχιστον το 51% των μετοχών ή 

των δικαιωμάτων συμμετοχής της 

οντότητας ανήκουν σε τοπικά μέλη, ήτοι 

αντιπροσώπους τοπικών δημόσιων και 

τοπικών ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων ή μεμονωμένων πολιτών· 
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Τροπολογία  193 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τουλάχιστον το 51% των θέσεων 

στο διοικητικό συμβούλιο ή των φορέων 

διαχείρισης της οντότητας προορίζονται 

για τοπικά μέλη, ήτοι αντιπροσώπους 

τοπικών δημόσιων και τοπικών 

ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων ή πολίτες τους οποίους 

αφορά άμεσα η δραστηριότητα της 

κοινότητας και ο αντίκτυπός της· 

διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία  194 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 

εφαρμογή αυτών των κριτηρίων και 

λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή 

ενδεχόμενων καταχρήσεων ή  δυσμενών 

συνεπειών για τον ανταγωνισμό. 

 

 

Τροπολογία  195 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων 

για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη 

μέλη λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν 

τα καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη, 

όταν σχεδιάζουν τα καθεστώτα στήριξης, 

τις ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

διασφαλίζοντας παράλληλα την ύπαρξη 

ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των 
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παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

 

Τροπολογία  196 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 

αξιολόγηση των υφιστάμενων εμποδίων 

και δυνατοτήτων ανάπτυξης κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 

επικράτειά τους, προκειμένου να 

δημιουργήσουν ένα κατάλληλο πλαίσιο 

για την προώθηση και τη διευκόλυνση 

της συμμετοχής των κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 

παραγωγή, την κατανάλωση, την 

αποθήκευση και την πώληση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

 Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει:  

 α) στόχους και ειδικά μέτρα που θα 

βοηθήσουν τις δημόσιες αρχές να 

επιτρέψουν την ανάπτυξη κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να 

συμμετάσχουν άμεσα·  

 β) ειδικά μέτρα ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των 

καταναλωτών στις κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων όσων ζουν σε 

νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ή 

ευπαθή νοικοκυριά, ή όσων ζουν σε 

κοινωνικές ή ενοικιαζόμενες κατοικίες·  

 γ) εργαλεία για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 

πληροφόρηση·  

 δ) παροχή κανονιστικής στήριξης 

και στήριξης για την ανάπτυξη 

ικανοτήτων στις δημόσιες αρχές με 

σκοπό τη δημιουργία κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·  
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 ε) την άρση των αδικαιολόγητων 

κανονιστικών και διοικητικών φραγμών 

στις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας.  

 στ) κανόνες που διασφαλίζουν την 

ισότιμη και αμερόληπτη μεταχείριση των 

καταναλωτών που συμμετέχουν στην 

ενεργειακή κοινότητα,  εξασφαλίζοντας 

προστασία του καταναλωτή ισοδύναμη 

με εκείνη που παρέχεται σε όσους είναι  

συνδεδεμένοι με τα δίκτυα διανομής. 

 Το ευνοϊκό αυτό πλαίσιο αποτελεί μέρος 

των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για 

το κλίμα και την ενέργεια σύμφωνα με 

τον κανονισμό [για τη διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης].  

 

 

 

Τροπολογία  197 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. Όταν ένα 

κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να 

επιτύχει αυτό το ποσοστό, δημοσιεύει και 

υποβάλλει στην Επιτροπή αιτιολόγηση 

της μη συμμόρφωσής του. Τα κράτη μέλη 

δίνουν προτεραιότητα στις βέλτιστες 

διαθέσιμες τεχνολογίες. 

 

 

Τροπολογία  198 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 1, για τον υπολογισμό του 

μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές που παρέχεται για θέρμανση και 

ψύξη και των απαιτούμενων ετήσιων 

αυξήσεών τους, τα κράτη μέλη: 

 α) μπορούν να υπολογίζουν την 

αύξηση που έχει ενδεχομένως επιτευχθεί 

κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους 

σαν να είχε επιτευχθεί, εξ ολοκλήρου ή εν 

μέρει, κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε 

από τα δύο προηγούμενα ή τα δύο 

επόμενα έτη, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 

2021 και της 31ης Δεκεμβρίου 2030· 

 β) μπορούν να συνυπολογίζουν την 

απορριπτόμενη θερμότητα και το 

απορριπτόμενο ψύχος στην ετήσια 

αύξηση που αναφέρεται στην παράγραφο 

1, εντός του ορίου του 50 % της ετήσιας 

αύξησης· 

 γ) εφόσον έχουν μερίδιο ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

πηγές απορριπτόμενης θερμότητας και 

ψύξης στον τομέα της θέρμανσης και της 

ψύξης μεταξύ 50 % και 80 %, οφείλουν να 

μειώνουν την αύξηση σε 1 ποσοστιαία 

μονάδα ετησίως· 

 δ) μπορούν να καθορίζουν το δικό 

τους επίπεδο ετήσιας αύξησης καθώς και 

να αποφασίζουν εάν θα εφαρμόσουν  

ανώτατο όριο για τη χρήση 

απορριπτόμενης θερμότητας και ψύχους 

στο σημείο β), από το έτος κατά το οποίο 

επιτυγχάνουν μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και πηγές 

απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης 

στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης 

σε ποσοστό άνω του 80 %. 
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Τροπολογία  199 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

καταρτίσουν, βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις, 

και να δημοσιοποιήσουν κατάλογο μέτρων 

και εκτελεστικών φορέων, όπως οι 

προμηθευτές καυσίμων, που συνεισφέρουν 

στην αύξηση που προβλέπεται στην 

παραγραφο 1. 

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, βάσει 

αντικειμενικών κριτηρίων που δεν 

εισάγουν διακρίσεις, και δημοσιοποιούν 

κατάλογο μέτρων και εκτελεστικών 

φορέων, όπως οι προμηθευτές καυσίμων, 

που συνεισφέρουν στην αύξηση που 

προβλέπεται στην παραγραφο 1.  

 

 

Τροπολογία  200 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η προβλεπόμενη στην 

παράγραφο 1 αύξηση μπορεί να 

υλοποιηθεί μέσω μίας ή περισσότερων από 

τις ακόλουθες επιλογές: 

3. Η προβλεπόμενη στην 

παράγραφο 1 αύξηση μπορεί να 

υλοποιηθεί, μεταξύ άλλων, μέσω μίας ή 

περισσότερων από τις ακόλουθες επιλογές: 

 

 

Τροπολογία  201 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ενέργεια και στα 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται για 

θέρμανση και ψύξη· 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και/ή από 

απορριπτόμενη θερμότητα και ψύξη στην 

ενέργεια και στα καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται για θέρμανση και ψύξη· 
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Τροπολογία  202 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η 

εγκατάσταση σε κτίρια άκρως αποδοτικών 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 

λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές ή η χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για βιομηχανικές 

διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης· 

β) άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η 

εγκατάσταση σε κτίρια άκρως αποδοτικών 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 

λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές ή η χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ή η χρήση 

απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης 

για βιομηχανικές διαδικασίες θέρμανσης 

και ψύξης· 

 

Τροπολογία  203 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) άλλα μέτρα πολιτικής με 

ισοδύναμο αποτέλεσμα για την επίτευξη 

της αύξησης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 ή 1α. 

 

Τροπολογία  204 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Κατά την εφαρμογή των μέτρων 

που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) 

ανωτέρω, τα κράτη μέλη απαιτούν τα 

μέτρα να σχεδιαστούν κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων 

των καταναλωτών σε αυτά, και 

ειδικότερα όσων ζουν σε νοικοκυριά 

χαμηλού εισοδήματος ή ευπαθή 

νοικοκυριά και ενδέχεται να μην 
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διαθέτουν επαρκή αρχικά κεφάλαια για 

να ωφεληθούν διαφορετικά. 

 

Τροπολογία  205 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) την ποσότητα παρεχόμενης 

απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης για 

θέρμανση και ψύξη· 

 

Τροπολογία  206 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στη συνολική 

ποσότητα παρεχόμενης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη· και 

γ) το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και της 

απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης στη 

συνολική ποσότητα παρεχόμενης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη· και 

 

 

 

 

Τροπολογία  207 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις 

ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες 

είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις 

ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες 

παρέχονται σε ετήσια βάση ή κατόπιν 
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χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. 

αιτήματος σύμφωνα με τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. 

 

Τροπολογία  208 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από 

το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι 

ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν ή που, σύμφωνα με τα 

επενδυτικά σχέδιά τους, δεν πρόκειται 

εντός της επόμενης πενταετίας να 

αποτελέσουν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ, να αποσυνδεθούν 

από το σύστημα προκειμένου να παράγουν 

οι ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές. 

 

Τροπολογία  209 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

περιορίσουν το δικαίωμα αποσύνδεσης ή 

αλλαγής προμηθευτή στους πελάτες που 

είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η 

προβλεπόμενη εναλλακτική λύση 

προμήθειας για θέρμανση ή ψύξη έχει ως 

αποτέλεσμα αισθητά καλύτερη ενεργειακή 

απόδοση. Η αξιολόγηση της απόδοσης της 

εναλλακτικής λύσης προμήθειας μπορεί να 

βασίζεται στο πιστοποιητικό ενεργειακής 

απόδοσης, όπως ορίζεται στην οδηγία 

2010/31/ΕΕ. 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

περιορίσουν το δικαίωμα αποσύνδεσης 

στους πελάτες που είναι σε θέση να 

αποδείξουν ότι η προβλεπόμενη 

εναλλακτική λύση προμήθειας για 

θέρμανση ή ψύξη έχει ως αποτέλεσμα 

αισθητά καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Η 

αξιολόγηση της απόδοσης της 

εναλλακτικής λύσης προμήθειας μπορεί να 

βασίζεται στο πιστοποιητικό ενεργειακής 

απόδοσης, όπως ορίζεται στην οδηγία 

2010/31/ΕΕ. 
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Τροπολογία  210 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των 

συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη. Αυτή η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση παρέχει τη 

δυνατότητα σε άλλους προμηθευτές πλην 
του διαχειριστή του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης να παρέχουν 

άμεσα θερμότητα ή ψύξη από τις εν λόγω 

πηγές στους πελάτες που είναι 

συνδεδεμένοι με το σύστημα 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των 

συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη, βάσει 

κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις 

και καθορίζονται από αρμόδια αρχή του 

κράτους μέλους. Τα εν λόγω κριτήρια 

λαμβάνουν υπόψη την οικονομική και 

τεχνική σκοπιμότητα για τους 

διαχειριστές και του συνδεδεμένους 
πελάτες του συστήματος τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης. 

 

Τροπολογία  211 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο διαχειριστής συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης μπορεί να 

αρνηθεί την πρόσβαση σε προμηθευτές 

λόγω έλλειψης δυναμικότητας του 

συστήματος που οφείλεται σε άλλες 

παροχές απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης, θερμότητας ή ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 

θερμότητας ή ψύξης παραγόμενης με 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 

περίπτωση τέτοιας άρνησης, ο διαχειριστής 

του συστήματος τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης παρέχει σχετικές πληροφορίες 

στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την 

παράγραφο 9 όσον αφορά τα απαιτούμενα 

μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος. 

5. Ο διαχειριστής συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης μπορεί να 

αρνηθεί την πρόσβαση σε προμηθευτές 

όταν πληρούνται μία ή περισσότερες από 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
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 α) το σύστημα χαρακτηρίζεται από 

έλλειψη δυναμικότητας που οφείλεται σε 

άλλες παροχές απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύξης, θερμότητας ή 

ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

ή θερμότητας ή ψύξης παραγόμενης με 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης ή αυτή 

η πρόσβαση θα έθετε σε κίνδυνο την 

ασφαλή λειτουργία του συστήματος 

τηλεθέρμανσης· 

 β) το σύστημα τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης αποτελεί «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ· 

 γ) η παροχή πρόσβασης θα οδηγούσε 

σε υπερβολική αύξηση των τιμών 

θέρμανσης και ψύξης για τους τελικούς 

καταναλωτές σε σχέση με την τιμή της 

χρήσης της κύριας τοπικής παροχής 

θέρμανσης με την οποία θα 

ανταγωνίζονταν οι  ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας ή η απορριπτόμενη θερμότητα 

ή ψύξη. 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 

περίπτωση τέτοιας άρνησης, ο διαχειριστής 

του συστήματος τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης παρέχει σχετικές πληροφορίες 

στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την 

παράγραφο 9 όσον αφορά τα απαιτούμενα 

μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 

συνεπειών των μέτρων. 

 

Τροπολογία  212 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα νέα συστήματα τηλεθέρμανσης 

και τηλεψύξης είναι δυνατόν, κατόπιν 

αιτήματος, να εξαιρούνται από την 

εφαρμογή της παραγράφου 4 για 

καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η αρμόδια 

6. Τα νέα συστήματα τηλεθέρμανσης 

και τηλεψύξης είναι δυνατόν, κατόπιν 

αιτήματος, να εξαιρούνται από την 

εφαρμογή της παραγράφου 4 για 

καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η αρμόδια 
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αρχή αποφασίζει επί αυτών των αιτημάτων 

εξαίρεσης ξεχωριστά κατά περίπτωση. 

Παρέχεται εξαίρεση μόνο εάν το νέο 

σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 

αποτελεί «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41 της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ και εάν αξιοποιεί το 

δυναμικό χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και της απορριπτόμενης 

θερμότητας και ψύξης που προσδιορίζεται 

στην περιεκτική αξιολόγηση που 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 14 

της οδηγίας 2012/27/ΕΕ. 

αρχή αποφασίζει επί αυτών των αιτημάτων 

εξαίρεσης ξεχωριστά κατά περίπτωση. 

Παρέχεται εξαίρεση μόνο εάν το νέο 

σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 

αποτελεί «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41 της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ και εάν αξιοποιεί το 

δυναμικό χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, της συμπαραγωγής υψηλής 

απόδοσης κατά την έννοια του άρθρου 2 

παράγραφος 34 της οδηγίας 2012/27/EU, 
και της απορριπτόμενης θερμότητας και 

ψύξης που προσδιορίζεται στην περιεκτική 

αξιολόγηση που πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  213 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Το δικαίωμα αποσύνδεσης ή 

αλλαγής προμηθευτή μπορεί να ασκείται 

από μεμονωμένους πελάτες, από κοινές 

επιχειρήσεις αποτελούμενες από πελάτες ή 

από μέρη που ενεργούν για λογαριασμό 

πελατών. Για τα συγκροτήματα 

διαμερισμάτων, η αποσύνδεση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο σε επίπεδο 

ολόκληρου του κτιρίου. 

7. Το δικαίωμα αποσύνδεσης μπορεί 

να ασκείται από μεμονωμένους πελάτες, 

από κοινές επιχειρήσεις αποτελούμενες 

από πελάτες ή από μέρη που ενεργούν για 

λογαριασμό πελατών. Για τα 

συγκροτήματα διαμερισμάτων, η 

αποσύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μόνο σε επίπεδο ολόκληρου του κτιρίου. 

 

Τροπολογία  214 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 

διαχειριστές συστημάτων διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας να αξιολογούν 

τουλάχιστον ανά διετία, σε συνεργασία με 

8. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 

διαχειριστές συστημάτων διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας να αξιολογούν 

τουλάχιστον ανά τετραετία, σε συνεργασία 
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τους διαχειριστές συστημάτων 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης στις 

αντίστοιχες περιοχές τους, το δυναμικό 

των συστημάτων τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης για παροχή υπηρεσιών 

εξισορρόπησης και άλλων υπηρεσιών 

συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της 

απόκρισης ζήτησης και της αποθήκευσης 

της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, και 

να εξετάζουν κατά πόσο η χρήση του ως 

άνω δυναμικού θα ήταν πιο ασφαλής και 

οικονομικά αποδοτική από εναλλακτικές 

λύσεις. 

με τους διαχειριστές συστημάτων 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης στις 

αντίστοιχες περιοχές τους, το δυναμικό 

των συστημάτων τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης για παροχή υπηρεσιών 

εξισορρόπησης και άλλων υπηρεσιών 

συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της 

απόκρισης ζήτησης και της αποθήκευσης 

της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, και 

να εξετάζουν κατά πόσο η χρήση του ως 

άνω δυναμικού θα ήταν πιο ασφαλής και 

οικονομικά αποδοτική από εναλλακτικές 

λύσεις. 

 

Τροπολογία  215 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή 

περισσότερες ανεξάρτητες αρχές για να 

διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των 

καταναλωτών και οι κανόνες λειτουργίας 

των συστημάτων τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης σύμφωνα με το παρόν άρθρο 

καθορίζονται και εφαρμόζονται με 

σαφήνεια. 

9. Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή 

περισσότερες αρμόδιες αρχές για να 

διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των 

καταναλωτών και οι κανόνες λειτουργίας 

των συστημάτων τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης σύμφωνα με το παρόν άρθρο 

καθορίζονται και εφαρμόζονται με 

σαφήνεια. 

 

 

Τροπολογία  216 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 τα κράτη 

μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 

καυσίμων να περιλαμβάνουν στη συνολική 

ποσότητα καυσίμων κίνησης που 

προμηθεύουν για κατανάλωση ή χρήση 

στην αγορά κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού έτους ένα ελάχιστο μερίδιο 

ενέργειας από προηγμένα βιοκαύσιμα και 

Για να επιτευχθεί ο στόχος του 12 % της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 

αναφέρεται στο άρθρο 3, τα κράτη μέλη 

απαιτούν, από την 1η Ιανουαρίου 2021, 

από τους προμηθευτές καυσίμων να 

περιλαμβάνουν στη συνολική ποσότητα 

καυσίμων κίνησης που προμηθεύουν για 
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άλλα βιοκαύσιμα και βιοαέρια παραγόμενα 

από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX, από ανανεώσιμα υγρά και 

αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής 

προέλευσης, από ορυκτά καύσιμα 

παραγόμενα από απόβλητα και από 

ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από 

ανανεώσιμες πηγές. 

κατανάλωση ή χρήση στην αγορά κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους ένα 

ελάχιστο μερίδιο ενέργειας από προηγμένα 

βιοκαύσιμα και άλλα βιοκαύσιμα και 

βιοαέρια παραγόμενα από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX, από 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, από 

ανακυκλωμένα ανθρακούχα καύσιμα και 

από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από 

ανανεώσιμες πηγές. 

 

Τροπολογία  217 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ελάχιστο μερίδιο ισούται τουλάχιστον 

με ποσοστό 1,5% το 2021 και αυξάνεται 

σε τουλάχιστον 6,8% το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 

παράρτημα X μέρος Β. Από το συνολικό 

αυτό μερίδιο, η συνεισφορά των 

προηγμένων βιοκαυσίμων και των 

βιοαερίων τα οποία παράγονται από 

πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX μέρος Α ισούται 

τουλάχιστον με ποσοστό 0,5% των 

καυσίμων κίνησης που παρέχονται προς 

κατανάλωση ή χρήση στην αγορά από την 

1η Ιανουαρίου 2021, αυξάνεται δε σε 

ποσοστό 3,6% μέχρι το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 

παράρτημα X μέρος Γ. 

Το ελάχιστο μερίδιο ισούται τουλάχιστον 

με ποσοστό 1,5 % το 2021 και αυξάνεται 

σε τουλάχιστον 10% το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 

παράρτημα X μέρος Β. Από το συνολικό 

αυτό μερίδιο, η συνεισφορά των 

προηγμένων βιοκαυσίμων και των 

βιοαερίων τα οποία παράγονται από 

πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX μέρος Α ισούται 

τουλάχιστον με ποσοστό 0,5% των 

καυσίμων κίνησης που παρέχονται προς 

κατανάλωση ή χρήση στην αγορά από την 

1η Ιανουαρίου 2021, αυξάνεται δε σε 

ποσοστό 3,6% μέχρι το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 

παράρτημα X μέρος Γ. 

 Οι προμηθευτές καυσίμων που παρέχουν 

μόνο καύσιμα με τη μορφή ηλεκτρικής 

ενέργειας και ανανεώσιμων υγρών και 

αερίων καυσίμων κίνησης μη βιολογικής 

προέλευσης, δεν χρειάζεται να 

συμμορφώνονται με το ελάχιστο μερίδιο 

των προηγμένων βιοκαυσίμων, των 

άλλων βιοκαυσίμων και του βιοαερίου 

που παράγεται από τις πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX. 
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Τροπολογία  218 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Α. για τον υπολογισμό του 

παρονομαστή, δηλαδή του ενεργειακού 

περιεχομένου των καυσίμων για οδικές και 

σιδηροδρομικές μεταφορές που παρέχονται 

προς κατανάλωση ή χρήση στην αγορά, 

λαμβάνονται υπόψη η βενζίνη, το 

πετρέλαιο ντίζελ, το φυσικό αέριο, τα 

βιοκαύσιμα, τα βιοαέρια, τα ανανεώσιμα 

υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη 

βιολογικής προέλευσης, τα ορυκτά 

καύσιμα από απόβλητα και η ηλεκτρική 

ενέργεια· 

a) για τον υπολογισμό του 

παρονομαστή, δηλαδή του ενεργειακού 

περιεχομένου των καυσίμων για οδικές και 

σιδηροδρομικές μεταφορές που παρέχονται 

προς κατανάλωση ή χρήση στην αγορά, 

λαμβάνονται υπόψη η βενζίνη, το 

πετρέλαιο ντίζελ, το φυσικό αέριο, τα 

βιοκαύσιμα, τα βιοαέρια, τα ανανεώσιμα 

υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη 

βιολογικής προέλευσης, τα ανακυκλωμένα 

ανθρακούχα καύσιμα και η ηλεκτρική 

ενέργεια· 

 

Τροπολογία  219 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

για τον υπολογισμό του αριθμητή, 

λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό 

περιεχόμενο των προηγμένων βιοκαυσίμων 

και άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων τα 

οποία παράγονται από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, τα 

ορυκτά καύσιμα από απόβλητα που 

παρέχονται σε όλους τους τομείς των 

μεταφορών, και η ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές με την οποία 

τροφοδοτούνται τα οδικά οχήματα. 

για τον υπολογισμό του αριθμητή, 

λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό 

περιεχόμενο των προηγμένων βιοκαυσίμων 

και άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων τα 

οποία παράγονται από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, τα 

καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών που παρέχονται σε όλους τους 

τομείς των μεταφορών, και η ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με την 

οποία τροφοδοτούνται τα οδικά οχήματα. 

 

Τροπολογία  220 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον υπολογισμό του αριθμητή, η 

συνεισφορά των βιοκαυσίμων και των 

βιοαερίων τα οποία παράγονται από 

πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX περιορίζεται στο 1,7% του 

ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων 

κίνησης που παρέχονται προς κατανάλωση 

ή χρήση στην αγορά και η συνεισφορά των 

καυσίμων που παρέχονται στους τομείς 

των αεροπορικών και των θαλάσσιων 

μεταφορών υπολογίζεται ως το γινόμενο 

επί 1,2 του ενεργειακού περιεχομένου 

τους. 

Για τον υπολογισμό του αριθμητή, η 

συνεισφορά των βιοκαυσίμων και των 

βιοαερίων τα οποία παράγονται από 

πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX περιορίζεται στο 1,7% του 

ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων 

κίνησης που παρέχονται προς κατανάλωση 

ή χρήση στην αγορά. 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιούν 

το όριο που καθορίζεται για τις πρώτες 

ύλες που περιλαμβάνονται στο μέρος Β 

του παραρτήματος ΙΧ, εφόσον υπάρχει 

λόγος, λαμβάνοντας υπόψη τη 

διαθεσιμότητα των πρώτων υλών. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση υπόκειται 

στην έγκριση της Επιτροπής. 

 Η συνεισφορά των καυσίμων που 

παρέχονται στους τομείς των αεροπορικών 

και των θαλάσσιων μεταφορών 

υπολογίζεται ως το γινόμενο επί 2 και 1,2 

του ενεργειακού περιεχομένου τους 

αντίστοιχα και η συμβολή της ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

παρέχεται στα οδικά οχήματα λογίζεται 

ότι είναι 2,5 φορές το ενεργειακό τους 

περιεχόμενο.. 

 

Τροπολογία  221 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

χαράξουν τις εθνικές πολιτικές τους για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

δυνάμει του παρόντος άρθρου ως 

υποχρέωση μείωσης των αερίων 



 

RR\1141446EL.docx 133/470 PE597.755v02-00 

 EL 

θερμοκηπίου και μπορούν να εφαρμόζουν 

τις εν λόγω πολιτικές και στα ορυκτά 

καύσιμα από απόβλητα, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα υπονομεύσει 

τους στόχους της κυκλικής οικονομίας 

και ότι θα τηρείται η ποσόστωση 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1. 

Αιτιολόγηση 

Θα ήταν πολύ προτιμότερο από της σκοπιάς του κλίματος να υπήρχε υποχρέωση μείωσης 

εκπομπών αερίων  θερμοκηπίου αλλά θεωρήθηκε από την Επιτροπή ότι αυτή θα ήταν 

περισσότερο επαχθής από διοικητικής σκοπιάς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ωστόσο να έχουν τη 

δυνατότητα να χαράζουν τις πολιτικές τους εφαρμόζοντας την υποχρέωση της ενσωμάτωσης 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως στόχο μείωσης των αερίων θερμοκηπίου, 

λαμβανομένων επίσης υπόψη των δυνατοτήτων ενεργειακής εξοικονόμησης από ορυκτά 

καύσιμα από απόβλητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρείται η ελάχιστη ποσόστωση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

 

Τροπολογία  222 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα 

κράτη μέλη απαιτούν από τους 

προμηθευτές καυσίμων να μειώσουν έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2030 τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής 

ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο 

καύσιμο ή ενέργεια κατά έως και 20%, σε 

σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου 

που αναφέρεται στην οδηγία του 

Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/652/ΕΚ1α. 

 ____________________ 

 1a Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου, 

της 20ής Απριλίου 2015, για τον 

καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και 

των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων 

σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των 

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (ΕΕ L 107 
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της 25.4.2015, σ. 26). 

Αιτιολόγηση 

Ο φιλόδοξος στόχος μείωσης της έντασης των καυσίμων που παράγουν εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2030 δικαιολογείται λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής 

μείωσης των αερίων θερμοκηπίου από τα ήδη καθιερωμένα βιοκαύσιμα που προέρχονται από 

καλλιέργειες, καθώς και της ισχυρότερης διείσδυσης στην αγορά προηγμένων βιοκαυσίμων και 

εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές. Η επιβολή υποχρέωσης μείωσης 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από καύσιμα στους προμηθευτές καυσίμων έχει αποδειχθεί 

αποτελεσματικό εργαλείο για την αύξηση της κλιματικής αποδοτικότητας. 

 

Τροπολογία  223 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να προσδιοριστεί το μερίδιο ηλεκρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τους 

σκοπούς της παραγράφου 1, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είτε το μέσο μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην Ένωση ή το μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στο κράτος μέλος στο οποίο 

παρέχεται η ηλεκτρική ενέργεια, όπως 

μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό 

συζήτηση έτος. Σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις, ακυρώνεται ισοδύναμη 

ποσότητα εγγυήσεων προέλευσης που 

εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19. 

Για να προσδιοριστεί το μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 

χρησιμοποιείται το μερίδιο ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 

κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η 

ηλεκτρική ενέργεια, όπως μετρήθηκε δύο 

έτη πριν από το υπό συζήτηση έτος, υπό 

την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκείς 

αποδείξεις για το γεγονός ότι η 

ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια είναι 

πρόσθετη. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 32 με 

σκοπό την κατάρτιση μεθοδολογίας για 

την απόδειξη της προσθετικότητας , 

συμπεριλαμβανομένης μεθοδολογίας για 

τον καθορισμό των βασικών τιμών από 

το κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  224 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, 
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για τον προσδιορισμό του μεριδίου της 

ηλεκτρικής ενέργειας για τους σκοπούς 

της παραγράφου 1, στην περίπτωση 

ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνεται από 

άμεση σύνδεση με εγκατάσταση που 

παράγει ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές και που παρέχεται σε 

οδικά οχήματα, η εν λόγω ηλεκτρική 

ενέργεια λογίζεται ως πλήρως 

ανανεώσιμη. Ομοίως, η ηλεκτρική 

ενέργεια που λαμβάνεται μέσω 

μακροπρόθεσμων συμφωνιών αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές λογίζεται πλήρως ως ανανεώσιμη 

ηλεκτρική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, 

ακυρώνεται ισοδύναμη ποσότητα 

εγγυήσεων προέλευσης που εκδόθηκαν 

σύμφωνα με το άρθρο 19. 

 

Τροπολογία  225 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια 

για την παραγωγή ανανεώσιμων υγρών και 

αέριων καυσίμων κίνησης μη βιολογικής 

προέλευσης, είτε άμεσα ή για την 

παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων, για τον 

προσδιορισμό του μεριδίου της ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είτε το μέσο μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην Ένωση ή το μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στη χώρα παραγωγής, όπως 

μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό 

συζήτηση έτος. Σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις, ακυρώνεται ισοδύναμη 

ποσότητα εγγυήσεων προέλευσης που 

εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19. 

Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια 

για την παραγωγή ανανεώσιμων υγρών και 

αέριων καυσίμων κίνησης μη βιολογικής 

προέλευσης, είτε άμεσα ή για την 

παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων, για τον 

προσδιορισμό του μεριδίου της ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να 

χρησιμοποιείται το μέσο μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στη χώρα παραγωγής, όπως 

μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό 

συζήτηση έτος. Η ισοδύναμη ποσότητα 

εγγυήσεων προέλευσης που εκδόθηκαν 

σύμφωνα με το άρθρο 19 ακυρώνεται. 

 

Τροπολογία  226 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δημιουργούν βάση 

δεδομένων με σκοπό την ιχνηλάτηση των 

καυσίμων κίνησης που είναι επιλέξιμα για 

συνυπολογισμό στον αριθμητή της 

παραγράφου 1 στοιχείο β) και απαιτούν 

από τους σχετικούς οικονομικούς φορείς 

να εισαγάγουν τις πληροφορίες σχετικά με 

τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 

και τα χαρακτηριστικά αειφορίας των 

επιλέξιμων καυσίμων, μεταξύ των οποίων 

οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον 

κύκλο ζωής τους, με αφετηρία το σημείο 

παραγωγής τους και μέχρι τον προμηθευτή 

καυσίμων που διαθέτει το καύσιμο στην 

αγορά. 

Η Επιτροπή δημιουργεί ενωσιακή βάση 

δεδομένων με σκοπό την ιχνηλάτηση των 

καυσίμων κίνησης, περιλαμβανομένης της 

ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι επιλέξιμα 

για συνυπολογισμό στον αριθμητή της 

παραγράφου 1 στοιχείο β). Τα κράτη μέλη 

απαιτούν από τους σχετικούς οικονομικούς 

φορείς να εισαγάγουν τις πληροφορίες 

σχετικά με τις συναλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν και τα 

χαρακτηριστικά αειφορίας των επιλέξιμων 

καυσίμων, μεταξύ των οποίων οι εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής 

τους, με αφετηρία το σημείο παραγωγής 

τους και μέχρι τον προμηθευτή καυσίμων 

που διαθέτει το καύσιμο στην αγορά. 

 

Τροπολογία  227 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εθνικές βάσεις δεδομένων συνδέονται 

μεταξύ τους, ώστε να επιτρέπεται η 

ιχνηλάτηση των συναλλαγών καυσίμων 

μεταξύ των κρατών μελών. Προκειμένου 

να διασφαλιστεί η συμβατότητα των 

εθνικών βάσεων δεδομένων, η Επιτροπή 

καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές σχετικά 

με το περιεχόμενο και τη χρήση τους με 

εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 31. 

Η Επιτροπή καθορίζει τεχνικές 

προδιαγραφές σχετικά με το περιεχόμενο 

και τη χρήση της βάσης δεδομένων με 

εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 31. 

 

Τροπολογία  228 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 

σχετικά με τις συγκεντρωτικές 

πληροφορίες που προέρχονται από τις 

εθνικές βάσεις δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής 

των καυσίμων, σύμφωνα με το 

παράρτημα VII του κανονισμού 

[διακυβέρνηση]. 

5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση 

σχετικά με τις συγκεντρωτικές 

πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τον 

κύκλο ζωής των καυσίμων, σύμφωνα με το 

παράρτημα VII του κανονισμού 

[διακυβέρνηση]. Η Επιτροπή δημοσιεύει 

σε ετήσια βάση τις συγκεντρωτικές 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη 

βάση δεδομένων. 

 

 

Τροπολογία  229 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 για τον 

περαιτέρω καθορισμό της μεθοδολογίας 

που αναφέρεται στην παράγραφο 3 

στοιχείο β) του παρόντος άρθρου για τον 

προσδιορισμό του μεριδίου βιοκαυσίμων 

που προκύπτουν από την επεξεργασία 

βιομάζας με ορυκτά καύσιμα σε κοινή 

διαδικασία, για τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας εκτίμησης της μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και 

ορυκτά καύσιμα από απόβλητα, και για το 

προσδιορισμό της ελάχιστης μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

απαιτείται για τα εν λόγω καύσιμα για τον 

σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου. 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 για τον 

περαιτέρω καθορισμό της μεθοδολογίας 

που αναφέρεται στην παράγραφο 3 

στοιχείο β) του παρόντος άρθρου για τον 

προσδιορισμό του μεριδίου βιοκαυσίμων 

που προκύπτουν από την επεξεργασία 

βιομάζας με ορυκτά καύσιμα σε κοινή 

διαδικασία, για τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας εκτίμησης της μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και 

ορυκτά καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών παραγόμενα από αέρια 

απόβλητα τα οποία παράγονται ως 

αναπόφευκτη και μη εσκεμμένη συνέπεια 

της κατασκευής ή παραγωγής προϊόντων 

που προορίζονται για εμπορική χρήση 

ή/και πώληση, και για το προσδιορισμό 

της ελάχιστης μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που απαιτείται για τα 

εν λόγω καύσιμα για τον σκοπό της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
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Αιτιολόγηση 

Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η Επιτροπή 

διαθέτει τις αναγκαίες αρμοδιότητες για την προώθηση της χρήσης καυσίμων με χαμηλές 

ανθρακούχες εκπομπές, δεδομένου ότι τα εν λόγω καύσιμα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

μείωση της ποσότητας των εξορυσσόμενων ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, 

καθώς και στην έμμεση προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. 

 

Τροπολογία  230 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, στο 

πλαίσιο της διετούς αξιολόγησης της 

προόδου που πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τον κανονισμό [διακυβέρνηση], η 

Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο η 

υποχρέωση που καθορίζεται στην 

παράγραφο 1 πράγματι τονώνει την 

καινοτομία και προωθεί τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα 

των μεταφορών, και κατά πόσο οι 

εφαρμοστέες απαιτήσεις μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα 

βιοκαύσιμα και τα βιοαέρια είναι 

κατάλληλες. Η Επιτροπή υποβάλλει, 

εφόσον κρίνεται σκόπιμο, πρόταση 

τροποποίησης της υποχρέωσης που 

καθορίζεται στην παράγραφο 1. 

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, στο 

πλαίσιο της διετούς αξιολόγησης της 

προόδου που πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τον κανονισμό [διακυβέρνηση], η 

Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο η 

υποχρέωση που καθορίζεται στην 

παράγραφο 1 πράγματι τονώνει την 

καινοτομία και εξασφαλίζει τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα 

των μεταφορών, και κατά πόσο οι 

εφαρμοστέες απαιτήσεις μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα 

βιοκαύσιμα και τα βιοαέρια είναι 

κατάλληλες. Η αξιολόγηση εξετάζει 

επίσης κατά πόσον οι διατάξεις του 

παρόντος άρθρου αποτρέπουν 

αποτελεσματικά τον διπλό καταλογισμό 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η 

Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον κρίνεται 

σκόπιμο, πρόταση τροποποίησης της 

υποχρέωσης που καθορίζεται στην 

παράγραφο 1. Οι τροποποιημένες 

υποχρεώσεις διατηρούν τουλάχιστον τα 

επίπεδα που αντιστοιχούν στην 

εγκατεστημένη και υπό δημιουργία 

δυναμικότητα προηγμένων βιοκαυσίμων 

το 2025. 

 

Τροπολογία  231 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η ενέργεια από τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας 

λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που 

αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της 

παρούσας παραγράφου μόνον εφόσον 

πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των 

παραγράφων 2 έως 6 και τα κριτήρια 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου της παραγράφου 7 του 

παρόντος άρθρου: 

1. Ανεξαρτήτως του εάν οι πρώτες 

ύλες καλλιεργούνται εντός ή εκτός της 

επικράτειας της Ένωσης, η ενέργεια από 

τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα 

καύσιμα βιομάζας λαμβάνεται υπόψη για 

τους σκοπούς που αναφέρονται στα 

στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας 

παραγράφου μόνον εφόσον πληρούν τα 

κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2 έως 

6 και τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου της παραγράφου 7 

του παρόντος άρθρου: 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση περιλαμβάνει σημαντικά νέα στοιχεία για τα κριτήρια αειφορίας και τα καύσιμα 

κίνησης. Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι ο όρος "χρηματοδοτική στήριξη» 

περιλαμβάνει επίσης τα φορολογικά κίνητρα. 

 

Τροπολογία  232 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) για τον προσδιορισμό της 

επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική 

υποστήριξη για την κατανάλωση 

βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων 

βιομάζας. 

γ)  για τον προσδιορισμό της 

επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική 

υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των 

φορολογικών κινήτρων, για την 

κατανάλωση βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας. 

Αιτιολόγηση 

Η αναδιατυπωμένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιφέρει σημαντικές αλλαγές 

στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για την αειφορία της βιοενέργειας, κυρίως επεκτείνοντας 

πολλές από τις διατάξεις, για πρώτη φορά, στα καύσιμα βιομάζας όπως το ξύλο. Προτείνει 

επίσης σημαντικές αλλαγές στους στόχους που αφορούν τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά. Σε 

αυτή τη βάση απαιτούνται επίσης αλλαγές προκειμένου να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής του 

όρου «χρηματοδοτική στήριξη», το οποίο σε ορισμένα κράτη μέλη είτε δεν καλύπτει επί του 

παρόντος είτε δεν πρόκειται να καλύψει επαρκώς στο μέλλον τους πολλαπλούς τρόπους, πέραν 
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των άμεσων επιδοτήσεων, με τους οποίους προάγεται ή ευνοείται η παραγωγή ή η χρήση 

καυσίμων βιομάζας και άλλων μορφών βιοενέργειας. Για παράδειγμα, μηχανισμοί όπως τα 

φορολογικά κίνητρα για τη χρήση καυσίμων βιομάζας με βάση την υποτιθέμενη ουδετερότητά 

τους όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα, ή η υποχρέωση ανάμειξης βιοκαυσίμων που 

επιβάλλεται στους προμηθευτές βιομάζας ή άλλων βιοκαυσίμων, είτε εφαρμόζονται ήδη είτε 

ενδέχεται να εφαρμοστούν στο μέλλον, και έχουν επιπτώσεις στο κόστος. Οι όροι που ισχύουν 

για την επιλεξιμότητα για χρηματοδοτική στήριξη, θα πρέπει, επομένως, να διευρυνθούν, ώστε 

να εξασφαλιστεί η πληρότητά τους και η συμβατότητά τους με το πνεύμα της αρχικής οδηγίας. 

 

Τροπολογία  233 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, για να λαμβάνονται υπόψη για 

τους σκοπούς που απαριθμούνται στα 

στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας 

παραγράφου, τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας από 

απόβλητα και κατάλοιπα, πλην των 

καταλοίπων υδατοκαλλιεργειών και 

αλιείας, των γεωργικών και των δασικών 

καταλοίπων, χρειάζεται να τηρούν μόνον 

τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου που ορίζονται στην 

παράγραφο 7. Η παρούσα διάταξη 

εφαρμόζεται επίσης στα απόβλητα και τα 

κατάλοιπα που μεταποιούνται πρώτα σε 

προϊόν πριν από την περαιτέρω 

μεταποίησή τους σε βιοκαύσιμα, 

βιορευστά και καύσιμα βιομάζας. 

Για να λαμβάνονται υπόψη για τους 

σκοπούς που απαριθμούνται στα 

στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας 

παραγράφου, τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά 

και τα καύσιμα βιομάζας από απόβλητα 

και κατάλοιπα, πλην των καταλοίπων 

υδατοκαλλιεργειών και αλιείας, των 

γεωργικών και των δασικών καταλοίπων, 

χρειάζεται να τηρούν μόνον τα κριτήρια 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου που ορίζονται στην 

παράγραφο 7. Ωστόσο, η παραγωγή τους 

πρέπει να συνάδει με την αρχή της 

ιεράρχησης των αποβλήτων όπως 

ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ και να 

αποφεύγει σημαντικές στρεβλωτικές 

επιπτώσεις στις αγορές (υπο)προϊόντων, 

αποβλήτων ή καταλοίπων. Η παρούσα 

διάταξη εφαρμόζεται επίσης στα απόβλητα 

και τα κατάλοιπα που μεταποιούνται 

πρώτα σε προϊόν πριν από την περαιτέρω 

μεταποίησή τους σε βιοκαύσιμα, 

βιορευστά και καύσιμα βιομάζας.  

Αιτιολόγηση 

Η παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας μπορεί να αλλάξει την πορεία 

των καταλοίπων από τις υπάρχουσες ουσιαστικές χρήσεις τους προς την ενέργεια, καθώς και να 

αλλάξει την πορεία των αποβλήτων από την ανακύκλωση προς την ενέργεια, αντίθετα με τους 

στόχους της ιεράρχησης των αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας. Για να εξασφαλιστεί ότι 

η απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές υποστηρίζει τους 
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στόχους του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία και είναι σύμφωνη με την ιεράρχηση 

των αποβλήτων της ΕΕ, είναι απαραίτητο να καθοριστούν νέα κριτήρια αειφορίας. 

 

Τροπολογία  234 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα 

καύσιμα βιομάζας τα οποία παράγονται 

από απόβλητα και κατάλοιπα γεωργικών 

εκτάσεων λαμβάνονται υπόψη για τους 

σκοπούς των στοιχείων α), β) και γ) της 

παρούσας παραγράφου μόνο εφόσον 

έχουν ληφθεί μέτρα από τους φορείς για 

την αποφυγή κάθε αρνητικού αντικτύπου 

στην ποιότητα του εδάφους και του 

εδαφικού άνθρακα. Η ενημέρωση για τα 

μέτρα αυτά πρέπει να αναφέρεται 

σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την νέα υποχρέωση για τα καύσιμα κίνησης 

στο άρθρο 25. 

 

Τροπολογία  235 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα καύσιμα βιομάζας πρέπει να πληρούν 

τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7 

μόνο εάν χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, θερμότητας και ψύξης ή 

καυσίμων με δυναμικότητα καυσίμου 

τουλάχιστον 20 MW στην περίπτωση των 

στερεών καυσίμων βιομάζας και με 

δυναμικότητα ηλεκτρικής ενέργειας 

Τα καύσιμα βιομάζας πρέπει να πληρούν 

τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7 

μόνο εάν χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, θερμότητας και ψύξης ή 

καυσίμων με συνολική ονομαστική 

θερμική ισχύ τουλάχιστον 20 MW στην 

περίπτωση των στερεών καυσίμων 

βιομάζας και με συνολική ονομαστική 
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τουλάχιστον 0,5 MW στην περίπτωση των 

αέριων καυσίμων βιομάζας. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τα κριτήρια 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις με 

μικρότερη δυναμικότητα καυσίμου. 

θερμική ισχύ τουλάχιστον 2 MW στην 

περίπτωση των αέριων καυσίμων 

βιομάζας. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

εφαρμόζουν τα κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις με 

μικρότερη δυναμικότητα καυσίμου. 

 

Τροπολογία  236 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 κζ) δάση και άλλες δασικές εκτάσεις 

υψηλής βιοποικιλότητας οι οποίες 

παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και 

καμία υποβάθμιση ή έχουν χαρακτηριστεί 

ως εκτάσεις υψηλής βιοποικιλότητας από 

τη σχετική αρμόδια αρχή, εκτός εάν 

υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν 

ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων 

υλών δεν θίγει τους εν λόγω σκοπούς 

προστασίας της φύσης· 

Αιτιολόγηση 

Δάση τα οποία δεν είναι πρωτογενή δάση μπορεί να διαθέτουν επίσης σημαντική 

βιοποικιλότητα. 

 

Τροπολογία  237 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) λειμώνες υψηλής 

βιοποικιλότητας με επιφάνεια μεγαλύτερη 

από ένα εκτάριο: 

γ)  λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 

συμπεριλαμβανομένων λειμώνων με 

πυκνή βλάστηση και βοσκοτόπων: 

 

Τροπολογία  238 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ii) μη φυσικοί λειμώνες υψηλής 

βιοποικιλότητας, ήτοι λειμώνες οι οποίοι 

θα παύσουν να είναι λειμώνες ελλείψει 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οι οποίοι 

παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και 

καμία υποβάθμιση και έχουν 

χαρακτηριστεί ως υψηλής βιοποικιλότητας 

από τη σχετική αρμόδια αρχή, εκτός αν 

αποδεικνύεται ότι η συγκομιδή πρώτων 

υλών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση 

του χαρακτηρισμού τους ως 

λειμώνων υψηλής βιοποικιλότητας. 

(ii)  μη φυσικοί λειμώνες υψηλής 

βιοποικιλότητας, ήτοι λειμώνες οι οποίοι 

θα παύσουν να είναι λειμώνες ελλείψει 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οι οποίοι 

παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και 

καμία υποβάθμιση ή έχουν χαρακτηριστεί 

ως υψηλής βιοποικιλότητας από τη σχετική 

αρμόδια αρχή, εκτός αν αποδεικνύεται ότι 

η συγκομιδή πρώτων υλών είναι 

απαραίτητη για τη διατήρηση του 

χαρακτηρισμού τους ως λειμώνων υψηλής 

βιοποικιλότητας. 

 

Τροπολογία  239 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα παραγόμενα από γεωργική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας που λαμβάνονται υπόψη 

για τους σκοπούς που απαριθμούνται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) δεν θα 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

προέρχονται από εκτάσεις που είχαν 

χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο 

του 2008. 

4. Τα παραγόμενα από γεωργική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας που λαμβάνονται υπόψη 

για τους σκοπούς που απαριθμούνται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) δεν θα 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

προέρχονται από εκτάσεις που είχαν 

χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο 

του 2008, εκτός εάν αποδειχτεί κατά 

τρόπο επαληθεύσιμο ότι η καλλιέργεια 

και η συγκομιδή της συγκεκριμένης 

πρώτης ύλης δεν συνεπάγονται την 

αποξήρανση προηγουμένως μη 

αποξηραμένου εδάφους. 

 

Τροπολογία  240 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

5. Τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 
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καύσιμα βιομάζας, τα οποία λαμβάνονται 

υπόψη για τους σκοπούς που 

απαριθμούνται στην παράγραφο 1 

στοιχεία α), β) και γ), πληρούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης 

δασικής βιομάζας παραγόμενης με μη 

αειφόρο τρόπο: 

καύσιμα βιομάζας, τα οποία λαμβάνονται 

υπόψη για τους σκοπούς που 

απαριθμούνται στην παράγραφο 1 

στοιχεία α), β) και γ), πληρούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης 

δασικής βιομάζας παραγόμενης με μη 

αειφόρο τρόπο: 

α) η χώρα συγκομιδής της δασικής 

βιομάζας διαθέτει νομοθεσία σε εθνικό ή 

υποεθνικό επίπεδο που εφαρμόζεται στον 

τομέα της συγκομιδής, καθώς και 

συστήματα παρακολούθησης και επιβολής, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι: 

α) η χώρα συγκομιδής της δασικής 

βιομάζας διαθέτει νομοθεσία σε εθνικό ή 

υποεθνικό επίπεδο που εφαρμόζεται στον 

τομέα της συγκομιδής, καθώς και 

συστήματα παρακολούθησης και επιβολής, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι: 

i) η συγκομιδή εκτελείται σύμφωνα 

με τους όρους της άδειας υλοτόμησης στις 

ζώνες εντός των νομίμως καθορισμένων 

ορίων· 

i) η συγκομιδή εκτελείται σύμφωνα 

με τους όρους της άδειας υλοτόμησης ή 

ισοδύναμης απόδειξης του νόμιμου 

δικαιώματος υλοτόμησης στις ζώνες 

εντός των εθνικών ή περιφερειακών 

νομίμως καθορισμένων ορίων. 

ii) πραγματοποιείται αναγέννηση των 

δασών στις εκτάσεις συγκομιδής· 

ii) πραγματοποιείται αναγέννηση των 

δασών στις εκτάσεις συγκομιδής· 

iii) προστατεύονται οι περιοχές με 

υψηλή αξία διατήρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των υγροβιοτόπων 

και των τυρφώνων· 

iii) προστατεύονται οι περιοχές που 

έχουν χαρακτηριστεί ζώνες προώθησης 

της διατήρησης της βιοποικιλότητας ή 

των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί ως 

προστατευόμενη βάσει του διεθνούς ή 

εθνικού δικαίου ή από τη σχετική 

αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των 

υγροβιοτόπων και των τυρφώνων·  

iv) ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις 

της δασικής συγκομιδής στην ποιότητα 
του εδάφους και στη βιοποικιλότητα· και 

iv) η συγκομιδή εκτελείται με 

γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας του 

εδάφους και της βιοποικιλότητας με 

στόχο την ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών επιπτώσεων· και 

v) η συγκομιδή δεν υπερβαίνει τη 

μακροπρόθεμη παραγωγική ικανότητα του 

δάσους, 

v) η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει 

τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα 

του δάσους σε εθνικό ή περιφερειακό 

επίπεδο· 

β) όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι 

διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για 

τους σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον 

b) όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι 

διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για 

τους σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον 
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υπάρχουν συστήματα διαχείρισης σε 

επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης ώστε να 

διασφαλίζεται ότι: 

παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες 

σχετικά με τη νομιμότητα και τις 

πρακτικές διαχείρισης των δασών σε 

επίπεδο βάσης εφοδιασμού ώστε να 

διασφαλίζεται ότι:  

i) η συγκομιδή δασικής βιομάζας 

πραγματοποιήθηκε βάσει νόμιμης άδειας· 

i) η συγκομιδή εκτελείται σύμφωνα 

με τους όρους της διαδικασίας της άδειας 

υλοτόμησης ή ισοδύναμης εθνικής ή 

περιφερειακής απόδειξης του νόμιμου 

δικαιώματος υλοτόμησης· 

ii) πραγματοποιείται αναγέννηση των 

δασών στις εκτάσεις συγκομιδής· 

ii) πραγματοποιείται αναγέννηση των 

δασών στις εκτάσεις συγκομιδής· 

iii) εντοπίζονται και προστατεύονται 

οι περιοχές με υψηλή αξία διατήρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων και 

των υγροβιοτόπων· 

iii) προστατεύονται οι περιοχές που 

έχουν χαρακτηριστεί ζώνες προώθησης 

της διατήρησης της βιοποικιλότητας ή 

των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί ως 

προστατευόμενη βάσει του διεθνούς ή 

εθνικού δικαίου ή από τη σχετική 

αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των 

υγροβιοτόπων και των τυρφώνων· 

iv) ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις 

της δασικής συγκομιδής στην ποιότητα 
του εδάφους και στη βιοποικιλότητα· 

iv) η συγκομιδή πραγματοποιείται με 

βάση τη διατήρηση της ποιότητας του 

εδάφους και της βιοποικιλότητας· 

συμπεριλαμβάνονται οι γύρω περιοχές 

υπό την προϋπόθεση ότι θίγονται από τις 

δραστηριότητες υλοτόμησης·  

v) η συγκομιδή δεν υπερβαίνει τη 

μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα 

του δάσους. 

v) η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει 

τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα 

του δάσους σε εθνικό ή περιφερειακό 

επίπεδο, και 

 vi) έχουν τεθεί σε εφαρμογή 

κανονιστικές ρυθμίσεις ή μέτρα που 

συνάδουν με τα σχετικά πρότυπα της 

Ένωσης για το περιβάλλον και τη φύση. 

 

Τροπολογία  241 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) έχει υποβάλει εθνικά καθορισμένη 

συνεισφορά στη σύμβαση-πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 

ii) έχει υποβάλει εθνικά καθορισμένη 

συνεισφορά στη σύμβαση-πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
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αλλαγή (UNFCCC), η οποία καλύπτει τις 

εκπομπές και τις απορροφήσεις από τη 

γεωργία, τη δασοκομία και τη χρήση γης 

και διασφαλίζει είτε ότι οι μεταβολές του 

αποθέματος άνθρακα που συνδέονται με τη 

συγκομιδή βιομάζας προσμετρώνται στη 

δέσμευση της χώρας για μείωση ή 

περιορισμό των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου σύμφωνα με την εθνικά 

καθορισμένη συνεισφορά, είτε ότι υπάρχει 

νομοθεσία σε εθνικό ή υποεθνικό επίπεδο, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της συμφωνίας 

του Παρισιού, που εφαρμόζεται στην 

περιοχή της συγκομιδής, για τη διατήρηση 

και την ενίσχυση των αποθεμάτων 

άνθρακα και των καταβοθρών διοξειδίου 

του άνθρακα· 

αλλαγή (UNFCCC), η οποία καλύπτει τις 

εκπομπές και τις απορροφήσεις από τη 

γεωργία, τη δασοκομία και τη χρήση γης 

και διασφαλίζει είτε ότι οι μεταβολές του 

αποθέματος άνθρακα που συνδέονται με τη 

συγκομιδή βιομάζας προσμετρώνται στη 

δέσμευση της χώρας για μείωση ή 

περιορισμό των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου σύμφωνα με την εθνικά 

καθορισμένη συνεισφορά, είτε ότι υπάρχει 

νομοθεσία σε εθνικό ή υποεθνικό επίπεδο, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της συμφωνίας 

του Παρισιού, που εφαρμόζεται στην 

περιοχή της συγκομιδής, για τη διατήρηση 

και την ενίσχυση των αποθεμάτων 

άνθρακα και των καταβοθρών διοξειδίου 

του άνθρακα, και ότι οι εκπομπές από τον 

τομέα της γης δεν υπερβαίνουν τις 

απορροφήσεις· 

 

Τροπολογία  242 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι 

διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για 

τους σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον 

εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης σε 

επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης ώστε να 

διασφαλίζεται η διατήρηση των επιπέδων 

των αποθεμάτων και των καταβοθρών 

άνθρακα στο δάσος. 

Όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι 

διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για 

τους σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον 

εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης σε 

επίπεδο βάσης εφοδιασμού ώστε να 

διασφαλίζεται η διατήρηση ή η αύξηση 

των επιπέδων των αποθεμάτων και των 

καταβοθρών άνθρακα στο δάσος. 

 

Τροπολογία  243 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει τον 

τρόπο συγκέντρωσης των αποδεικτικών 

στοιχείων που καταδεικνύουν τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των 

παραγράφων 5 και 6, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 31 παράγραφος 2. 

Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή 

καθορίζει τον τρόπο συγκέντρωσης των 

αποδεικτικών στοιχείων που 

καταδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις των παραγράφων 5 και 6, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  244 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 η Επιτροπή 

αξιολογεί κατά πόσο τα κριτήρια που 

ορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 

ελαχιστοποιούν πράγματι τον κίνδυνο 

χρήσης μη αειφόρου δασικής βιομάζας και 

πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις ως προς 

τη χρήση της γης, την αλλαγή στη χρήση 

της γης και τις δασοκομικές 

δραστηριότητες (LULUCF), με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία. Η Επιτροπή 

υποβάλλει, κατά περίπτωση, πρόταση 

τροποποίησης των απαιτήσεων που 

καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6. 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η Επιτροπή 

αξιολογεί, σε στενή συνεργασία με τα 

κράτη μέλη, κατά πόσο τα κριτήρια που 

ορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 

ελαχιστοποιούν πράγματι τον κίνδυνο 

χρήσης μη αειφόρου δασικής βιομάζας και 

πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις ως προς 

τη χρήση της γης, την αλλαγή στη χρήση 

της γης και τις δασοκομικές 

δραστηριότητες (LULUCF), με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία. Η Επιτροπή 

υποβάλλει, κατά περίπτωση, πρόταση 

τροποποίησης των απαιτήσεων που 

καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 για 

την περίοδο μετά το 2030. 

 

Τροπολογία  245 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τουλάχιστον 50 % για βιοκαύσιμα 

και βιορευστά παραγόμενα σε 

εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία 

στις ή πριν από τις 5 Οκτωβρίου 2015· 

α)  τουλάχιστον 50 % για βιοκαύσιμα, 

καύσιμα που προέρχονται από το 

βιομεθάνιο για χρήση στον τομέα των 

μεταφορών και βιορευστά παραγόμενα σε 

εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία 

στις ή πριν από τις 5 Οκτωβρίου 2015· 
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Τροπολογία  246 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τουλάχιστον 60 % για βιοκαύσιμα 

και βιορευστά παραγόμενα σε 

εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία 

από τις 5 Οκτωβρίου 2015· 

β)  τουλάχιστον 60 % για βιοκαύσιμα, 

καύσιμα που προέρχονται από το 

βιομεθάνιο για χρήση στον τομέα των 

μεταφορών και βιορευστά παραγόμενα σε 

εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία 

από τις 5 Οκτωβρίου 2015·  

 

Τροπολογία  247 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τουλάχιστον 70 % για βιοκαύσιμα 

και βιορευστά παραγόμενα σε 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2021· 

γ) τουλάχιστον 65 % για βιοκαύσιμα, 

καύσιμα που προέρχονται από το 

βιομεθάνιο για χρήση στον τομέα των 

μεταφορών και βιορευστά παραγόμενα σε 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2021· 

 

Τροπολογία  248 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τουλάχιστον 80 % για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

θέρμανσης και ψύξης από καύσιμα 

βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και 85% για 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2026. 

δ) τουλάχιστον 70 % για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

θέρμανσης και ψύξης από καύσιμα 

βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και 80% για 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2026. 

 

Τροπολογία  249 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 

μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου από εκείνη που 

προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο. 

 

Τροπολογία  250 

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 εγκατεστημένη δυναμικότητα 

ηλεκτροπαραγωγής τουλάχιστον 20 MW 

λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της 

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

παρόντος άρθρου, 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. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) του 

παρόντος άρθρου, 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) του παρόντος 

άρθρου, 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]. 

 

Τροπολογία  251 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην 

ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις 

για τις οποίες δεν απαιτείται η εφαρμογή 

τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής 

απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α, 

εφόσον οι εν λόγω εγκαταστάσεις 

χρησιμοποιούν αποκλειστικά καύσιμα 

βιομάζας που παράγονται από κατάλοιπα 

υδατοκαλλιεργειών και αλιείας, γεωργικά 

και δασικά κατάλοιπα υπό κανονικές 

συνθήκες λειτουργίας. 

 ____________________ 

 1αΟδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 

απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 

2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 

κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 

2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 

σ. 1). 

Αιτιολόγηση 

Παρόλο που η υψηλή απόδοση μετατροπής αποτελεί βασική συνιστώσα της αειφορίας της 

βιοενέργειας και θα πρέπει να εξασφαλίζεται, υπάρχουν περιστάσεις, όπως οι κλιματικές 

συνθήκες, οι οποίες οδηγούν σε ανεπαρκή ζήτηση για θερμότητα για επενδύσεις συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας. Αυτές οι περιστάσεις καλύπτονται ήδη στο άρθρο 14 της οδηγίας 

για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ), το οποίο αφορά την προώθηση της απόδοσης στη 

θέρμανση και την ψύξη. Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις που παράγουν 

ηλεκτρική ενέργεια μόνο θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά κατάλοιπα, καθώς αυτά δεν 

ανταγωνίζονται ουσιαστικές χρήσεις. 

 

Τροπολογία  252 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8a. Η Επιτροπή υποβάλλει, ανά 
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διετία, έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 

τον αντίκτυπο και τα οφέλη των 

βιοκαυσίμων που καταναλώνονται στην 

Ένωση, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή 

τροφίμων, ζωοτροφών και άλλων υλικών, 

στην οικονομική, στην περιβαλλοντική 

και στην κοινωνική βιωσιμότητα τόσο 

στην Ένωση όσο και σε τρίτες χώρες. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά διατάξεων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων (άρθρο 17 παράγραφος 7 της 

υπάρχουσας οδηγίας) που απαλείφθηκαν στην πρόταση της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  253 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 8 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8β. Κατά παρέκκλιση από τις 

παραγράφους 1 έως 8α του παρόντος 

άρθρου και λαμβανομένων υπόψη των 

ιδιαιτεροτήτων των εξόχως απόκεντρων 

περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 349 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 26 της 

παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζεται στις 

εν λόγω περιοχές. Έως... [έξι μήνες από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο νομοθετική πρόταση με 

την οποία καθορίζονται για τις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές κριτήρια σχετικά με 

την βιωσιμότητα των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου και την μείωση της χρήσης 

τους. Τα εν λόγω κριτήρια λαμβάνουν 

υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Συγκεκριμένα, οι εξόχως απόκεντρες 

περιοχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αξιοποιούν πλήρως τους πόρους τους, 

σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια 

αειφορίας, προκειμένου να αυξήσουν την 

παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και να 

ενισχύσουν την ενεργειακή τους 
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ανεξαρτησία. 

Αιτιολόγηση 

Ο εφοδιασμός με ορυκτά καύσιμα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (80 % ή περισσότερο σε 

ορισμένες περιοχές) δημιουργεί πρόσθετο κόστος που αποβαίνει σε βάρος της τοπικής 

οικονομίας και της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων. Ταυτόχρονα, ορισμένες από αυτές τις 

περιοχές διαθέτουν σημαντικούς πόρους βιομάζας τους οποίους θα πρέπει να μπορούν να 

εκμεταλλεύονται. 

 

Τροπολογία  254 

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. 

10. Για τους σκοπούς που 

απαριθμούνται στην παράγραφο 1 

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

μπορούν να καθορίσουν πρόσθετα 

κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας. 

 

Τροπολογία  255 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α)  επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή 

βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων 

βιομάζας με διαφορετικά χαρακτηριστικά 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου να 

αναμειγνύονται για παράδειγμα σε 

περιέκτη, εγκατάσταση επεξεργασίας ή 

εφοδιαστικής, υποδομή μεταφοράς και 

διανομής ή χώρο εγκαταστάσεων· 

α)  επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή 

βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων 

βιομάζας με διαφορετικά χαρακτηριστικά 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου να αναμειγνύονται 

για παράδειγμα σε περιέκτη, εγκατάσταση 

επεξεργασίας ή εφοδιαστικής, υποδομή 

μεταφοράς και διανομής ή χώρο 

εγκαταστάσεων, υπό τον όρο ότι κάθε 

παρτίδα πληροί τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 26 αυτοτελώς 

και ότι εφαρμόζονται κατάλληλα 

συστήματα για την παρακολούθηση και 

τη μέτρηση της συμμόρφωσης των 

επιμέρους παρτίδων· 
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Τροπολογία  256 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Προκειμένου να διευκολυνθούν το 

διασυνοριακό εμπόριο και η ενημέρωση 

των καταναλωτών, οι εγγυήσεις 

προέλευσης για την ανανεώσιμη ενέργεια 

που διοχετεύεται στο δίκτυο περιέχουν 

πληροφορίες για τα κριτήρια αειφορίας 

και τη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 

26 παράγραφοι 2 έως 7 και μπορούν να 

μεταφέρονται ξεχωριστά. 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο οι εγγυήσεις προέλευσης να ενημερώνουν τον καταναλωτή σχετικά με τη 

συμμόρφωση με τα κριτήρια βιωσιμότητας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  257 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α)  όταν από την επεξεργασία παρτίδας 

πρώτων υλών προκύπτει μόνο ένα προϊόν 

που προορίζεται για την παραγωγή 

βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων 

βιομάζας, το μέγεθος της παρτίδας και οι 

σχετικές ποσότητες που αντιστοιχούν στα 

χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

προσαρμόζονται με την εφαρμογή 

συντελεστή προσαρμογής που 

αντιπροσωπεύει τον λόγο της μάζας του 

προϊόντος που προορίζεται για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή 

καυσίμων βιομάζας προς τη μάζα των 

πρώτων υλών που εισέρχονται στη 

διαδικασία· 

α)  όταν από την επεξεργασία παρτίδας 

πρώτων υλών προκύπτει μόνο ένα προϊόν 

που προορίζεται για την παραγωγή 

βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων 

βιομάζας, το μέγεθος της παρτίδας και οι 

σχετικές ποσότητες που αντιστοιχούν στα 

χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

προσαρμόζονται με την εφαρμογή 

συντελεστή προσαρμογής που 

αντιπροσωπεύει τον λόγο της μάζας του 

προϊόντος που προορίζεται για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή 

καυσίμων βιομάζας προς τη μάζα των 

πρώτων υλών που εισέρχονται στη 

διαδικασία, υπό τον όρο ότι κάθε παρτίδα 

που συνιστά το μείγμα πληροί τις 
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προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 26· 

 

Τροπολογία  258 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 

εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς 

υποβάλλουν αξιόπιστες πληροφορίες όσον 

αφορά την τήρηση των κριτηρίων 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο 

άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 7 και θέτουν 

στη διάθεση του κράτους μέλους, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος, τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των 

πληροφοριών Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν 

τους οικονομικούς φορείς να 

εξασφαλίζουν κατάλληλου επιπέδου 

ανεξάρτητο έλεγχο των πληροφοριών που 

υποβάλλουν, και να παρέχουν στοιχεία που 

να αποδεικνύουν τη διενέργεια τέτοιου 

ελέγχου. Με τον έλεγχο επαληθεύεται ότι 

τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από 

τους οικονομικούς φορείς είναι ακριβή, 

αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη. 

Αξιολογούνται η συχνότητα και η 

μεθοδολογία των δειγματοληψιών και η 

ορθότητα των δεδομένων. 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 

εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς 

υποβάλλουν αξιόπιστες πληροφορίες όσον 

αφορά την τήρηση των κριτηρίων 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο 

άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 7 και θέτουν 

στη διάθεση του κράτους μέλους, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος, τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των 

πληροφοριών Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν 

τους οικονομικούς φορείς να 

εξασφαλίζουν κατάλληλου επιπέδου 

ανεξάρτητο έλεγχο των πληροφοριών που 

υποβάλλουν, και να παρέχουν στοιχεία που 

να αποδεικνύουν τη διενέργεια τέτοιου 

ελέγχου. Ο έλεγχος επαληθεύει ότι τα 

συστήματα που χρησιμοποιούνται από 

τους οικονομικούς φορείς είναι ακριβή, 

αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη και 

συμπεριλαμβάνει επίσης επαλήθευση που 

διασφαλίζει ότι τα υλικά δεν 

τροποποιούνται ούτε απορρίπτονται 

σκόπιμα, ώστε η παρτίδα ή μέρος αυτής 

να μετατραπεί ενδεχομένως σε απόβλητα 

ή κατάλοιπα, προκειμένου να αλλάξουν οι 

υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το 

άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 7. 

Αξιολογούνται η συχνότητα και η 

μεθοδολογία των δειγματοληψιών και η 

ορθότητα των δεδομένων. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με το όριο της 

συνεισφοράς των βιοκαυσίμων και των βιοαερίων τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος IX στο άρθρο 25 παράγραφος 1. 
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Τροπολογία  259 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην 

παρούσα παράγραφο ισχύουν άσχετα αν τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας παράγονται εντός της Ένωσης ή 

εισάγονται.  

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην 

παρούσα παράγραφο ισχύουν άσχετα αν τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας παράγονται εντός της Ένωσης ή 

εισάγονται. Οι πληροφορίες σχετικά με τη 

γεωγραφική προέλευση των βιοκαυσίμων, 

των βιορευστών και των καυσίμων 

βιομάζας πρέπει να τίθενται στη διάθεση 

των καταναλωτών. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι συνδεδεμένη με την υποχρέωση για τα καύσιμα κίνησης που 

προβλέπεται στο άρθρο 25. 

 

Τροπολογία  260 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει 

ότι τα εθελοντικά εθνικά ή διεθνή 

συστήματα που θεσπίζουν τα πρότυπα για 

την παραγωγή προϊόντων βιομάζας 

περιέχουν ακριβή δεδομένα για τους 

σκοπούς του άρθρου 26 παράγραφος 7, 

και/ή αποδεικνύουν ότι οι παρτίδες 

βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων 

βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας 

που καθορίζονται στο άρθρο 26 

παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6, και/ή ότι 

κανένα υλικό δεν έχει σκοπίμως 

τροποποιηθεί ή απορριφθεί ώστε η παρτίδα 

ή μέρος αυτής να εμπίπτει στο 

παράρτημα IX. Για να αποδείξουν ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 5 

και 6 σχετικά με τη δασική βιομάζα, οι 

φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 

4.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει 

ότι τα εθελοντικά εθνικά ή διεθνή 

συστήματα που θεσπίζουν τα πρότυπα για 

την παραγωγή προϊόντων βιομάζας 

περιέχουν ακριβή δεδομένα για τους 

σκοπούς του άρθρου 26 παράγραφος 7, 

και/ή αποδεικνύουν ότι οι παρτίδες 

βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων 

βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας 

που καθορίζονται στο άρθρο 26 

παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6, και/ή ότι 

κανένα υλικό δεν έχει σκοπίμως 

τροποποιηθεί ή απορριφθεί ώστε η παρτίδα 

ή μέρος αυτής να εμπίπτει στο 

παράρτημα IX. Για να αποδείξουν ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 5 

και 6 σχετικά με τη δασική βιομάζα, οι 

φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 
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αποφασίσουν να παράσχουν απευθείας τα 

απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία σε 

επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης. Η 

Επιτροπή μπορεί επίσης να αναγνωρίζει 

ζώνες για την προστασία σπάνιων, 

απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση 

οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες 

από διεθνείς συμφωνίες ή 

περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που 

καταρτίζονται από διακυβερνητικές 

οργανώσεις ή τη Διεθνή Ένωση για τη 

Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών 

Πόρων για τους σκοπούς του άρθρου 26 

παράγραφος 2 στοχείο β) σημείο ii). 

αποφασίσουν να παράσχουν απευθείας τα 

απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία σε 

επίπεδο βάσης εφοδιασμού. Η Επιτροπή 

μπορεί επίσης να αναγνωρίζει ζώνες για 

την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή 

υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, 

αναγνωρισμένες από διεθνείς συμφωνίες ή 

περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που 

καταρτίζονται από διακυβερνητικές 

οργανώσεις ή τη Διεθνή Ένωση για τη 

Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών 

Πόρων για τους σκοπούς του άρθρου 26 

παράγραφος 2 στοχείο β) σημείο ii). 

 

Τροπολογία  261 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με 

τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

επαληθεύεται με αποτελεσματικό και 

ενιαίο τρόπο και ειδικότερα για την 

αποτροπή περιπτώσεων απάτης, η 

Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει τους 

λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής, 

συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων 

λεπτομερών προδιαγραφών αξιοπιστίας, 

διαφάνειας και διενέργειας ανεξάρτητου 

ελέγχου και να απαιτεί την εφαρμογή 

αυτών των προδιαγραφών από όλα τα 

εθελοντικά συστήματα. Κατά τον 

προσδιορισμό των προδιαγραφών αυτών, η 

Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην 

ανάγκη ελαχιστοποίησης του διοικητικού 

φόρτου. Αυτό γίνεται με την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης στην οποία 

παραπέμπει το άρθρο 31 παράγραφος 3. Οι 

πράξεις αυτές ορίζουν προθεσμία για την 

εφαρμογή των προδιαγραφών από τα 

εθελοντικά συστήματα. Η Επιτροπή μπορεί 

να καταργεί αποφάσεις για την 

αναγνώριση εθελοντικών συστημάτων σε 

Για να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με 

τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

επαληθεύεται με αποτελεσματικό και 

ενιαίο τρόπο και ειδικότερα για την 

αποτροπή περιπτώσεων απάτης, η 

Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει τους 

λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής, 

συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων 

λεπτομερών προδιαγραφών αξιοπιστίας, 

διαφάνειας και διενέργειας ανεξάρτητου 

ελέγχου και να απαιτεί την εφαρμογή 

αυτών των προδιαγραφών από όλα τα 

εθελοντικά συστήματα. Κατά τον 

προσδιορισμό των προδιαγραφών αυτών, η 

Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην 

ανάγκη ελαχιστοποίησης του διοικητικού 

φόρτου. Αυτό γίνεται με την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης στην οποία 

παραπέμπει το άρθρο 31 παράγραφος 3. Οι 

πράξεις αυτές ορίζουν προθεσμία για την 

εφαρμογή των προδιαγραφών από τα 

εθελοντικά συστήματα. Η Επιτροπή μπορεί 

να καταργεί αποφάσεις για την 

αναγνώριση εθελοντικών συστημάτων σε 



 

RR\1141446EL.docx 157/470 PE597.755v02-00 

 EL 

περίπτωση που τα εν λόγω συστήματα δεν 

εφαρμόζουν τις εν λόγω προδιαγραφές 

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.  

περίπτωση που τα εν λόγω συστήματα δεν 

εφαρμόζουν τις εν λόγω προδιαγραφές 

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Σε 

περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος 

θέτει ζήτημα για την εφαρμογή κάποιου 

εθελοντικού συστήματος, η Επιτροπή 

ερευνά το ζήτημα και  προβαίνει στις 

κατάλληλες ενέργειες. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι συνδεδεμένη με την υποχρέωση για τα καύσιμα κίνησης που 

προβλέπεται στο άρθρο 25. 

 

Τροπολογία  262 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Η Επιτροπή δύναται, ανά πάσα 

στιγμή, να επαληθεύει την αξιοπιστία των 

πληροφοριών σχετικά με την εκπλήρωση 

των κριτηρίων αειφορίας ή τη μείωση 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς 

που δραστηριοποιούνται στην αγορά της 

Ένωσης ή κατόπιν αιτήματος κράτους 

μέλους. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι συνδεδεμένη με την υποχρέωση για τα καύσιμα κίνησης που 

προβλέπεται στο άρθρο 25. 

 

  

Τροπολογία  263 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 

έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 

γης, όπως μετάβαση από μια από τις 
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ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά 

IPCC: δασικές εκτάσεις, βοσκότοποι, 

υγροβιότοποι, οικισμοί ή άλλες εκτάσεις, 

σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή πολυετείς 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και όταν η τιμή 

(el) των εκπομπών λόγω άμεσης αλλαγής 

χρήσης της γης υπολογίζεται σύμφωνα με 

το παράρτημα V μέρος Γ σημείο 7, 

θεωρείται ότι έχουν μηδενικές 

εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 

αλλαγής χρήση της γης. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία επί του άρθρου 7 

παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  264 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν 

να υποβάλουν στην Επιτροπή εκθέσεις οι 

οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις 

τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από 

την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων 

υλών των ζωνών της επικράτειάς τους που 

ταξινομούνται στο επίπεδο 2 της 

στατιστικής ονοματολογίας των εδαφικών 

μονάδων (εφεξής «NUTS») ή σε 

αναλυτικότερο επίπεδο NUTS σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου.  Οι εκθέσεις συνοδεύονται 

από περιγραφή της μεθόδου και των 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό του επιπέδου των 

εκπομπών. Η εν λόγω μέθοδος λαμβάνει 

υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους, το 

κλίμα και την αναμενόμενη απόδοση 

πρώτων υλών. 

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν 

να υποβάλουν στην Επιτροπή εκθέσεις οι 

οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις 

τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από 

την καλλιέργεια γεωργικών και δασικών 

πρώτων υλών των ζωνών της επικράτειάς 

τους που ταξινομούνται στο επίπεδο 2 της 

στατιστικής ονοματολογίας των εδαφικών 

μονάδων (εφεξής «NUTS») ή σε 

αναλυτικότερο επίπεδο NUTS σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. Οι εκθέσεις συνοδεύονται 

από περιγραφή της μεθόδου και των 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό του επιπέδου των 

εκπομπών. Η εν λόγω μέθοδος λαμβάνει 

υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους, το 

κλίμα και την αναμενόμενη απόδοση 

πρώτων υλών. 

 

Τροπολογία  265 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4.  Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει 

με εκτελεστική πράξη, η οποία εκδίδεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 

οποία παραπέμπει το άρθρο 31 

παράγραφος 2, ότι οι εκθέσεις τ των 

παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου 

περιλαμβάνουν, για τους σκοπούς του 

άρθρου 26 παράγραφος 7, ακριβή 

δεδομένα για τις μετρήσεις των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με 

την καλλιέργεια πρώτων υλών 

για γεωργική βιομάζα οι οποίες 

παράγονται στις περιοχές που 

περιλαμβάνονται στις εν λόγω 

εκθέσεις. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιούνται αντί των 

αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών για 

καλλιέργεια που παρατίθενται στο 

παράρτημα V μέρος Δ ή Ε για τα 

βιοκαύσιμα και τα βιορευστά και στο 

παράρτημα VI μέρος Γ για τα καύσιμα 

βιομάζας. 

4.  Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει 

με εκτελεστική πράξη, η οποία εκδίδεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 

οποία παραπέμπει το άρθρο 31 

παράγραφος 2, ότι οι εκθέσεις τ των 

παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου 

περιλαμβάνουν, για τους σκοπούς του 

άρθρου 26 παράγραφος 7, ακριβή 

δεδομένα για τις μετρήσεις των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με 

την καλλιέργεια πρώτων υλών 

για γεωργική και δασική βιομάζα οι οποίες 

παράγονται στις περιοχές που 

περιλαμβάνονται στις εν λόγω 

εκθέσεις. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιούνται αντί των 

αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών για 

καλλιέργεια που παρατίθενται στο 

παράρτημα V μέρος Δ ή Ε για τα 

βιοκαύσιμα και τα βιορευστά και στο 

παράρτημα VI μέρος Γ για τα καύσιμα 

βιομάζας. 

 

Τροπολογία  266 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή επανεξετάζει διαρκώς το 

παράρτημα V και το παράρτημα VI, 

αποβλέποντας, όπου αιτιολογείται, στην 

προσθήκη ή την αναθεώρηση τιμών για 

οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, 

βιορευστών και καυσίμων βιομάζας. Κατά 

την εν λόγω επανεξέταση θα συνεκτιμάται 

η τροποποίηση της μεθοδολογίας στο 

παράρτημα V μέρος Γ και στο 

παράρτημα VI μέρος Β. 

Η Επιτροπή επανεξετάζει διαρκώς το 

παράρτημα V και το παράρτημα VI, 

αποβλέποντας, όπου αιτιολογείται, στην 

προσθήκη ή την αναθεώρηση τιμών για 

οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, 

βιορευστών και καυσίμων βιομάζας με 

βάση τις τελευταίες τεχνολογικές 

εξελίξεις και τα πιο πρόσφατα 

επιστημονικά στοιχεία. Κατά την εν λόγω 

επανεξέταση θα συνεκτιμάται η 

τροποποίηση της μεθοδολογίας στο 

παράρτημα V μέρος Γ και στο 
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παράρτημα VI μέρος Β. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι συνδεδεμένη με την υποχρέωση για τα καύσιμα κίνησης που 

προβλέπεται στο άρθρο 25. 

 

Τροπολογία  267 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 

προέλευση των βιοκαυσίμων, των 

βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας 

που καταναλώνονται στην Ένωση, καθώς 

και τον αντίκτυπο που έχει η παραγωγή 

τους, συμπεριλαμβανομένου του 

αντικτύπου της μετατόπισης, στις χρήσεις 

γης στην Ένωση και στις κύριες 

προμηθεύτριες τρίτες χώρες. Η 

παρακολούθηση αυτή βασίζεται στα 

ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για το κλίμα 

και την ενέργεια και στις αντίστοιχες 

εκθέσεις προόδου των κρατών μελών που 

απαιτούνται βάσει των άρθρων 3, 15 και 

18 του κανονισμού [διακυβέρνηση], και 

στις εκθέσεις των σχετικών τρίτων χωρών 

και διακυβερνητικών οργανισμών, σε 

επιστημονικές μελέτες και σε άλλες 

κατάλληλες πηγές πληροφοριών. Η 

Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις 

αλλαγές στις τιμές βασικών αγαθών που 

συνδέονται με τη χρήση βιομάζας για 

ενεργειακούς σκοπούς και τις 

συνακόλουθες θετικές και αρνητικές 

επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια.  

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 

προέλευση των βιοκαυσίμων και των 

βιορευστών, και των καυσίμων βιομάζας 

που καταναλώνονται στην Ένωση, καθώς 

και τον αντίκτυπο που έχει η παραγωγή 

ανανεώσιμης ενέργειας από αυτά και από 

άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του 

αντικτύπου της μετατόπισης, στις χρήσεις 

γης στην Ένωση και στις προμηθεύτριες 

τρίτες χώρες. Η παρακολούθηση αυτή 

βασίζεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια και 

στις αντίστοιχες εκθέσεις προόδου των 

κρατών μελών που απαιτούνται βάσει των 

άρθρων 3, 15 και 18 του κανονισμού 

[διακυβέρνηση], και στις εκθέσεις των 

σχετικών τρίτων χωρών και 

διακυβερνητικών οργανισμών, σε 

επιστημονικές μελέτες, σε δεδομένα από 

δορυφόρους και σε άλλες κατάλληλες 

πηγές πληροφοριών. Η Επιτροπή 

παρακολουθεί επίσης τις αλλαγές στις 

τιμές βασικών αγαθών που συνδέονται με 

τη χρήση βιομάζας για ενεργειακούς 

σκοπούς και τις συνακόλουθες θετικές και 

αρνητικές επιπτώσεις στην επισιτιστική 

ασφάλεια και στις ανταγωνιστικές 

χρήσεις των υλικών. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να επιτρέπει συγκρίσεις. 
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Τροπολογία  268 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, το 

άρθρο 7 παράγραφος 6, το άρθρο 19 

παράγραφοι 11 και 14, το άρθρο 25 

παράγραφος 6 και το άρθρο 28 

παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 

για περίοδο πέντε ετών από την 1η 

Ιανουαρίου 2021. 

2. Η εξουσία έκδοσης 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 3, 5 

και 6, το άρθρο 19 παράγραφοι 11 και 14, 

το άρθρο 25 παράγραφος 6 και το 

άρθρο 28 παράγραφος 5 ανατίθεται στην 

Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 

1η Ιανουαρίου 2021. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 

κειμένου και συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες. 

 

 

Τροπολογία  269 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 7 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 19 

παράγραφοι 11 και 14, το άρθρο 25 

παράγραφος 6 και το άρθρο 28 

παράγραφος 5 

Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 7 παράγραφοι  3, 5 και 6, το 

άρθρο 19 παράγραφοι 11 και 14, το 

άρθρο 25 παράγραφος 6 και το άρθρο 28 

παράγραφος 5 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του 

κειμένου και συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες. 

 

Τροπολογία  270 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτημα Iα 

 1. Οι στόχοι των κρατών μελών για 

το 2030 είναι το άθροισμα των 

ακόλουθων συνιστωσών, καθεμιά από τις 

οποίες εκφράζεται σε ποσοστιαίες 

μονάδες: 

 α) του εθνικού δεσμευτικού στόχου 

των κρατών μελών για το 2020, όπως 

εκτίθεται στο παράρτημα I της παρούσας 

οδηγίας· 

 β) μιας κατ’ αποκοπήν συνεισφοράς 

("CFlat")· 

 γ) μιας συνεισφοράς με βάση το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ ("CGDP”)· 

 δ) μιας συνεισφοράς με βάση το 

δυναμικό ("CPotential")· 

 ε) μιας συνεισφοράς που αντανακλά 

το επίπεδο διασύνδεσης των κρατών 

μελών ("CInterco"). 

 2. Η συνεισφορά CFlat είναι ίδια για 

όλα τα κράτη μέλη. Το άθροισμα των 

CFlat όλων των κρατών μελών ισοδυναμεί 

με το 30% της διαφοράς μεταξύ των 

στόχων της ΕΕ για το 2030 και το 2020.  

 3. Η συνεισφορά CGDP κατανέμεται 

μεταξύ των κρατών μελών με βάση έναν 

δείκτη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ  ο οποίος 

έχει ως σημείο αναφοράς τον μέσο όρο 

της ΕΕ και του οποίου το ανώτατο όριο 

είναι το 150% του μέσου όρου της ΕΕ. Το 

άθροισμα των CFlat όλων των κρατών 

μελών ισοδυναμεί με το 30% της 

διαφοράς μεταξύ των στόχων της ΕΕ για 

το 2030 και το 2020.  

 4. Η συνεισφορά CPotential 

κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών 

με βάση την διαφορά μεταξύ του μεριδίου 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενός 

κράτους μέλους το 2030, όπως 

παρουσιάζεται στο σενάριο PRIMES 

EUCO3535 και του εθνικού δεσμευτικού 

στόχου του για το 2020.  Το άθροισμα 
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των CPotential όλων των κρατών μελών 

ισοδυναμεί με το 30% της διαφοράς 

μεταξύ των στόχων της ΕΕ για το 2030 

και το 2020. 

 

Τροπολογία  271 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα V – Μέρος Γ – παράγραφος 3 – στοιχείο α – τύπος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΜΕΙΩΣΗ = (E F(t) – E B /E F(t))  ΜΕΙΩΣΗ = (E F(t) – E B) /E F(t) 

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. 

 

Τροπολογία  272 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα V – Μέρος Γ – παράγραφος 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

15. Η μείωση εκπομπών μέσω 

δέσμευσης και αντικατάστασης του 

άνθρακα, eccr  , συνδέεται άμεσα με την 

παραγωγή του βιοκαυσίμου ή του 

βιορευστού στο οποίο καταλογίζονται και  

περιορίζεται στις εκπομπές που 

αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης του 

CO2 που προέρχεται από βιομάζα και που 

χρησιμοποιείται  στον τομέα της ενέργειας 

ή των μεταφορών. 

15. Η μείωση εκπομπών μέσω 

δέσμευσης και υποκατάστασης του 

άνθρακα, eccr, περιορίζεται στις εκπομπές 

που αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης 

του CO2 που προέρχεται από βιομάζα και 

που χρησιμοποιείται προς υποκατάσταση 

του ορυκτής προέλευσης CO2 που 

χρησιμοποιείται σε εμπορικά προϊόντα 

και υπηρεσίες. 

Αιτιολόγηση 

Η ισχύουσα νομική βάση θα πρέπει να διατηρηθεί. Δεν θα πρέπει να λησμονούνται οι μειώσεις 

των εκπομπών και σε τομείς πέραν των μεταφορών. 

 

Τροπολογία  273 
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Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VII – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- Qusable = η υπολογιζόμενη 

συνολική χρήσιμη θερμική ενέργεια από 

αντλίες θερμότητας σύμφωνα με τα 

κριτήρια του άρθρου 7 παράγραφος 4, 

εφαρμόζεται ως εξής: λαμβάνονται υπόψη 

μόνο αντλίες θερμότητας για τις οποίες 

SPF > 1,15 * 1/η. 

- Qusable = η υπολογιζόμενη 

συνολική χρήσιμη θερμική ενέργεια από 

αντλίες θερμότητας για την παραγωγή 

θέρμανσης και ψύξης σύμφωνα με τα 

κριτήρια του άρθρου 7 παράγραφος 4, 

εφαρμόζεται ως εξής: λαμβάνονται υπόψη 

μόνο αντλίες θερμότητας για τις οποίες 

SPF > 1,15 * 1/η. 

 

Τροπολογία  274 

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. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Αυτό αυξάνει τη συνοχή των στόχων μείωσης των εκπομπών. 

 

Τροπολογία  275 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ)  Βιολογικά απόβλητα κατά το 

άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ από νοικοκυριά, τα οποία 

συλλέγονται χωριστά κατά το άρθρο 3 

παράγραφος 11 της εν λόγω οδηγίας. 

γ)  Βιολογικά απόβλητα κατά το 

άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ από νοικοκυριά, τα οποία 

συλλέγονται χωριστά κατά το άρθρο 3 

παράγραφος 11 της εν λόγω οδηγίας. 
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Τροπολογία  276 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Κλάσματα βιομάζας των 

βιομηχανικών αποβλήτων που δεν είναι 

κατάλληλα για χρήση στην τροφική 

αλυσίδα των ανθρώπων και των ζώων, 

περιλαμβανομένων των υλικών που 

προέρχονται από το λιανικό και χονδρικό 

εμπόριο και από τη βιομηχανία γεωργικών 

τροφίμων καθώς και αλιευτικών προϊόντων 

και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, εκτός 

από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται 

στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος. 

δ) Υπολείμματα βιομάζας που 

προέρχονται από άλλες βιομηχανικές 

παραγωγές από ανανεώσιμες πηγές και 
δεν είναι κατάλληλα για χρήση στην 

τροφική αλυσίδα των ανθρώπων και των 

ζώων ή για επανεπεξεργασία σε υλικά που 

δεν είναι τρόφιμα. Σε αυτά 

περιλαμβάνονται υλικά που προέρχονται 

από το λιανικό και χονδρικό εμπόριο και 

τη βιολογική χημική παραγωγή, από τη 

βιομηχανία γεωργικών τροφίμων καθώς 

και αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας, εκτός από τις πρώτες 

ύλες που απαριθμούνται στο μέρος Β του 

παρόντος παραρτήματος. 

Αιτιολόγηση 

Μόνο τα υπολείμματα παραγωγής που δεν μπορούν να βρουν καμία άλλη εφαρμογή σε νέα 

τρόφιμα, ζωοτροφές ή μη εδώδιμα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν προηγμένα βιοκαύσιμα. 

Έτσι τηρείται η αρχή της κυκλικής οικονομίας και η αποδοτική χρήση των πόρων.   

 

Τροπολογία  277 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) Λύματα μονάδων παραγωγής 

φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 

ελαιούχων φοινίκων. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Τα υπολείμματα από την παραγωγή φυτικών ελαίων με υψηλό αποτέλεσμα έμμεσης αλλαγής 

χρήσης της γης (ILUC) δεν θα πρέπει να θεωρούνται κατάλληλη πρώτη ύλη για τα προηγμένα 

βιοκαύσιμα. 

 

Τροπολογία  278 
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Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) Ταλλέλαιο και  πίσσα ταλλελαίου. διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το ταλλέλαιο έχει ευρεία βιομηχανική χρήση. Χωρίς εκτίμηση επιπτώσεων δεν μπορούμε να 

αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα της μετατόπισης της χρήσης του. 

 

Τροπολογία  279 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο ι 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) Βαγάσση. διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Οι πρώτες ύλες που έχουν τρέχουσες βιομηχανικές χρήσεις και περιορισμένη διαθεσιμότητα δεν 

θα πρέπει να προωθούνται ως προηγμένα βιοκαύσιμα, διότι είναι πιθανό να προκύψουν 

αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα και στην οικονομία, εφόσον αυτές οι πρώτες ύλες θα πρέπει να 

αντικατασταθούν από άλλα υλικά στις τρέχουσες εφαρμογές τους. 

 

Τροπολογία  280 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο ιε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιε) Κλάσματα βιομάζας 

υπολειμματικών αποβλήτων και 

καταλοίπων που προέρχονται από τη 

δασοκομία και τις συναφείς βιομηχανίες, 

ήτοι φλοιοί, κλαδιά, προεμπορικές 

αραιώσεις, φύλλα, βελόνες, κορυφές 

δέντρων, πριονίδι, ροκανίδια, μαύρη 

αλισίβα, καφέ αλισίβα, λάσπη από ίνες, 

λιγνίνη. 

ιε) Κλάσματα βιομάζας 

υπολειμματικών αποβλήτων και 

καταλοίπων που προέρχονται από τις 

δασοκομικές βιομηχανίες, χωρίς να 

προκαλείται μετατόπιση της υφιστάμενης 

χρήσης των καταλοίπων, ήτοι φλοιοί, 

κλαδιά, προεμπορικές αραιώσεις, φύλλα, 

βελόνες, κορυφές δέντρων, πριονίδι, 

ροκανίδια, μαύρη αλισίβα, καφέ αλισίβα, 

λάσπη από ίνες, λιγνίνη. 
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Αιτιολόγηση 

Εξασφαλίζεται συνοχή, ενισχύεται η εφαρμογή και η περαιτέρω επιβολή της τροπολογίας του 

άρθρου 26 για την ιεράρχηση της χρήσης των προϊόντων υλοτομίας. 

 

Τροπολογία  281 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο ιστ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιστ) Άλλες μη εδώδιμες κυτταρινούχες 

ύλες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 δεύτερο 

εδάφιο στοιχείο ιθ). 

ιστ) Άλλες μη εδώδιμες κυτταρινούχες 

ύλες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 δεύτερο 

εδάφιο στοιχείο ιθ), με εξαίρεση τα 

ενεργειακά φυτά που καλλιεργούνται σε 

παραγωγικές γεωργικές εκτάσεις. 

Αιτιολόγηση 

Τα ενεργειακά φυτά που καλλιεργούνται σε παραγωγικές γεωργικές εκτάσεις πρέπει να 

εξαιρεθούν, διότι προκαλούν μετατόπιση της χρήσης γης συγκρίσιμη με τις καλλιέργειες 

τροφίμων και ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται για βιοκαύσιμα. 

 

Τροπολογία  282 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο ιζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιζ) Άλλες λιγνοκυτταρούχες ύλες 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 δεύτερο 

εδάφιο στοιχείο ιη), πλην των 

σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας. 

ιζ) Βιομάζα λιγνοκυτταρούχων υλών 

από πρεμνοφυείς καλλιέργειες δασικών 

ειδών μικρού περίτροπου χρόνου που 

έχουν εγκατασταθεί σε οριακές γεωργικές 

εκτάσεις και τα απόβλητα και κατάλοιπα 

γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε 

χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις. 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός ήταν πολύ ευρύς, καθώς όλες οι ξυλώδεις ύλες που παράγονται από τη δασοκομία 

ως απόβλητα και κατάλοιπα καλύπτονται ήδη από το στοιχείο ιε. Η τροπολογία προτείνει τον 

περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του σημείου ιζ ώστε να καλύπτει μόνο τις χρησιμοποιούμενες 

γεωργικές εκτάσεις, τις οριακές εκτάσεις για κύρια χρήση και τα κατάλοιπα και απόβλητα που 

προέρχονται από γεωργοδασοκομικά συστήματα, κλαδιά, φλοιούς, φύλλα, κ.λπ. 
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Τροπολογία  283 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο ιζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιζ α) Δέσμευση άνθρακα και χρήση στις 

μεταφορές, εάν η πηγή ενέργειας είναι 

ανανεώσιμη σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 2 στοιχείο α). 

Αιτιολόγηση 

Συνέχιση του ισχύοντος κανόνα. Οι υφιστάμενες νομικές διατάξεις θα πρέπει να διατηρηθούν. 

Η υποκατάσταση του άνθρακα από ορυκτές πηγές και η χρήση του σε διαδοχικά στάδια είναι 

σημαντικές και συμβάλλουν σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό στην προστασία του κλίματος. 

 

Τροπολογία  284 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Β – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Μελάσες που παράγονται ως 

παραπροϊόν από τον εξευγενισμό 

(ραφινάρισμα) ζαχαροκάλαμου ή 

ζαχαρότευτλων, υπό τον όρο ότι 

τηρούνται τα βέλτιστα βιομηχανικά 

πρότυπα για την εκχύλιση της ζάχαρης.    

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η μελάσα είναι υποπροϊόν του ζαχαροκάλαμου που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία γεωργικών 

ειδών διατροφής για την παραγωγή, κυρίως, μαγιάς. Η προσθήκη της στο παράρτημα IX θα 

προκαλούσε έλλειψη πρώτων υλών τη στιγμή που οι μη ενεργειακές δυνατότητες της μελάσας 

προσφέρουν σημαντικότερες ευκαιρίες αξιοποίησης σύμφωνα με την ιεράρχηση των 

αποβλήτων.  

 

Τροπολογία  285 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα X – Μέρος Α  
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Μέρος A: Μέγιστη συνεισφορά των υγρών βιοκαυσίμων που παράγονται από καλλιέργειες 

τροφίμων και ζωοτροφών στον στόχο της ΕΕ για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 

Ημερολογιακό έτος Ελάχιστο μερίδιο 

2021 7.0% 

2022 6.7% 

2023 6.4% 

2024 6.1% 

2025 5.8% 

2026 5.4% 

2027 5.0% 

2028 4.6% 

2029 4.2% 

2030 3.8% 

 

Τροπολογία 

Μέρος A: Μέγιστη συνεισφορά των υγρών βιοκαυσίμων που παράγονται από καλλιέργειες 

τροφίμων και ζωοτροφών στον στόχο της ΕΕ για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 

Ημερολογιακό έτος Ελάχιστο μερίδιο 

2021 7.0% 

2022 6.3% 

2023 5.6% 

2024 4.9% 

2025 4.2% 

2026 3.5% 

2027 2.8% 

2028 2.1% 

2029 1.4% 

2030 0% 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η πρόκληση της απαλλαγής της οικονομίας από τον άνθρακα το 2050 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί υπέρ των ευρωπαίων πολιτών και της ποιότητας 

ζωής τους καθώς και υπέρ της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

 

Αυτή είναι η ευκαιρία να οικοδομήσουμε ένα σαφές και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο, 

συνεπές με την πορεία της απαλλαγής της οικονομίας από τον άνθρακα η οποία χαράχθηκε 

από την ιστορική συμφωνία του Παρισιού που υπογράφηκε το 2015 και τέθηκε σε ισχύ τον 

Νοέμβριο του 2016. 

 

Χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ μια φιλόδοξη νέα οδηγία για την προώθηση της χρήσης 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· πρέπει δε να εργαστούμε για μια ενέργεια καθαρή, 

ασφαλή, προσιτή σε όλους τους πολίτες που θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης. 

 

Ευρώπη: πρωτοπόρος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; 

 

Η σημαντική τρέχουσα και αναμενόμενη ανάπτυξη της αγοράς των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία τόσο για τη βιομηχανία μας όσο και για τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας στην Ένωση. Η βάση των τεχνολογικών 

γνώσεών μας, η διάρθρωση της βιομηχανίας μας και οι ειδικευμένοι επαγγελματίες μας μάς 

επέτρεψαν να παίξουμε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των τεχνολογιών ανανεώσιμης 

ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο: αυτά τα στοιχεία ενεργητικού  πρέπει να αξιοποιηθούν και 

να προωθηθούν. 

 

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμβάλλει επίσης στην αύξηση της ενεργειακής 

ανεξαρτησίας της Ένωσης μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής ασφάλειας και μας καθιστά 

λιγότερο ευάλωτους σε εξωτερικούς προμηθευτές ενέργειας. 

 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούνται σημάδια επιβράδυνσης στις επενδύσεις που απαιτούνται 

για την απαλλαγή της οικονομίας στην ΕΕ από τους υδρογονάνθρακες. Ένα παράδειγμα 

αυτού του φαινομένου είναι η μείωση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 

Ευρώπη, σε αντίθεση με τα υψηλά επίπεδα επενδύσεων που καταγράφονται σε άλλες 

περιοχές του κόσμου.  

 

Υποστήριξη ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την προώθηση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας 

 

Στόχος για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που συνάδει με την πλήρη απαλλαγή από τις 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα το 2050: 35% 

Ενώ ο εισηγητής χαιρετίζει πολλές από τις νέες διατάξεις που περιέχει η πρόταση της 

Επιτροπής, εκφράζει τη απογοήτευσή του για την έλλειψη φιλοδοξίας του στόχου της ΕΕ για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ο οποίος ανέρχεται σε 27%. 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014 ζήτησε να τεθεί 

ως στόχος για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον 27%, και αυτό πριν από την 

υπογραφή της συμφωνίας του Παρισιού. 
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Επιπλέον, ο συνολικός στόχος του 27% δεν διαφέρει σημαντικά από το βασικό σενάριο, 

σύμφωνα με το οποίο το ποσοστό θα ανέρχεται σε 24,3% το 2030 (σενάριο που δε λαμβάνει 

υπόψη την πιθανή μείωση του κόστους των ώριμων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας). 

 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 2016, ενέκρινε ψήφισμα στο 

οποίο ζητούσε την υιοθέτηση στόχου τουλάχιστον 30% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

και επισήμαινε γενικότερα ότι «οι στόχοι πρέπει να στοχεύουν σημαντικά υψηλότερα». 

 

Σήμερα, ακόμα και ο στόχος που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει μέτριος 

σε σχέση με τις ανάγκες της απαλλαγής της οικονομίας από τον άνθρακα, που 

συμφωνήθηκαν στην COP21,  γεγονός που απειλεί όχι μόνο την επίτευξη των στόχων του 

Παρισιού, αλλά και την ηγεμονική θέση της ΕΕ στην καθαρή ενέργεια. 

 

Στην πραγματικότητα, πολλά κράτη μέλη θέτουν πολύ πιο φιλόδοξους στόχους από αυτούς 

που έχουν οριστεί για το 2030. 

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμης Ενέργειας (IRENA) (2016), για παράδειγμα, εκφράζει 

την άποψη ότι η επίτευξη ποσοστού ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 36% σε 

παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι μόνο δυνατό, αλλά και απαραίτητο για τον περιορισμό της 

αύξησης της μέσης θερμοκρασίας της γης σε 2 ° C. 

 

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο εισηγητής προτείνει τη θέσπιση  δεσμευτικού στόχου για 

ολόκληρη την ΕΕ ο οποίος θα συνίσταται στη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 30% μέχρι το 2030. Ο στόχος 

αυτός πρέπει να επιτευχθεί με κοινές προσπάθειες όλων των κρατών μελών τα οποία πρέπει 

να θέσουν νέους εθνικούς δεσμευτικούς στόχους που θα καλύπτουν επίσης τον τομέα των 

μεταφορών. 

 

Εθνικές δεσμεύσεις για καθαρή ενέργεια 

 

Η επιτυχία της ισχύουσας οδηγίας 2009/28/ΕΚ, η οποία άνοιξε τον δρόμο για ευρύτερη 

χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στη σαφή 

προσέγγιση της  θέσπισης δεσμευτικών στόχων σε επίπεδο χώρας. 

 

Οι δεσμευτικοί στόχοι δημιουργούν ασφάλεια για τους επενδυτές, μειώνοντας την ανάγκη για 

οικονομική στήριξη. Επιπλέον, καθορίζουν σαφή κατανομή των αρμοδιοτήτων που επιτρέπει 

την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων. 

 

Δεδομένου ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τη θέσπιση εθνικών 

δεσμευτικών στόχων ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη των στόχων για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2020, είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή η κατάργησή τους. 

Ένα σύστημα εθελοντικών εθνικών συνεισφορών σίγουρα δε συνιστά σαφή ένδειξη 

φιλοδοξίας. 

 

Ευέλικτο και προβλέψιμο πλαίσιο οικονομικής στήριξης με ευρωπαϊκό προσανατολισμό 

 

Τα κριτήρια για τη θέσπιση καθεστώτων στήριξης με βάση την αγορά, προωθούν την 



 

PE597.755v02-00 172/470 RR\1141446EL.docx 

EL 

ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη μείωση του κόστους ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ).  

 

Θα πρέπει, ωστόσο, να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να καθορίσουν το μείγμα 

τεχνολογίας τους, ανάλογα με  τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, γεωγραφικούς και 

κλιματικούς παράγοντες. Αυτή η μορφή ευελιξίας βοηθά επίσης να μειωθεί το κόστος 

ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα. Ως εκ τούτου, ο 

εισηγητής προτείνει να καθιερωθούν κοινές γενικές αρχές για τα συστήματα που 

υποστηρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές. 

 

Η καθιέρωση του ανοίγματος των καθεστώτων στήριξης των κρατών μελών στις μονάδες 

παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη είναι ένας 

τρόπος με τον οποίο μπορεί να  εναρμονιστεί και να μειωθεί το κόστος αυτών των 

συστημάτων μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας. 

 

Οι μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών θα μπορούσαν να αποδειχθούν 

επωφελείς από την άποψη της οικονομικής απόδοσης για την προώθηση των ανανεώσιμων 

πηγών. Με στόχο την υλοποίηση των εν λόγω οφελών και την παράλληλη παροχή ευελιξίας 

στα κράτη μέλη, ο εισηγητής προτείνει να αντικατασταθεί η υποχρέωση του ανοίγματος των 

καθεστώτων στήριξης από τη δυνατότητα υλοποίησης κοινών σχεδίων. 

 

Η περιφερειακή συνεργασία πρέπει να είναι ανάλογη προς τα επίπεδα διασύνδεσης που είναι 

αναγκαία για να καταστεί δυνατή η ορθή διαχείριση των μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και για να μειωθεί το κόστος ένταξής τους στο ενεργειακό σύστημα. Ως εκ τούτου, 

δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν να συμμετάσχουν στο άνοιγμα τα κράτη μέλη με πολύ χαμηλά 

επίπεδα διασύνδεσης. 

 

Ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου 

 

Οι αιφνίδιες αλλαγές στις πολιτικές στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν 

δημιουργήσει αβεβαιότητα στους επενδυτές. Αρκετές χώρες έχουν λάβει αναδρομικά μέτρα, 

προκαλώντας απώλεια της εμπιστοσύνης και ανασφάλεια στον τομέα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και διακόπτοντας τη χρηματοδότηση για νέες εγκαταστάσεις. Αυτό έχει 

θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2020 και έχει 

αποδυναμώσει την εγχώρια βιομηχανία αιχμής σε πολλές περιοχές. Για να επιβεβαιωθεί η 

εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ελκυστικής περιοχής για επενδύσεις σε ανανεώσιμες 

πηγές είναι απαραίτητο, μεταξύ άλλων παραγόντων, να υπάρχει ασφάλεια δικαίου του 

κανονιστικού πλαισίου. Ως εκ τούτου, ενισχύεται το άρθρο 6, έτσι ώστε να μην περιέχει 

αμφισημίες και να διευκρινιστεί ότι ισχύει τόσο για τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές 

επενδύσεις. Το ρυθμιστικό καθεστώς θα πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να συμπεριλάβει 

μεταβατικές περιόδους για την πραγματοποίηση ρυθμιστικών αλλαγών και να προβλέπει την 

καταβολή της αποζημίωσης που είναι αναγκαία για την αντιστάθμιση εξωτερικών αλλαγών 

που θα επέφεραν ενδεχομένως διακρίσεις εις βάρος των ανανεώσιμων πηγών, δεδομένου ότι 

οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική βιωσιμότητα των 

υποστηριζόμενων σχεδίων. 

 

Άρση των διοικητικών φραγμών 

 

Ένας άλλος παράγοντας που εμποδίζει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
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στην Ένωση είναι οι περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες και οι συνακόλουθοι παρατεταμένοι 

χρόνοι αναμονής. Οι ενιαίες θυρίδες που προτείνονται έχουν ζητηθεί επανειλημμένα από 

παράγοντες του κλάδου.  

 

Αν και μια μέγιστη περίοδος τριών ετών για τη χορήγηση άδειας μπορεί να είναι ρεαλιστική 

για τα μεγαλύτερα έργα, φαίνεται υπερβολική για τις μικρότερες μονάδες. Πρέπει να 

θεσπιστούν βραχύτερες προθεσμίες για μικρότερα έργα, των οποίων η εφαρμογή δεν απαιτεί 

την ίδια εκτεταμένη διαβούλευση και αξιολόγηση με τα μεγαλύτερα έργα.  

 

Η συμμετοχή των καταναλωτών στην ενεργειακή μετάβαση 

 

Μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας, η τεχνολογική πρόοδος και η μείωση του κόστους 

ορισμένων τεχνολογιών έχουν οδηγήσει σε νέες μορφές διαχείρισης της ενέργειας που 

επιτρέπουν την τοποθέτηση του καταναλωτή στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής. Είναι 

σημαντικό αυτές οι νέες μορφές συμμετοχής στο ενεργειακό σύστημα να συλλέγονται και να 

προωθούνται. Για τον λόγο αυτό, η νέα οδηγία δεν θα πρέπει απλώς να επιτρέπει την 

ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης και των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά θα 

πρέπει να την ενθαρρύνει ενεργά, αποτρέποντας ταυτόχρονα τις διακρίσεις ή τις υπερβολικά 

επαχθείς διαδικασίες και τις  επιβαρύνσεις. Η κατανάλωση αυτοπαραγόμενης ανανεώσιμης 

ενέργειας που παραμένει εκτός του δικτύου δεν θα πρέπει να υπόκειται σε κανενός είδους 

φόρους ή εισφορές. 

 

Συχνά οι πολίτες οι οποίοι έχουν μεσαία ή χαμηλά εισοδήματα έχουν καλύτερη πρόσβαση 

στο αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε συστήματα 

αυτοπαραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

  

Ωστόσο, σε μια Ευρώπη όπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση 

ενεργειακής ένδειας, η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παίζει σημαντικό ρόλο για 

την ανάπτυξη ενός νέου υποδείγματος  ενεργειακού συστήματος που θα ωφελεί ολόκληρη 

την κοινωνία. 

 

Ως εκ τούτου, τα καθεστώτα στήριξης που προωθούν την αυτοπαραγωγή θα πρέπει να 

σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να καλύπτουν όλους τους καταναλωτές, και ιδίως εκείνους με 

τους λιγότερους πόρους.  

 

Η σημασία των τομεακών στόχων 

 

Η εισαγωγή ειδικών στόχων για τους τομείς της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών 

είναι απολύτως απαραίτητη δεδομένων της δυνατότητας διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και του γεγονότος ότι οι τομείς αυτοί  αντιπροσωπεύουν περίπου το 75%1 της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ένωση. Δεν πρόκειται να επιτύχουμε τους στόχους της 

απεξάρτησης από τον άνθρακα, εάν δεν ενταθούν οι προσπάθειες σε αυτούς τους τομείς.  

 

Στην περίπτωση του τομέα θέρμανσης και ψύξης, εκτός από ένα υψηλότερο επίπεδο 

φιλοδοξίας το οποίο θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, χρειάζονται επίσης μέτρα που θα 

παρέχουν ευελιξία στα κράτη μέλη που έχουν ήδη πολύ υψηλά ποσοστά διείσδυσης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

                                                 
1 Πηγή: Eurostat (2014) 
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Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίστεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτόν τον τομέα θα 

αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα νοικοκυριά που απειλούνται από την ενεργειακή 

φτώχεια. 

 

Οι μεταφορές ευθύνονται για περίπου το ένα τρίτο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην 

ΕΕ, αλλά τα καύσιμα που είναι παράγωγα του πετρελαίου εξακολουθούν να έχουν το 

μεγαλύτερο μερίδιο με το συντριπτικό ποσοστό του 94%. Η ισχύουσα οδηγία θέτει ως στόχο 

που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2020,  ποσοστό συμμετοχής των ανανεώσιμων  πηγών 

ενέργειας στις μεταφορές της τάξης του 10%. Για να επιτευχθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα, 

ο οποίος προκαλεί το 35% των συνολικών εκπομπών CO2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 

απαραίτητο να διατηρηθεί ο τομεακός στόχος, και να επικαιροποιηθεί για το 2030. Για τον 

σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να προωθηθεί η κινητικότητα με εναλλακτικά καύσιμα, όπως 

για παράδειγμα, η κινητικότητα μέσω ηλεκτροκίνησης . 

 

Ο εισηγητής θεωρεί αναγκαίο να αυξηθεί ο βαθμός φιλοδοξίας της παρούσας οδηγίας, ούτως 

ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για ανάληψη δράσης για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η έλλειψη φιλοδοξίας στον τομέα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας όχι μόνο θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία μας, αλλά θέτει κυρίως σε 

κίνδυνο την μελλοντική μας ανάπτυξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ 
ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ 

 
 
1. Red Eléctrica Española (REE) 

2. Repsol 

3. Unión Fotovoltaica Española (UNEF) 

4. Dupont Industrial Biosciences 

5. Gas Natural Fenosa (GNF) 

6. Comisión Europea 

7. Gobierno de Dinamarca 

8. Gobierno del Reino Unido 

9. Gobierno de Alemania 

10. Statoil 

11. European Renewable Energies Federation (EREF) 

12. Danish Energy Association. DONG Energy 

13. Eurelectric 

14. “Clean Energy For All Europeans Package”: (cena-debate con Orgalime, 

Electrolux, Bosch, Diehl, European Forum for Manufacturing - EFM) 

15. Asociación Española de Operadores de Gases Licuados de Petróleo 

(AOGLP) 

16. Unión de Petroleros Europeos Independientes (UPI) 

17. Falck Renewables 

18. Austrian Biomass Association 

19. Austrian Chamber of Agriculture 

20. Endesa 

21. Metsä Group 

22. Arizona Chemical 

23. Gas Distributors for Sustainability: GRDF, GNF, Italgas, Galp y Athenora 

24. “SolarPower Summit”:  European Commission, Eurelectric, Greenpeace, 

SolarPower Europe, Energy Post et altri. 

25. Acciona 

26. Abengoa 

27. EPURE 

28. European Biomass Association 

29. Association of Public Enterprises and Public Services Austria 

30. Gobierno de Suecia 

31. COGEN Europe 

32. Siemens 

33. Seminario“La transición hacia un nuevo modelo energético en Europa”: 

Comisión Europea, PSOE, UNEF, Asociación Eólica Española, REE, 

Asociación de Comercializadores de Energía Independiente (ACIE), 

Asociación General de Consumidores (ASGECO), Iberdrola, Plataforma para 

un Nuevo Modelo Energético 

34. ANPIER 

35. Fundación Renovables 

36. Climate Action Network (CAN) 

37. Ocean Energy Europe 

38. Wind Europe 

39. Greenpeace 

40. North Carolina office of the Southern Environmental Law Center 
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41. Drax Power Station 

42. IDA Group 

43. APPA y APPA Biocarburantes 

44. Hydrogen Europe 

45. International Air Transport Association (IATA) 

46. Transport & Environment 

47. Birdlife Europe 

48. Iberdrola 

49. Euroheat & Power 

50. EDF 

51. European Geothermal Energy Council 

52. European Solar Thermal Industry Federation 

53. European Hydrogen Association 

54. Greenpeace 

55. European Copper Institute 

56. ENGIE 

57. “3rd EU Energy Summit”: European Commission, Government of Belgium, 

Iberdrola, ENEL, 50 Hertz, Wind Europe  et altri. 

58. Gobierno de Canarias 

59. Confederation of Swedish Enterprise 

60. Scania AB 

61. Eurochambres 

62. Center for European Policy (CEP) 

63. Confederation of European Paper Industries (CEPI) 

64. Innogy 

65. Arcelormittal 

66. Shell 

67. REScoop 

68. Oxfam 

69. EDSO 

70. Tesla 

71. “Biofuels Round Table”: European Commission, Leaders of Sustainable 

Biofuels (LSB), European Waste-to-Advanced Biofuels Association 

(EWABA), FEDIOL, ePURE, European Biodiesel Board (EBB), Transport 

& Environment et altri. 

72. European Federation of Local Energy Companies (CEDEC) 

73. Austrian Federal Economic Chamber 

74. ENCE 

75. EDP Renovables 

76. Cámara de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo (desayuno-debate 

con Comisión Europea, Acciona y otras empresas españolas). 

77. Gobierno de España 

78. Paikallisvoima ry 

79. Rune Henriksen, member of the Norwegian Parliament 

80. EREF (desayuno-debate con Comisión Europea y académicos: Fraunhofer 

Institute Munich, IG Windkraft et altri) 

81. True North Venture Partners 

82. Eurobat 

83. Nordic Council (MPs from Denmark, Iceland, Finland, Norway and Sweden) 

84. European Federation for Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) 

85. European Biogas Association 

http://www.transportenvironment.org/
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86. Seminario “Clean Energy Transition and the Revised Renewable Energy 

Directive”: Comisión Europea, PSOE, ANPIER, Fundación Renovables et 

altri. 

87. Council of European Energy Regulators (CEER) / 

Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) 

88. Snam S.p.A. 

89. Platform for Electro-mobility 

90. Association of Austrian electricity companies 

91. European Ventilation Industry Association (EVIA) 

92. FERN 

93. Total, ENI y NESTE 

94. Conseil des Communes et Régions d’Europe 

95. Airbus 

96. ABB - Wind Sector Initiative 

97. Gobierno de Portugal 

98. Polish Electricity Association (PKEE) 

99. Gobierno de Holanda 

100. Seminario “Unión energética – el Parlamento Europeo decide” 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 
D(2017)45796 

 

 

Jerzy Buzek 

Πρόεδρο, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

PHS 08B046 

Βρυξέλλες, 

 

 

 

Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

(αναδιατύπωση) 

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

 

 

Κύριε πρόεδρε, 

 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με 

το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:  

 

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση 

επιφέρει επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, 

ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.  

 

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από 

την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα 

τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις. 

 

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση 

και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί τμημάτων της πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα, 

εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου 

ή επειδή οι εν λόγω τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. 

Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.» 

 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών 

του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόταση 

αναδιατύπωσης και, σύμφωνα με τις συστάσεις του εισηγητή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 

θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν 
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χαρακτηριστεί ως τέτοιες στην πρόταση και από τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας και ότι, 

όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με 

αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, 

χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους. 

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή 

της στις  21 Νοεμβρίου 2017, συνιστά ομόφωνα1, στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης 

σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

Συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας. 

 

 

  

                                                 
1 Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, John Flack, Enrico 

Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e 

Pinto, Jiří Maštálka, Emma McClarkin, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, 

Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

  ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

COM(2016)0767 of 23.2.2017 - 2016/0382(COD) 

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο 

διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και 

συγκεκριμένα το άρθρο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία 

αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 29 Ιουνίου 2017 με σκοπό να εξετάσει, μεταξύ 

άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή. 

 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή1, η συμβουλευτική ομάδα, στο πλαίσιο της εξέτασης της πρότασης 

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της 

οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 

2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την 

κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, διαπίστωσε με κοινή συμφωνία τα εξής: 

 

1. Τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία 

χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές: 

- στην αιτιολογική σκέψη 2, η διαγραφή των λέξεων «Ο έλεγχος της ευρωπαϊκής ενεργειακής 

κατανάλωσης καθώς και η»· 

- στην αιτιολογική σκέψη 3, η διαγραφή των τελευταίων λέξεων «στον τομέα των μεταφορών, 

όπου είναι εντονότερο το πρόβλημα της ασφάλειας του εφοδιασμού ενέργειας, και να επηρεάσει 

την αγορά καυσίμων για τις μεταφορές»· 

- στην αιτιολογική σκέψη 20, η διαγραφή της δεύτερης πρότασης της αιτιολογικής σκέψης 11 

της οδηγίας 2009/28/ΕΚ «Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να περιληφθεί η ενέργεια που υπάρχει 

στους ωκεανούς και σε άλλα υδάτινα συστήματα με τη μορφή κυμάτων, θαλάσσιων ρευμάτων, 

                                                 
1 Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την 

κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου. 
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παλιρροιών, βαθμίδωσης της θερμικής ενέργειας ή περιεκτικότητας σε αλάτι των ωκεανών»· 

- στην αιτιολογική σκέψη 26, η διαγραφή των λέξεων «εθνικούς στόχους», «μέτρα ευελιξίας» 

και «αλλά παραμένουν υπό τον έλεγχο των κρατών μελών προκειμένου να μην επηρεαστεί η 

ικανότητά τους να επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους»· 

- στην αιτιολογική σκέψη 27, η διαγραφή των λέξεων «διαφάνειας»· 

- στην αιτιολογική σκέψη 28, η διαγραφή στην πρώτη πρόταση των λέξεων «στους στόχους» 

καθώς και της δεύτερης πρότασης της αιτιολογικής σκέψης 37 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 

«Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί η καθαρή αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

μέσω της εκτροπής των υφιστάμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πλήρους ή μερικής 

αντικατάστασής τους από συμβατικές πηγές ενέργειας, επιτρέπεται η προσμέτρηση μόνο της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και ξεκινούν τη λειτουργία τους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ή από 

την αυξημένη δυναμικότητα εγκατάστασης η οποία ανακαινίστηκε μετά την ημερομηνία αυτή» 

- στην αιτιολογική σκέψη 34, η διαγραφή των λέξεων «να προβλεφθεί ότι τα επίπεδα αυτά 

επιτυγχάνονται με την ενσωμάτωση συντελεστή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών επιδόσεων, σύμφωνα με την οδηγία 

2002/91/ΕΚ, σχετικά με ένα βέλτιστο από πλευράς κόστους μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα ανά κτίριο»· 

- στην αιτιολογική σκέψη 39, η διαγραφή των τελευταίων λέξεων «συστήματα παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»· 

- στην αιτιολογική σκέψη 43, η διαγραφή της τελευταίας πρότασης της αιτιολογικής σκέψης 

52 της οδηγία 2009/28/ΕΚ, «Είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ των πράσινων 

πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται για τα καθεστώτα στήριξης και των εγγυήσεων 

προέλευσης»· 

- στην αιτιολογική σκέψη 44, η διαγραφή της φράσης «στοιχειώδες ποσοστό»· 

- στην αιτιολογική σκέψη 45, η διαγραφή των λέξεων «ιδίως όσον αφορά την ποσότητα της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγεται από νέες εγκαταστάσεις, η Επιτροπή 

θα πρέπει να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη »· 

- η διαγραφή ολόκληρου του κειμένου της αιτιολογικής σκέψης 56 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ· 

- στην αιτιολογική σκέψη 48, η διαγραφή της λέξης «ενδιάμεση»· 

- στην αιτιολογική σκέψη 52, η διαγραφή των λέξεων «κατά τις φάσεις επίδειξης και αρχικής 

διάθεσης στο εμπόριο»· 

- στην αιτιολογική σκέψη 70, η διαγραφή των τελευταίων λέξεων «και την ανάπτυξη των 

βιοκαυσίμων της δεύτερης και τρίτης γενεάς στην Κοινότητα και ανά τον κόσμο, για την ενίσχυση 

της έρευνας στον γεωργικό τομέα καθώς και της απόκτησης σχετικών γνώσεων»· 

- στην αιτιολογική σκέψη 72, η διαγραφή των δύο τελευταίων προτάσεων της αιτιολογικής 

σκέψης 73 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, «Οι περιοχές που υπόκεινται σε συνεχή αναδάσωση με 

συγκόμωση μεγαλύτερη του 30 %, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην εν λόγω κατηγορία, εκτός 

αν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι το απόθεμά τους σε άνθρακα είναι τόσο 

χαμηλό ώστε να δικαιολογεί τη μετατροπή τους σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει η 

παρούσα οδηγία.  Η αναφορά των υγροβιοτόπων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον ορισμό που 

περιέχει η σύμβαση για τους υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας που υπογράφηκε στις 

2 Φεβρουαρίου 1971 στο Ραμσάρ· 

- στην αιτιολογική σκέψη 81, η διαγραφή των λέξεων «πολυμερών και διμερών συμφωνιών, 

καθώς και» και «οι εν λόγω συμφωνίες»· 

- στην αιτιολογική σκέψη 95, η διαγραφή των λέξεων «ή μολυνθεί έντονα» καθώς και των έξι 

τελευταίων προτάσεων της αιτιολογικής σκέψης 85 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ οι οποίες ορίζουν 

«Ακόμη και αν τα βιοκαύσιμα παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από ήδη 

καλλιεργούμενες εκτάσεις, η καθαρή αύξηση της ζήτησης καλλιεργειών η οποία οφείλεται στην 
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προώθηση των βιοκαυσίμων ενδέχεται να οδηγήσει σε καθαρή αύξηση των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε εκτάσεις με υψηλό απόθεμα άνθρακα, οπότε θα 

μπορούσε να επιφέρει απώλεια αποθεμάτων άνθρακα. Για να μετριαστεί ο κίνδυνος αυτός, είναι 

σκόπιμο να θεσπιστούν συνοδευτικά μέτρα προκειμένου να ενθαρρυνθεί μεγαλύτερος ρυθμός 

αύξησης της παραγωγικότητας σε εκτάσεις που χρησιμοποιούνται ήδη για καλλιέργειες, η χρήση 

υποβαθμισμένων εκτάσεων και η θέσπιση απαιτήσεων αειφορίας, ανάλογων με εκείνες που 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία για την κατανάλωση βιοκαυσίμων στην Κοινότητα, σε άλλες 

χώρες κατανάλωσης βιοκαυσίμων. H Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει συγκεκριμένη 

μεθοδολογία για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται σε έμμεσες 

αλλαγές στη χρήση γης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει, βασιζόμενη 

στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, μεταξύ άλλων, τη συμπερίληψη συντελεστή για 

την έμμεση αλλαγή στη χρήση γης στον υπολογισμό των αερίων θερμοκηπίου και την ανάγκη 

δημιουργίας κινήτρων για τα βιώσιμα βιοκαύσιμα που μειώνουν τις συνέπειες στις αλλαγές στη 

χρήση γης και βελτιώνουν την αειφορία των βιοκαυσίμων με σεβασμό των άμεσων αλλαγών στη 

χρήση γης. Με την ανάπτυξη της μεθοδολογίας αυτής η Επιτροπή θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 

αντιμετωπίσει τις ενδεχόμενες συνέπειες των έμμεσων αλλαγών στη χρήση γης από τα βιοκαύσιμα 

που παράγονται από μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και από λιγνοκυτταρινούχες ύλες. 

- στην αιτιολογική σκέψη 100, η διαγραφή της υφιστάμενης παραπομπής στην απόφαση 

1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης 

των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή· 

- στην αιτιολογική σκέψη 101, η διαγραφή της φράσης «επίτευξης 20 %»· 

- στο άρθρο 1 και στο στοιχείο ι) του άρθρου 2, η διαγραφή της λέξης «εθνικό»· 

- στο στοιχείο ζ) του άρθρο 2, η διαγραφή της λέξης «ή αέρια»· 

- στο άρθρο 7 παράγραφος 1, η αντικατάσταση της υφιστάμενης παραπομπής στα «άρθρο 17 

παράγραφος 2 έως 6» με τη παραπομπή στα «άρθρο 26 παράγραφος 2 έως 7»· 

- η διαγραφή όλου του κειμένου της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ· 

- στο άρθρο 7, παράγραφος 3, η διαγραφή των λέξεων «αεροθερμική, η γεωθερμική και η 

υδροθερμική»· 

- στο άρθρο 8 παράγραφος 1, η διαγραφή των λέξεων «και να προβαίνουν σε ρυθμίσεις», 

«εκτίμηση της συμμόρφωσης», «προς τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1, 2 και 4» και 

«την εκτίμηση της συμμόρφωσης άλλου»· 

- στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 η διαγραφή της λέξης«τριών»· 

- στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1, η διαγραφή της λέξης 

«στόχους»· 

- στο άρθρο 9 παράγραφος 4, η διαγραφή της πρώτης πρότασης«Η περίοδος που αναφέρεται 

στο στοιχείο δ) της παραγράφου 3 δεν επιτρέπεται να εκτείνεται πέραν του 2020», και της 

ένδειξης «2020» στη δεύτερη πρόταση· 

- στο άρθρο 10 παράγραφος 3, η διαγραφή των λέξεων «την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς 

τους στόχους σύμφωνα με τις απαιτήσεις» και «σχετικά με τους εθνικούς συνολικούς στόχους»· 

- στο άρθρο 13 παράγραφος 1, η αντικατάσταση της διατύπωσης της υφιστάμενης παραπομπής 

«του άρθρου 3» με τη διατύπωση «του άρθρου 5»· 

-η διαγραφή όλων των όρων του άρθρου 13, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β) της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ. 

- στο άρθρο 19 παράγραφος 13, η αντικατάσταση της λέξης «καταναλωτές» με τον όρο 

«πελάτες» και η διαγραφή των τελευταίων λέξεων «που προέρχεται από εγκαταστάσεις ή 

αυξημένη δυναμικότητα που άρχισαν να λειτουργούν μετά τις 25 Ιουνίου 2009.» 

- στο άρθρο 26 παράγραφος 1, η διαγραφή της λέξης «αειφορίας»· 

- στο άρθρο 27 παράγραφος 4, η αντικατάσταση διατύπωσης της υφιστάμενης παραπομπής 

«του άρθρου 17 παράγραφος 2» με τη διατύπωση «του άρθρου 26 παράγραφος 7» και της 
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διατύπωσης  «του άρθρου 17 παράγραφοι 3, 4 και 5» με τη διατύπωση «του άρθρου 26 

παράγραφοι 2, 3, 4,5 και 6»· 

- στο άρθρο 27 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο, η διαγραφή της λέξης «διαφάνειας»· 

- στο άρθρο 27 παράγραφος 6 εδάφιο 5 και παράγραφος 7, η αντικατάσταση διατύπωσης της 

υφιστάμενης παραπομπής «στο άρθρο 17 παράγραφοι 2 έως 5» με τη διατύπωση «στο άρθρο 

26 παράγραφοι 2 έως 7»· 

- στο άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 4, η αντικατάσταση διατύπωσης της υφιστάμενης 

παραπομπής «του άρθρου 17 παράγραφος 2» με τη διατύπωση «του άρθρου 26 παράγραφος 7»· 

- στο άρθρο 28 παράγραφος 5, η διαγραφή των λέξεων «ιδιαίτερα όσον αφορά» και της λέξης 

«προσθήκες»· 

- στο άρθρο 30 παράγραφος 3, η αντικατάσταση της διατύπωσης «Το 2018» με τη διατύπωση 

«Το 2026»· 

- στο άρθρο 30 παράγραφος 4, η αντικατάσταση της διατύπωσης «Το 2021» με τη διατύπωση 

«Το 2032»· 

- στο άρθρο 32 παράγραφος 2, η αντικατάσταση της διατύπωσης «τις 5 Οκτωβρίου 2015» με 

τη διατύπωση «την 1η Ιανουαρίου 2021»·  

- στο άρθρο 32 παράγραφοι 2, 3 και 6, , η αντικατάσταση της υφιστάμενης παραπομπής στο 

άρθρο 3 παράγραφος 5 με την παραπομπή στο άρθρο 7 παράγραφος 5 και η προσθήκη νέων 

παραπομπών στο άρθρο 19 παράγραφοι 11 και 14 και στο άρθρο 25 παράγραφος 6· 

-  στο σημείο Α του παραρτήματος V, η διαγραφή της ένδειξης «52 %» σε αντιστοιχία με το 

στοιχείο «αιθανόλη ζαχαρότευτλων»· 

- στο σημείο Β του παραρτήματος V, η διαγραφή της ένδειξης «92 %» σε αντιστοιχία με το 

στοιχείο «διμεθυλαιθέρας από ξυλεία καλλιέργειας»· 

- στο σημείο Γ(3) του παραρτήματος V, η διαγραφή της ένδειξης «(EF - EB)/EF» σε 

αντιστοιχία με το στοιχείο «διμεθυλαιθέρας από ξυλεία καλλιέργειας» 

- η διαγραφή όλων των όρων του σημείου Γ (8) στοιχείο β) ii) του Παραρτήματος V της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ· 

- στο σημείο Γ(8), δεύτερο εδάφιο, του παραρτήματος V, η διαγραφή του αριθμού «10»· 

- η διαγραφή όλων των όρων του σημείου Γ (9) στοιχείο β) του παραρτήματος V της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ· 

- η διαγραφή όλων των όρων του σημείου Γ (9) του Παραρτήματος άρθρου 3, παράγραφος 9, 

στοιχείο δ) του παραρτήματος V της οδηγίας 2009/28/ΕΚ· 

- στο σημείο Γ(10) του παραρτήματος V, διαγραφή της ένδειξης «2009»· 

- στο σημείο Γ(12) του παραρτήματος V, η διαγραφή των λέξεων "και αποθήκευση»· 

- στο σημείο Γ (14) του παραρτήματος V, η διαγραφή της λέξης «παγίδευσης»· 

- στο σημείο Γ(15) του παραρτήματος V, η διαγραφή των τελευταίων λέξεων «προς 

υποκατάσταση του ορυκτής προέλευσης CO2 που χρησιμοποιείται σε εμπορικά προϊόντα και 

υπηρεσίες»· 

- στο σημείο Γ(18) του παραρτήματος V, η διαγραφή της διατύπωσης «eec + el + τα κλάσματα 

εκπομπών ep, etd και eee»· 

- η διαγραφή όλων των όρων του εδαφίου 4 του σημείου Γ (19) του παραρτήματος V της 

οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 

2. Στο άρθρο 7 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 6 πρώτο και πέμπτο εδάφιο, η 

παραπομπή στο άρθρο 31 παράγραφος 3 πρέπει να τροποποιηθεί ως παραπομπή στο άρθρο 31 

παράγραφος 2. 

 

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο 

συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που 

προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η συμβουλευτική ομάδα συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την 
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κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης σε συνδυασμό με τις ως 

άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση περιλαμβάνει απλώς και μόνο κωδικοποίηση 

του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του. 

 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Jurisconsultus   Jurisconsultus   Γενικός Διευθυντής 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 

αφορά την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

(COM(2016)767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Florent Marcellesi 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια θα πρέπει να συνάδουν με τους 

στόχους της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 208 της 

Συνθήκης της Λισαβόνας και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η μετάβαση στην 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έχει καίρια σημασία για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιοενέργεια μπορεί να διαδραματίσει περιορισμένο 

μόνο ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ και ότι, παράλληλα, η πολιτική 

της ΕΕ για τη βιοενέργεια θα χρησιμοποιηθεί σίγουρα ως υπόδειγμα στις διεθνείς 

διαπραγματεύσεις, ο συντάκτης θεωρεί ότι έχει πρωταρχική σημασία να διασφαλιστεί ότι η 

προτεινόμενη οδηγία θα ανταποκρίνεται σε αυστηρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια 

αειφορίας. 

Για τον σκοπό αυτό, η προτεινόμενη οδηγία θα πρέπει να ενισχυθεί με διάφορους τρόπους:  

Με την ενίσχυση των φιλοδοξιών της πρότασης όσον αφορά το κλίμα μέσω της αύξησης του 

μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 45 % έως το 2030 και την παράλληλη 

θέσπιση εθνικών υποχρεωτικών στόχων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 

συμφωνίας του Παρισιού· 

Με την σταδιακή πλήρη κατάργηση των βιοκαυσίμων που προέρχονται από γεωργικές 

καλλιέργειες έως το 2030 προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της 

βιοενέργειας στα έγγεια δικαιώματα, στο δικαίωμα στην σίτιση, στη βιοποικιλότητα, στο 

έδαφος και ο συνολικός αντίκτυπος της έμμεσης αλλαγής της χρήσης της γης. Στο εξής, το 

μερίδιο των βιοκαυσίμων και των βιορευστών που προέρχονται από γεωργικές καλλιέργειες 

και μπορούν να προσμετρούνται στον στόχο για τα καύσιμα μεταφορών βάσει της οδηγίας θα 

πρέπει να περιοριστεί σταδιακά μέχρι το 2030, οπότε το εν λόγω μερίδιο θα είναι μηδενικό. 

Με την σταδιακή κατάργηση όλων των κινήτρων πολιτικής για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά 
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και τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, ή 

άλλων φυτών που καλλιεργούνται σε παραγωγικές γεωργικές εκτάσεις. 

Με την ενίσχυση των κανόνων σχετικά με την έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης (ILUC), με 

το σκεπτικό ότι οι μη εδώδιμες, ενεργειακές καλλιέργειες μπορεί να συμβάλλουν στην 

έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης (ILUC) εάν παράγονται σε εκτάσεις που 

χρησιμοποιούνταν για παραγωγή τροφίμων. 

Με την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της αναδιατυπωμένης οδηγίας με την ιεράρχηση των 

αποβλήτων και τις αρχές της διαδοχικής χρήσης.  

Με την ενίσχυση των μέτρων διασφάλισης για τα προηγμένα βιοκαύσιμα, που θα πρέπει να 

μειώνουν αποτελεσματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να ανταποκρίνονται σε 

ισχυρά κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας σε περίπτωση που παρέχονται κίνητρα για τη 

χρήση αποβλήτων και καταλοίπων για την παραγωγή ενέργειας. 

Με την καθιέρωση κριτηρίων κοινωνικής αειφορίας, με το σκεπτικό ότι αυξάνονται οι 

συγκρούσεις για τη γη που είναι, για παράδειγμα, αποτέλεσμα των γεωργικών επενδύσεων 

μεγάλης κλίμακας οι οποίες πραγματοποιούνται με σκοπό την παραγωγή πρώτων υλών. Κατά 

συνέπεια, η οδηγία θα πρέπει να συνάδει με τα διεθνή πρότυπα δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, τα 

οποία είναι ακόμη σημαντικότερα σε χώρες σε χώρες όπου τα εθιμικά δικαιώματα δεν 

αναγνωρίζονται σαφώς στην ισχύουσα νομοθεσία και γηγενείς αγροτικοί πληθυσμοί έχουν 

εκτοπιστεί κατά το παρελθόν εξαιτίας έργων διατήρησης. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Ο καθορισμός δεσμευτικού στόχου 

για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

σε επίπεδο ΕΕ για το 2030 θα συνεχίσει να 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών που 

παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια και να 

δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους 

επενδυτές. Ένας στόχος που καθορίζεται 

σε ενωσιακό επίπεδο θα προσφέρει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη 

ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους για 

τη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου με τον οικονομικά πλέον 

αποδοτικό τρόπο, σύμφωνα με τις 

(8) Ο καθορισμός δεσμευτικών 

στόχων για την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 

το 2030 θα συνεχίσει να ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη τεχνολογιών που παράγουν 

ανανεώσιμη ενέργεια και να δημιουργεί 

αίσθημα ασφάλειας στους επενδυτές. 
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ιδιαίτερες εθνικές τους συνθήκες, τα 

ενεργειακά τους μείγματα και τις οικείες 

ικανότητες παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

Αιτιολόγηση 

Η εκπλήρωση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού προϋποθέτει την αύξηση του μεριδίου 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. 

Εάν οι στόχοι των κρατών μελών συνάδουν με τον στόχο της ΕΕ θα συμβάλουν στο να 

διασφαλιστεί η πραγματική επίτευξη του συνολικού στόχου της ΕΕ.  

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Η χρήση βιομάζας για την 

παραγωγή ενέργειας συνεπάγεται 

σημαντικό κόστος ευκαιρίας που 

συνδέεται με την εξάντληση ή την 

απώλεια οικοσυστημάτων. Τα κράτη 

μέλη δεν πρέπει να επιδοτούν ούτε να 

δίνουν εντολή για ενεργειακή χρήση 

πρώτων υλών, εάν η εν λόγω χρήση θα 

είχε αρνητικό αντίκτυπο στα δικαιώματα 

που αφορούν τη γη και την τροφή, στη 

βιοποικιλότητα, στο έδαφος ή στο 

συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου. 

Αιτιολόγηση 

Το Θεματολόγιο του 2030 είναι ένα μετασχηματιστικό πολιτικό πλαίσιο για την εξάλειψη της 

φτώχειας και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο εξής, τα μέτρα της 

ΕΕ για την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή πρέπει να 

συνάδουν με την εκπλήρωση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και να λαμβάνουν 

υπόψη τις ουσιώδεις διασυνδέσεις μεταξύ των γενικών και των επιμέρους στόχων.  

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15β) Η προώθηση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας θα πρέπει να βασίζεται 

στην αρχή της διαδοχικής χρήσης, ιδίως 

όσον αφορά τη δασική και γεωργική 

βιομάζα, και στην κυκλική οικονομία. Τα 

καθεστώτα στήριξης για την προώθηση 

της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας δεν θα πρέπει να υπονομεύουν 

τις αρχές της κυκλικής οικονομίας ή της 

ιεράρχησης των αποβλήτων, που 

κατατάσσουν τις επιλογές διαχείρισης 

αποβλήτων με γνώμονα την αειφορία 

τους και δίνουν απόλυτη προτεραιότητα 

στην πρόληψη και την ανακύκλωση των 

αποβλήτων. 

Αιτιολόγηση 

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να εφαρμόσουν το θεματολόγιο του 2030 σε όλες τις 

εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές, μέσω μιας συνολικής και στρατηγικής προσέγγισης, 

ενσωματώνοντας με ισορροπημένο και συνεκτικό τρόπο τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης 

ανάπτυξης και λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων ΣΒΑ, καθώς και τις 

ευρύτερες επιπτώσεις των εγχώριων δράσεών τους σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15γ) Όσον αφορά τη χρήση βιολογικών 

πηγών ενέργειας, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να θεσπίσουν μέτρα διασφάλισης 

για την προστασία της βιοποικιλότητας 

και την πρόληψη της εξάντλησης ή της 

απώλειας των οικοσυστημάτων και 

οποιασδήποτε απόκλισης από 

υπάρχουσες χρήσεις που θα μπορούσε να 

έχει αρνητικό έμμεσο ή άμεσο αντίκτυπο 

στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος ή στο 

συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Το άνοιγμα των καθεστώτων 

στήριξης στη διασυνοριακή συμμετοχή 

περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις στην 

εσωτερική αγορά ενέργειας και μπορεί, 

υπό ορισμένες συνθήκες, να βοηθήσει τα 

κράτη μέλη να επιτύχουν τον ενωσιακό 

στόχο της Ένωσης με αποδοτικότερο ως 

προς το κόστος τρόπο. Η διασυνοριακή 

συμμετοχή είναι επίσης το φυσικό 

επακόλουθο της ανάπτυξης της πολιτικής 

της Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, εφόσον ο δεσμευτικός στόχος 

σε επίπεδο Ένωσης αντικαθιστά τους 

εθνικούς δεσμευτικούς στόχους. Ως εκ 

τούτου, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα 

κράτη μέλη να ανοίξουν σταδιακά και 

μερικώς τη στήριξη σε έργα που 

υλοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη και να 

καθορίσουν διάφορους τρόπους 

υλοποίησης του σταδιακού αυτού 

ανοίγματος, με διασφάλιση παράλληλα της 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 30, 34 

και 110. 

(17) Το άνοιγμα των καθεστώτων 

στήριξης στη διασυνοριακή συμμετοχή 

περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις στην 

εσωτερική αγορά ενέργειας και μπορεί, 

υπό ορισμένες συνθήκες, να βοηθήσει τα 

κράτη μέλη να επιτύχουν τον ενωσιακό 

στόχο της Ένωσης με αποδοτικότερο ως 

προς το κόστος τρόπο. Η διασυνοριακή 

συμμετοχή είναι επίσης το φυσικό 

επακόλουθο της ανάπτυξης της πολιτικής 

της Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, εφόσον ο δεσμευτικός στόχος 

σε επίπεδο Ένωσης συνοδεύει τους 

εθνικούς δεσμευτικούς στόχους. Ως εκ 

τούτου, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα 

κράτη μέλη να ανοίξουν σταδιακά και 

μερικώς τη στήριξη σε έργα που 

υλοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη και να 

καθορίσουν διάφορους τρόπους 

υλοποίησης του σταδιακού αυτού 

ανοίγματος, με διασφάλιση παράλληλα της 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 30, 34 

και 110. 

Αιτιολόγηση 

Η εκπλήρωση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού προϋποθέτει την αύξηση του μεριδίου 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. 

Εάν οι στόχοι των κρατών μελών συνάδουν με τον στόχο της ΕΕ θα συμβάλουν στο να 

διασφαλιστεί η πραγματική επίτευξη του συνολικού στόχου της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Για να διασφαλιστεί ότι στο 

παράρτημα IX λαμβάνονται δεόντως 

υπόψη οι αρχές ιεράρχησης των 

αποβλήτων που καθορίζονται στην οδηγία 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, τα 

ενωσιακά κριτήρια αειφορίας και η ανάγκη 

διασφάλισης ότι το παράρτημα δεν 

δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για 

καλλιεργούμενη γη και ότι παράλληλα 

προωθείται η χρήση αποβλήτων και 

καταλοίπων, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

τακτικής αξιολόγησης του παραρτήματος, 

θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο 

συμπερίληψης πρόσθετων πρώτων υλών 

που δεν επιφέρουν σημαντικές 

στρεβλωτικές επιπτώσεις στις αγορές 

προϊόντων ή υποπροϊόντων, αποβλήτων ή 

καταλοίπων. 

(25) Για να διασφαλιστεί ότι στο 

παράρτημα IX λαμβάνονται δεόντως 

υπόψη οι αρχές ιεράρχησης των 

αποβλήτων που καθορίζονται στην οδηγία 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, τα 

ενωσιακά κριτήρια αειφορίας, η αρχή της 

διαδοχικής χρήσης, και η ανάγκη 

διασφάλισης ότι το εν λόγω παράρτημα 

δεν δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για 

καλλιεργούμενη γη και ότι παράλληλα 

προωθείται η χρήση αποβλήτων και 

καταλοίπων, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

τακτικής αξιολόγησης του εν λόγω 

παραρτήματος, θα πρέπει να εξετάζει το 

ενδεχόμενο συμπερίληψης πρόσθετων 

πρώτων υλών ικανών να επιτύχουν 

ουσιαστική μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου επί τη βάσει 

αξιολόγησης του κύκλου ζωής, 

συνυπολογίζοντας τις έμμεσες εκπομπές 

που αφορούν τυχόν επιπτώσεις της 

μετατόπισης, και που δεν επιφέρουν 

σημαντικές στρεβλωτικές επιπτώσεις στις 

αγορές προϊόντων ή υποπροϊόντων, 

αποβλήτων ή καταλοίπων. 

__________________ __________________ 

25 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

25 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

Αιτιολόγηση 

Είναι πολύ λίγες οι πρώτες ύλες βιοκαυσίμων που πραγματικά δεν παράγουν εκπομπές. Η 

διαφοροποίηση της σημερινής χρήσης των πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων θα 

έχει επίπτωση στους άλλους χρήστες. Για την κατανόηση της κλιματικής επίπτωσης από τη 

χρήση αυτού του υλικού για εναλλακτικά καύσιμα, είναι απαραίτητη η ανάλυση της μετατόπισης 

των εκπομπών, στο πλαίσιο της οποίας προσδιορίζονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για 

την αντικατάσταση των πρώτων υλών και οι εκπομπές που συνδέονται με αυτήν. Πρέπει να 

ληφθεί υπόψη η αρχή της χρήσης της βιομάζας σε διαδοχικά στάδια η οποία συνάδει με τη 

στρατηγική της ΕΕ για την κυκλική οικονομία και με τη δασική στρατηγική της ΕΕ. 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 60 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (50α) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 

ενωσιακό πλαίσιο για την προώθηση της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

συμβάλλοντας παράλληλα στον δυνητικό 

θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η 

Ένωση και τα κράτη μέλη στην τόνωση 

της ανάπτυξης του τομέα της ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές σε τρίτες χώρες. 

Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να προωθήσουν την έρευνα, την 

ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στις αναπτυσσόμενες και σε άλλες 

χώρες εταίρους, ενισχύοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο την περιβαλλοντική και 

οικονομική τους βιωσιμότητα και την 

ικανότητά τους για εξαγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, η 

εισαγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές από χώρες εταίρους μπορεί να 

βοηθήσει την Ένωση και τα κράτη μέλη 

να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους 

τους για μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 62 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(62) Στη στρατηγική του Ιουλίου 2016 

για την κινητικότητα με χαμηλές 

ανθρακούχες εκπομπές επισημαίνεται ότι 

τα βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά 

βιοκαύσιμα συμβάλλουν σε περιορισμένο 

βαθμό στην απαλλαγή του τομέα των 

μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 

και ότι θα πρέπει να καταργηθούν 

σταδιακά και να αντικατασταθούν από 

(62) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων 

και γεωργικών εκτάσεων προορισμένων 

για την παραγωγή τροφίμων και 

ζωοτροφών για τον σκοπό της 

παραγωγής βιοκαυσίμων, η ζήτηση για 

προϊόντα που δεν είναι καύσιμα θα πρέπει 

να συνεχίσει να καλύπτεται με 

εντατικοποίηση της τρέχουσας 

παραγωγής ή με την ένταξη στην 
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προηγμένα βιοκαύσιμα. Για την 

προετοιμασία της μετάβασης σε 

προηγμένα βιοκαύσιμα και για την 

ελαχιστοποίηση των συνολικών 

επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της 

χρήσης γης, είναι σκόπιμο να περιοριστούν 

οι ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών 

που παράγονται από φυτά τα οποία 

καλλιεργούνται ως τρόφιμα και 

ζωοτροφές, ποσότητες που μπορεί να 

προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχου 

που θέτει η παρούσα οδηγία. 

παραγωγή μη γεωργικών γαιών που 

βρίσκονται αλλού. Η χρήση μη γεωργικών 

γαιών για τη γεωργία συνιστά έμμεση 

αλλαγή χρήσης της γης και μπορεί να 

επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, όταν συνεπάγεται τη 

μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα 

άνθρακα. Στη στρατηγική του Ιουλίου 

2016 για την κινητικότητα με χαμηλές 

ανθρακούχες εκπομπές επισημαίνεται ότι 

τα βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά 

βιοκαύσιμα συμβάλλουν σε περιορισμένο 

βαθμό στην απαλλαγή του τομέα των 

μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 

και ότι θα πρέπει να καταργηθούν 

σταδιακά και να αντικατασταθούν από 

προηγμένα βιοκαύσιμα. Για την 

προετοιμασία της μετάβασης σε 

προηγμένα βιοκαύσιμα και για την 

ελαχιστοποίηση των συνολικών 

επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της 

χρήσης γης, είναι σκόπιμο να περιοριστούν 

οι ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών 

που παράγονται από φυτά τα οποία 

καλλιεργούνται ως τρόφιμα και 

ζωοτροφές, ποσότητες που μπορεί να 

προσμετρούνται στην επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που θέτει η παρούσα 

οδηγία, και να συμπεριληφθεί μία 

εκτίμηση για την έμμεση αλλαγή χρήσης 

της γης στον υπολογισμό των αερίων 

θερμοκηπίου. 

Αιτιολόγηση 

Το φαινόμενο της έμμεσης αλλαγής της χρήσης της γης (ILUC) θα πρέπει να αναγνωριστεί 

σαφώς και να ληφθεί υπόψη στις διατάξεις της οδηγίας. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 64 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(64) Τα προηγμένα βιοκαύσιμα και 

άλλα βιοκαύσιμα και βιοαέρια που 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

(64) Τα προηγμένα βιοκαύσιμα και 

άλλα βιοκαύσιμα και βιοαέρια που 

παράγονται από πρώτες ύλες που 
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καταγράφονται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές στις μεταφορές μπορούν να 

συμβάλουν στη μείωση των ανθρακούχων 

εκπομπών, στην τόνωση της απαλλαγής 

του ενωσιακού τομέα των μεταφορών από 

τις ανθρακούχες εκπομπές με οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο και στη βελτίωση μεταξύ 

άλλων της ενεργειακής διαφοροποίησης 

στον τομέα των μεταφορών, με 

ταυτόχρονη προώθηση της καινοτομίας, 

της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας στην οικονομία της Ένωσης και 

μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές 

ενέργειας. Η επιβολή στους προμηθευτές 

καυσίμων της υποχρέωσης ενσωμάτωσης 

αναμένεται ότι θα ενθαρρύνει τη συνεχή 

ανάπτυξη των προηγμένων καυσίμων, 

συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, 

και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η 

υποχρέωση ενσωμάτωσης παρέχει επίσης 

κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων 

των παρεχόμενων καυσίμων για την 

εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις 

επιδόσεις των εν λόγω καυσίμων όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 

την τεχνική καινοτομία και την αειφορία. 

καταγράφονται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές στις μεταφορές μπορούν να 

συμβάλουν στη μείωση των ανθρακούχων 

εκπομπών, στην τόνωση της απαλλαγής 

του ενωσιακού τομέα των μεταφορών από 

τις ανθρακούχες εκπομπές με οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο και στη βελτίωση μεταξύ 

άλλων της ενεργειακής διαφοροποίησης 

στον τομέα των μεταφορών, με 

ταυτόχρονη προώθηση της καινοτομίας, 

της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας στην οικονομία της Ένωσης και 

μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές 

ενέργειας. Ωστόσο, οι μη εδώδιμες 

πρώτες ύλες μπορεί να οδηγήσουν σε 

εκπομπές που συνδέονται με αλλαγές της 

χρήσης της γης ή σε άλλες έμμεσες 

εκπομπές. Προκειμένου να ληφθούν 

υπόψη οι έμμεσες εκπομπές που 

σχετίζονται με τη μετατόπιση των 

σημερινών χρήσεων ορισμένων πρώτων 

υλών, θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

εκτιμήσεις στον υπολογισμό των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Οι εν 

λόγω εκτιμήσεις είναι πιθανόν να 

αλλάζουν καθώς προστίθενται νέα 

δεδομένα ή καθώς οι αγορές των εν λόγω 

μη εδώδιμων πρώτων υλών 

μεταβάλλονται με την πάροδο του 

χρόνου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση. Η 

επιβολή στους προμηθευτές καυσίμων της 

υποχρέωσης ενσωμάτωσης αναμένεται ότι 

θα ενθαρρύνει τη συνεχή ανάπτυξη των 

προηγμένων καυσίμων, 

συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, 

και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η 

υποχρέωση ενσωμάτωσης παρέχει επίσης 

κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων 

των παρεχόμενων καυσίμων για την 

εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις 

επιδόσεις των εν λόγω καυσίμων όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 
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την τεχνική καινοτομία και την αειφορία. 

Αιτιολόγηση 

Για την κατανόηση της κλιματικής επίπτωσης από τη χρήση αυτού του υλικού για εναλλακτικά 

καύσιμα, είναι απαραίτητη η ανάλυση της μετατόπισης των εκπομπών, στο πλαίσιο της οποίας 

θα προσδιορίζονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των πρώτων 

υλών και οι εκπομπές που συνδέονται με αυτήν. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 69 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (69α) Η παραγωγή βιοκαυσίμων και, 

κατά συνέπεια, οι αντίστοιχοι στόχοι και 

το σχετικό χρονοδιάγραμμα, δεν θα 

πρέπει να προκαλέσουν καμία αλλαγή της 

χρήσης της γης και δεν θα πρέπει να 

επηρεάσουν κατά κανένα τρόπο τη 

διατροφική αλυσίδα. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 69 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (69β) Η πολιτική της Ένωσης στον 

τομέα των βιοκαυσίμων μπορεί να έχει 

εμμέσως δυσμενείς συνέπειες όχι μόνο για 

το περιβάλλον αλλά και για τη ζωή των 

τοπικών κοινοτήτων, τα δικαιώματα 

έγγειας ιδιοκτησίας και την επισιτιστική 

ασφάλεια, αν δεν εφαρμοστούν 

διασφαλίσεις σε σχέση με τη βιωσιμότητα 

και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 73 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(73) Οι γεωργικές πρώτες ύλες για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας δεν θα πρέπει να 

παράγονται σε τυρφώνες, διότι η 

καλλιέργεια πρώτων υλών σε τυρφώνες θα 

προκαλούσε σημαντική απώλεια 

αποθεμάτων άνθρακα σε περίπτωση 

περαιτέρω αποστράγγισης του εδάφους 

προς τον σκοπό αυτό και εφόσον δεν είναι 

δυνατόν να εξακριβωθεί εύκολα ότι δεν 

πραγματοποιήθηκε η αποστράγγιση. 

(73) Οι γεωργικές πρώτες ύλες για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας δεν θα πρέπει να 

παράγονται σε τυρφώνες ή υγρότοπους, 

διότι η καλλιέργεια πρώτων υλών σε 

τυρφώνες ή υγρότοπους θα προκαλούσε 

σημαντική απώλεια αποθεμάτων άνθρακα 

σε περίπτωση περαιτέρω αποστράγγισης 

του εδάφους προς τον σκοπό αυτό και 

εφόσον δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί 

εύκολα ότι δεν πραγματοποιήθηκε η 

αποστράγγιση. 

Αιτιολόγηση 

Οι τυρφώνες και οι υγρότοποι αποτελούν ενδιαιτήματα υψηλής αξίας διατήρησης που 

φιλοξενούν ορισμένες από τις πιο σημαντικές αποθήκες άνθρακα στην ΕΕ και στον κόσμο. 

Ωστόσο, όταν υποβαθμιστούν, εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες αερίων θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 73 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (73α) Τα γεωργικά και δασικά 

κατάλοιπα για την παραγωγή 

βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων 

βιομάζας θα πρέπει να καλλιεργούνται 

και να συγκομίζονται με τη χρήση 

πρακτικών που να συνάδουν με την 

προστασία της ποιότητας και του 

οργανικού άνθρακα του εδάφους. 

Αιτιολόγηση 

Η γεωργική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την εξάλειψη της φτώχειας. Οι περιβαλλοντικές 

προκλήσεις που παραδοσιακά αντιμετωπίζει η γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο επιδεινώνονται 

λόγω της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι γεωργοί πρέπει να συμβάλουν 

στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της χρήσης βιώσιμων γεωργικών πρακτικών.  
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Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 95 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (95α) Οι πολιτικές της Ένωσης και των 

κρατών μελών για τα βιοκαύσιμα θα 

πρέπει να συνάδουν με τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών και την αρχή της συνοχής της 

αναπτυξιακής πολιτικής, όπως 

κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της 

Λισαβόνας. Ειδικότερα, η Ένωση και τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν 

προκειμένου οι οικείες πολιτικές για τα 

βιοκαύσιμα να μην έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες 

και να σέβονται τα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας των κατοίκων της περιοχής, 

όπως προβλέπεται στη σύμβαση για τους 

αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς 

σε ανεξάρτητες χώρες (αριθ. 169) της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 

καθώς και στις προαιρετικές 

κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για 

την υπεύθυνη διαχείριση του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, 

αλιευμάτων και δασών στο πλαίσιο της 

εθνικής επισιτιστικής ασφάλειας, στις 

αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις 

στα συστήματα γεωργίας και τροφίμων 

και στις κατευθυντήριες γραμμές του 

ΟΟΣΑ και του FAO για υπεύθυνες 

γεωργικές αλυσίδες εφοδιασμού. 

Αιτιολόγηση 

Η συμφωνία του Παρισιού απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πλαίσιο της ανάληψης 

δράσης για την κλιματική αλλαγή, να σέβονται τις διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών. Αναφέρει επίσης ότι οι 

δράσεις για το κλίμα πρέπει να επιτευχθούν με βάση την ισότητα και στο πλαίσιο της αειφόρου 

ανάπτυξης και των προσπαθειών για την εξάλειψη της φτώχειας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

πολιτική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα μπορεί να ασκήσει πίεση στις εκτάσεις γης στο εξωτερικό, 

είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι δεν παραβιάζει τα υφιστάμενα δικαιώματα εγγείου 

ιδιοκτησίας των κατοίκων των περιοχών. 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 99 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(99) Προκειμένου να τροποποιηθούν ή 

να συμπληρωθούν ορισμένα μη ουσιώδη 

στοιχεία της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει 

να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον 

κατάλογο των πρώτων υλών για την 

παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων, των 

οποίων η συνεισφορά στην υποχρέωση 

των προμηθευτών καυσίμων στον τομέα 

των μεταφορών είναι περιορισμένη· την 

προσαρμογή του ενεργειακού 

περιεχομένου των καυσίμων κίνησης στην 

επιστημονική και τεχνική πρόοδο, τη 

μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του 

μεριδίου βιοκαυσίμων που προκύπτει από 

την επεξεργασία βιομάζας με ορυκτά 

καύσιμα σε κοινή διαδικασία, την 

εφαρμογή συμφωνιών αμοιβαίας 

αναγνώρισης των εγγυήσεων προέλευσης, 

την καθιέρωση κανόνων για την 

παρακολούθηση της λειτουργίας του 

συστήματος των εγγυήσεων προέλευσης, 

και τους κανόνες υπολογισμού των 

επιπτώσεων των βιοκαυσίμων, των 

βιορευστών και των συγκριτικών τους 

ορυκτών καυσίμων στα αέρια 

θερμοκηπίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

διεξαγάγει η Επιτροπή κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ 

άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 

οι διαβουλεύσεις αυτές να 

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές 

που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 

της νομοθεσίας. Ειδικότερα, για να 

διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

(99) Προκειμένου να τροποποιηθούν ή 

να συμπληρωθούν ορισμένα μη ουσιώδη 

στοιχεία της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει 

να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον 

κατάλογο των πρώτων υλών για την 

παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων, 

περιλαμβανομένων και των 

συνδεδεμένων εκτιμώμενων έμμεσων 

εκπομπών· την προσαρμογή του 

ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων 

κίνησης στην επιστημονική και τεχνική 

πρόοδο, τη μεθοδολογία για τον 

προσδιορισμό του μεριδίου βιοκαυσίμων 

που προκύπτει από την επεξεργασία 

βιομάζας με ορυκτά καύσιμα σε κοινή 

διαδικασία, την εφαρμογή συμφωνιών 

αμοιβαίας αναγνώρισης των εγγυήσεων 

προέλευσης, την καθιέρωση κανόνων για 

την παρακολούθηση της λειτουργίας του 

συστήματος των εγγυήσεων προέλευσης, 

και τους κανόνες υπολογισμού των 

επιπτώσεων των βιοκαυσίμων, των 

βιορευστών και των συγκριτικών τους 

ορυκτών καυσίμων στα αέρια 

θερμοκηπίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

διεξαγάγει η Επιτροπή κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ 

άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 

οι διαβουλεύσεις αυτές να 

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές 

που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 

της νομοθεσίας. Ειδικότερα, για να 

διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 
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ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 

κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

Αιτιολόγηση 

Καθίσταται σαφές ότι οι έμμεσες εκπομπές λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά την εξέταση των 

διαφόρων πρώτων υλών. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 101 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (101α) 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι 

στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε 

ηλεκτρική ενέργεια. Περίπου τρία 

δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται 

από τα παραδοσιακά καύσιμα, όπως ο 

άνθρακας και η ξυλεία, για το μαγείρεμα, 

και συχνά έχουν ανεπαρκή εξαερισμό στα 

σπίτια τους. Περίπου δύο εκατομμύρια 

άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από 

πνευμονία και χρόνια πνευμονική πάθηση 

από τη χρήση αυτών των καυσίμων. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 101 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (101β) Οι αναπτυσσόμενες χώρες 

υιοθετούν σε ολοένα και μεγαλύτερο 

βαθμό πολιτικές ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου 

ότι επιδιώκουν την παραγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές για την 

ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης 

ενέργειας. Έως το τέλος του 2015 είχαν 
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θεσπίσει στόχους για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές περισσότερα από 173 

κράτη, συμπεριλαμβανομένων 117 

αναπτυσσόμενων ή αναδυόμενων 

οικονομιών. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 101 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (101γ) Η χρήση ενέργειας στις 

αναπτυσσόμενες χώρες συνδέεται στενά 

με ένα φάσμα κοινωνικών θεμάτων: 

μείωση της φτώχειας, εκπαίδευση, υγεία, 

αύξηση του πληθυσμού, απασχόληση, 

επιχειρηματικότητα, επικοινωνία, 

αστικοποίηση και έλλειψη ευκαιριών για 

τις γυναίκες. Οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας έχουν το σημαντικό δυναμικό 

να επιτρέπουν την κοινή αντιμετώπιση 

των προκλήσεων στους τομείς της 

ανάπτυξης και του περιβάλλοντος. Τα 

τελευταία έτη έχει σημειωθεί σημαντική 

ανάπτυξη των τεχνολογιών εναλλακτικής 

ενέργειας, τόσο όσον αφορά τις επιδόσεις 

όσο και την μείωση του κόστους. 

Επιπλέον, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες 

προσφέρονται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη 

μιας νέας γενιάς τεχνολογιών ενέργειας. 

Πέρα από τα αναπτυξιακά και 

περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να 

προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και 

οικονομική σταθερότητα. Η αύξηση της 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα 

μειώσει την εξάρτηση από ακριβές 

εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και θα 

βοηθήσει πολλές χώρες να βελτιώσουν το 

ισοζύγιο πληρωμών τους. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 

για την προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Θέτει έναν 

δεσμευτικό ενωσιακό στόχο για το 

συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030. 

Καθορίζει επίσης κανόνες για 

τη χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές, την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στους τομείς της θέρμανσης και της ψύξης 

και των μεταφορών, την περιφερειακή 

συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και με 

τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις 

διοικητικές διαδικασίες και την 

πληροφόρηση και την κατάρτιση. 

Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας. 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 

για την προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Θέτει υποχρεωτικούς 

ενωσιακούς και εθνικούς στόχους για το 

συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030. 

Καθορίζει επίσης κανόνες για τη 

χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές, την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στους τομείς της θέρμανσης και της ψύξης 

και των μεταφορών, την περιφερειακή 

συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και με 

τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις 

διοικητικές διαδικασίες και την 

πληροφόρηση και την κατάρτιση. 

Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας. 

Αιτιολόγηση 

Η εκπλήρωση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού προϋποθέτει την αύξηση του μεριδίου 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. 

Εάν οι στόχοι των κρατών μελών συνάδουν με τον στόχο της ΕΕ θα συμβάλουν στο να 

διασφαλιστεί η πραγματική επίτευξη του συνολικού στόχου της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιδ α) «ενεργειακές καλλιέργειες»: 

καλλιέργειες που παράγονται σε 

γεωργικές εκτάσεις ως κύρια καλλιέργεια, 

εξαιρουμένων των καταλοίπων και 

αποβλήτων, και καλλιεργούνται 

πρωτίστως για σκοπούς παραγωγής 

ενέργειας· 
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Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση του ορισμού. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Δεσμευτικός συνολικός στόχος σε επίπεδο 

Ένωσης για το 2030 

Δεσμευτικοί συνολικοί στόχοι σε επίπεδο 

Ένωσης και κρατών μελών για το 2030 

Αιτιολόγηση 

Απαραίτητη τροπολογία για τη διασφάλιση συνοχής με το άρθρο 1. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, 

κατά την επίτευξη των στόχων που 

καθορίζονται στην παράγραφο 3, ότι οι 

εθνικοί τους στόχοι είναι σχεδιασμένοι 

κατά τρόπον ώστε να συμμορφώνονται 

με την ιεράρχηση των αποβλήτων που 

ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, ιδίως 

όσον αφορά την κατανάλωση της 

δασικής και γεωργικής βιομάζας για 

ενεργειακούς σκοπούς, και ώστε να 

τηρούνται οι αρχές της κυκλικής 

οικονομίας και της διαδοχικής χρήσης. 

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 

επανεξετάζουν τακτικά τους εθνικούς 

στόχους τους ώστε να διασφαλίζεται η 

συμμόρφωση με τις εν λόγω αρχές. 

Αιτιολόγηση 

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να εφαρμόσουν το θεματολόγιο του 2030 σε όλες τις 

εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές, και να λάβουν υπόψη τις διασυνδέσεις μεταξύ των 

διαφόρων ΣΒΑ, καθώς και τις ευρύτερες επιπτώσεις των εγχώριων δράσεων σε διεθνές και 
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παγκόσμιο επίπεδο. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω αρχές της κυκλικής οικονομίας και της 

διαδοχικής χρήσης θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων στην παρούσα 

οδηγία, με σκοπό να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα για τις τρίτες χώρες. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) η ηλεκτρική ενέργεια έχει 

παραχθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαίου για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει ακουσίως να ανταμείβουν την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας υπό συνθήκες που συνιστούν παράβαση του διεθνούς δικαίου. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) η εφαρμογή σχετίζεται με κοινό 

έργο που πληροί τα κριτήρια των 

στοιχείων β) και γ) της παραγράφου 2 και 

ότι θα χρησιμοποιήσει το σταθμό 

διασύνδεσης αφού τεθεί σε λειτουργία, 

καθώς και με ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που δεν είναι μεγαλύτερη από 

την ποσότητα που θα εξάγεται 

στην Ένωση αφού ξεκινήσει η λειτουργία 

του σταθμού διασύνδεσης. 

ε) η εφαρμογή σχετίζεται με κοινό 

έργο που πληροί τα κριτήρια των 

στοιχείων β), γ) και γ α) της παραγράφου 2 

και ότι θα χρησιμοποιήσει το σταθμό 

διασύνδεσης αφού τεθεί σε λειτουργία, 

καθώς και με ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που δεν είναι μεγαλύτερη από 

την ποσότητα που θα εξάγεται 

στην Ένωση αφού ξεκινήσει η λειτουργία 

του σταθμού διασύνδεσης. 

Αιτιολόγηση 

Απαραίτητη τροπολογία για τη διασφάλιση συνοχής με το σημείο γ α της προηγούμενης 

παραγράφου το οποίο προστίθεται με την τροπολογία 25. 
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Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) περιλαμβάνει γραπτή αποδοχή των 

στοιχείων β) και γ) από την τρίτη χώρα 

στην επικράτεια της οποίας θα 

λειτουργήσει η εγκατάσταση και το 

ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από την 

εγκατάσταση και θα χρησιμοποιηθεί εντός 

της χώρας αυτής. 

δ) περιλαμβάνει γραπτή αποδοχή των 

στοιχείων β), γ) και γ α) της παραγράφου 

2 από την τρίτη χώρα στην επικράτεια της 

οποίας θα λειτουργήσει η εγκατάσταση και 

το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από την 

εγκατάσταση και θα χρησιμοποιηθεί εντός 

της χώρας αυτής. 

Αιτιολόγηση 

Απαραίτητη τροπολογία για τη διασφάλιση συνοχής με το σημείο γ α της παραγράφου 2 το 

οποίο προστίθεται με την τροπολογία 25. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

11. Τα κράτη μέλη δεν αναγνωρίζουν 

τις εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδει τρίτη 

χώρα, εκτός εάν η Επιτροπή έχει 

υπογράψει συμφωνία με την εν λόγω τρίτη 

χώρα για την αμοιβαία αναγνώριση των 

εγγυήσεων προέλευσης που εκδίδονται 

στην Ένωση και των συμβατών 

συστημάτων εγγυήσεων προέλευσης που 

εφαρμόζονται στην εν λόγω χώρα, σε 

περίπτωση άμεσης εισαγωγής ή εξαγωγής 

ενέργειας. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 για την επιβολή 

των εν λόγω συμφωνιών. 

11. Τα κράτη μέλη δεν αναγνωρίζουν 

τις εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδει τρίτη 

χώρα, εκτός εάν η Επιτροπή έχει 

υπογράψει συμφωνία με την εν λόγω τρίτη 

χώρα για την αμοιβαία αναγνώριση των 

εγγυήσεων προέλευσης που εκδίδονται 

στην Ένωση και των συμβατών 

συστημάτων εγγυήσεων προέλευσης που 

εφαρμόζονται στην εν λόγω χώρα, σε 

περίπτωση άμεσης εισαγωγής ή εξαγωγής 

ενέργειας. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 για την επιβολή 

των εν λόγω συμφωνιών. Οι εν λόγω 

συμφωνίες συνάδουν με το διεθνές 

δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

καθώς και με όλες τις σχετικές 

αποφάσεις της Επιτροπής και με τη 

νομολογία του Δικαστηρίου της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η δυνατότητα να συμπεριληφθεί η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για 

τον υπολογισμό του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να συμμορφώνεται 

με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ. Δεν θα πρέπει να οδηγεί σε υποβάθμιση των 

προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή να προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β - εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) για τον υπολογισμό του αριθμητή, 

λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό 

περιεχόμενο των προηγμένων βιοκαυσίμων 

και άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων τα 

οποία παράγονται από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, τα 

ορυκτά καύσιμα από απόβλητα που 

παρέχονται σε όλους τους τομείς των 

μεταφορών, και η ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές με την οποία 

τροφοδοτούνται τα οδικά οχήματα. 

β) για τον υπολογισμό του αριθμητή, 

λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό 

περιεχόμενο των προηγμένων βιοκαυσίμων 

και άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων τα 

οποία παράγονται από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, και η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές, που παρέχονται σε όλους τους 

τομείς των μεταφορών. 

Αιτιολόγηση 

Το θεματολόγιο του 2030 και οι 17 ΣΒΑ του έχουν καθολικό χαρακτήρα και ισχύουν για όλες 

τις χώρες σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, με βάση την ανάληψη ιδίας ευθύνης σε εθνικό επίπεδο 

και τη συνυπευθυνότητα. Δεν είναι σκόπιμο να περιλαμβάνονται εντολές για τα ορυκτά καύσιμα 

στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ακόμη και αν παράγονται από απόβλητα, 

ιδίως σε ένα πλαίσιο όπου η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 

υπόδειγμα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) Για τον υπολογισμό τόσο του 
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αριθμητή όσο και του παρονομαστή 

μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο 

βιοκαύσιμα και βιορευστά που 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

προέρχονται από την ΕΕ ή παράγονται 

στην ΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους βιωσιμότητας και προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των αλλαγών 

της χρήσης γης (LUC) ή των έμμεσων αλλαγών της χρήσης γης (ILUC), θα πρέπει να 

θεωρηθούν βιώσιμα μόνο τα βιοκαύσιμα ή βιορευστά που παράγονται από πρώτες ύλες 

(συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων) οι οποίες προέρχονται από την ΕΕ. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο v 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

v) η συγκομιδή δεν υπερβαίνει τη 

μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα 

του δάσους, 

v) η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει 

τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα του 

δάσους. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο β – σημείο i 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) η συγκομιδή δασικής βιομάζας 

πραγματοποιήθηκε βάσει νόμιμης άδειας· 

i) η συγκομιδή δασικής βιομάζας 

πραγματοποιήθηκε νόμιμα· 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο β – σημείο v 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

v) η συγκομιδή δεν υπερβαίνει τη 

μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα 

του δάσους. 

v) η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει 

τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα του 

δάσους. 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και 

τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται 

από γεωργική και δασική βιομάζα και 

λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 

που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και 

γ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 

πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 α) η πρώτη ύλη λαμβάνεται από 

εκτάσεις ή δάση στην περίπτωση των 

οποίων τα δικαιώματα τρίτων όσον 

αφορά τη χρήση και την ιδιοκτησία τους 

γίνονται σεβαστά μέσω της λήψης της 

ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν 

επιγνώσει συγκατάθεσης των τρίτων 

αυτών μερών, με τη συμμετοχή 

αντιπροσωπευτικών θεσμικών φορέων 

και οργανισμών· 

 β) τα ανθρώπινα και εργασιακά 

δικαιώματα των τρίτων μερών γίνονται 

σεβαστά· και 

 γ) η διαθεσιμότητα τροφίμων και 

ζωοτροφών για τα τρίτα μέρη δεν τίθεται 

σε κίνδυνο. 

 Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να γίνονται 

απολύτως σεβαστά κατά προτεραιότητα 

τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των 

κατοίκων της περιοχής, σύμφωνα με τη 

σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ καθώς και 

με τις προαιρετικές κατευθυντήριες 

γραμμές του ΟΗΕ για την υπεύθυνη 

διαχείριση του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών 

στο πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής 

ασφάλειας, τις αρχές υπεύθυνων 

επενδύσεων στα συστήματα γεωργίας και 

τροφίμων και τις κατευθυντήριες 

γραμμές του FAO και του ΟΟΣΑ για 

υπεύθυνες γεωργικές αλυσίδες 

εφοδιασμού. 
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 Για τους σκοπούς της παρούσας 

παραγράφου, ο όρος ‘τρίτα μέρη’ αφορά 

τις τοπικές και αυτόχθονες κοινότητες ή 

άλλα άτομα που εμπλέκονται στην 

παραγωγή ή τη συγκομιδή πρώτων υλών 

ή επηρεάζονται από τις εργασίες 

παραγωγής ή λήψης πρώτων υλών. 

Αιτιολόγηση 

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας και της συγκομιδής της βιομάζας θα πρέπει να προστατεύονται τα 

δικαιώματα των τρίτων μερών, να τηρείται η εργατική νομοθεσία και να υπάρχει προφύλαξη 

από τις δυσμενείς συνέπειες για την επισιτιστική ασφάλεια. 

 

Τροπολογία  33 

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 αειφορίας για τα καύσιμα 

βιομάζας. 

10. Για τους σκοπούς που 

απαριθμούνται στην παράγραφο1 

στοιχείαα), β) και γ), τα κράτη μέλη 

μπορούν να καθορίσουν πρόσθετα 

κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας. 

Αιτιολόγηση 

Το δικαίωμα των κρατών μελών να επιβάλλουν πρόσθετα κριτήρια αειφορίας δεν θα πρέπει να 

περιορίζεται στα καύσιμα βιομάζας. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 

για να θεσπίσουν κατάλληλες, εκτενείς 

και βασιζόμενες στα ανθρώπινα 

δικαιώματα διασφαλίσεις βιωσιμότητας 

όσον αφορά τη χρήση βιοκαυσίμων, 

προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα 

ζητήματα που σχετίζονται με τα 
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δικαιώματα έγγειας ιδιοκτησίας και άλλες 

σχετικές επιπτώσεις της παραγωγής και 

εισαγωγής βιοκαυσίμων. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην περίπτωση των 

βιοκαυσίμων και των βιορευστών, εάν στο 

παράρτημα V μέρος Α ή Β, και στην 

περίπτωση των καυσίμων βιομάζας, εάν 

στο παράρτημα VI μέρος A, προβλέπεται 

προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την οδό 

παραγωγής και όταν η τιμή el για τα εν 

λόγω βιοκαύσιμα ή βιορευστά που έχει 

υπολογισθεί σύμφωνα με το παράρτημα V 

μέρος Γ σημείο 7 και για τα εν λόγω 

καύσιμα βιομάζας που έχει υπολογισθεί 

σύμφωνα με το παράρτημα VI μέρος Β 

σημείο 7 ισούται ή είναι μικρότερη του 

μηδενός, χρησιμοποιώντας αυτή την 

προκαθορισμένη τιμή· 

α) στην περίπτωση των βιοκαυσίμων 

και των βιορευστών, εάν στο παράρτημα V 

μέρος Α ή Β, και στην περίπτωση των 

καυσίμων βιομάζας, εάν στο παράρτημα 

VI μέρος A, προβλέπεται προκαθορισμένη 

τιμή για τη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής και 

όταν η τιμή el για τα εν λόγω βιοκαύσιμα ή 

βιορευστά που έχει υπολογισθεί σύμφωνα 

με το παράρτημα V μέρος Γ σημείο 7 και 

για τα εν λόγω καύσιμα βιομάζας που έχει 

υπολογισθεί σύμφωνα με το παράρτημα VI 

μέρος Β σημείο 7 ισούται ή είναι 

μικρότερη του μηδενός, χρησιμοποιώντας 

αυτή την προκαθορισμένη τιμή και 

αφαιρώντας από αυτήν την 

προκαθορισμένη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στην 

έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, όπως 

ορίζεται στο παράρτημα VIII μέρος Α ή 

στις έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα όπως ορίζεται στο μέρος Βα 

αυτού· 

Αιτιολόγηση 

Είναι πολύ λίγες οι πρώτες ύλες βιοκαυσίμων που πραγματικά δεν παράγουν εκπομπές. Η 

διαφοροποίηση της σημερινής χρήσης των πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων θα 

έχει επίπτωση στους άλλους χρήστες. Οι έμμεσες εκτιμήσεις των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα βάσει ανάλυσης της μετατόπισης που προσδιορίζει ποια υλικά θα χρησιμοποιηθούν 

για την αντικατάσταση των πρώτων υλών, καθώς και των εκπομπών που συνδέονται με αυτές, 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου, ώστε 

να αντικατοπτρίζεται ο κλιματικός αντίκτυπος από τη χρήση του εν λόγω υλικού ως 

εναλλακτικού καυσίμου. 
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Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική 

τιμή η οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο 

παράρτημα V μέρος Γ για τα βιοκαύσιμα 

και τα βιορευστά και στο παράρτημα VI 

μέρος Β για τα καύσιμα βιομάζας· 

β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική 

τιμή η οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο 

παράρτημα V μέρος Γ για τα βιοκαύσιμα 

και τα βιορευστά και στο παράρτημα VI 

μέρος Β για τα καύσιμα βιομάζας και 

αφαιρώντας από αυτήν την 

προκαθορισμένη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στην 

έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης, όπως 

ορίζεται στο παράρτημα VIII μέρος Α ή 

στις έμμεσες εκπομπές όπως ορίζεται στο 

μέρος Βα αυτού· 

Αιτιολόγηση 

Είναι πολύ λίγες οι πρώτες ύλες βιοκαυσίμων που πραγματικά δεν παράγουν εκπομπές. Η 

διαφοροποίηση της σημερινής χρήσης των πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων θα 

έχει επίπτωση στους άλλους χρήστες. Οι έμμεσες εκτιμήσεις των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα βάσει ανάλυσης της μετατόπισης που προσδιορίζει ποια υλικά θα χρησιμοποιηθούν 

για την αντικατάσταση των πρώτων υλών, καθώς και των εκπομπών που συνδέονται με αυτές, 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου, ώστε 

να αντικατοπτρίζεται ο κλιματικός αντίκτυπος από τη χρήση του εν λόγω υλικού ως 

εναλλακτικού καυσίμου. Η τροπολογία αυτή συνδέεται άρρηκτα με την τροπολογία που 

τροποποιεί το άρθρο 25 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που 

υπολογίζεται ως το άθροισμα των 

παραγόντων των τύπων που αναφέρονται 

στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 1, όταν 

μπορούν να χρησιμοποιούνται αναλυτικές 

προκαθορισμένες τιμές του 

παραρτήματος V μέρος Δ ή Ε για 

ορισμένους παράγοντες, και πραγματικές 

γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που 

υπολογίζεται ως το άθροισμα των 

παραγόντων των τύπων που αναφέρονται 

στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 1, όταν 

μπορούν να χρησιμοποιούνται αναλυτικές 

προκαθορισμένες τιμές του παραρτήματος 

V μέρος Δ ή Ε για ορισμένους παράγοντες, 

και πραγματικές τιμές που υπολογίζονται 
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τιμές που υπολογίζονται σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του παραρτήματος V 

μέρος Γ, για όλους τους άλλους 

παράγοντες· ή 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία του 

παραρτήματος V μέρος Γ, για όλους τους 

άλλους παράγοντες και αφαιρώντας από 

την τιμή που έχει υπολογισθεί την 

προκαθορισμένη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στην 

έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης, όπως 

ορίζεται στο παράρτημα VIII μέρος Α ή 

στις έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα όπως ορίζεται στο μέρος Βα 

αυτού· ή 

Αιτιολόγηση 

Είναι πολύ λίγες οι πρώτες ύλες βιοκαυσίμων που πραγματικά δεν παράγουν εκπομπές. Η 

διαφοροποίηση της σημερινής χρήσης των πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων θα 

έχει επίπτωση στους άλλους χρήστες. Οι έμμεσες εκτιμήσεις των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα βάσει ανάλυσης της μετατόπισης που προσδιορίζει ποια υλικά θα χρησιμοποιηθούν 

για την αντικατάσταση των πρώτων υλών, καθώς και των εκπομπών που συνδέονται με αυτές, 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου, ώστε 

να αντικατοπτρίζεται ο κλιματικός αντίκτυπος από τη χρήση του εν λόγω υλικού ως 

εναλλακτικού καυσίμου. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που 

υπολογίζεται ως το άθροισμα των 

παραγόντων των τύπων που αναφέρονται 

στο παράρτημα VI μέρος Β σημείο 1, όταν 

μπορούν να χρησιμοποιούνται αναλυτικές 

προκαθορισμένες τιμές του 

παραρτήματος VI μέρος Γ για ορισμένους 

παράγοντες, και πραγματικές τιμές που 

υπολογίζονται σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του παραρτήματος VI 

μέρος Γ, για όλους τους άλλους 

παράγοντες. 

δ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που 

υπολογίζεται ως το άθροισμα των 

παραγόντων των τύπων που αναφέρονται 

στο παράρτημα VI μέρος Β σημείο 1, όταν 

μπορούν να χρησιμοποιούνται αναλυτικές 

προκαθορισμένες τιμές του παραρτήματος 

VI μέρος Γ για ορισμένους παράγοντες, 

και πραγματικές τιμές που υπολογίζονται 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία του 

παραρτήματος VI μέρος Γ, για όλους τους 

άλλους παράγοντες και αφαιρώντας από 

την τιμή που έχει υπολογισθεί την 

προκαθορισμένη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στην 

έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης, όπως 

ορίζεται στο παράρτημα VIII μέρος Α. 
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Αιτιολόγηση 

Είναι πολύ λίγες οι πρώτες ύλες βιοκαυσίμων που πραγματικά δεν παράγουν εκπομπές. Η 

διαφοροποίηση της σημερινής χρήσης των πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων θα 

έχει επίπτωση στους άλλους χρήστες. Οι έμμεσες εκτιμήσεις των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα βάσει ανάλυσης της μετατόπισης που προσδιορίζει ποια υλικά θα χρησιμοποιηθούν 

για την αντικατάσταση των πρώτων υλών, καθώς και των εκπομπών που συνδέονται με αυτές, 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου, ώστε 

να αντικατοπτρίζεται ο κλιματικός αντίκτυπος από τη χρήση του εν λόγω υλικού ως 

εναλλακτικού καυσίμου. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 

προέλευση των βιοκαυσίμων, των 

βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας 

που καταναλώνονται στην Ένωση, καθώς 

και τον αντίκτυπο που έχει η παραγωγή 

τους, συμπεριλαμβανομένου του 

αντικτύπου της μετατόπισης, στις χρήσεις 

γης στην Ένωση και στις κύριες 

προμηθεύτριες τρίτες χώρες. Η 

παρακολούθηση αυτή βασίζεται στα 

ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για το κλίμα 

και την ενέργεια και στις αντίστοιχες 

εκθέσεις προόδου των κρατών μελών που 

απαιτούνται βάσει των άρθρων 3, 15 και 

18 του κανονισμού [διακυβέρνηση], και 

στις εκθέσεις των σχετικών τρίτων χωρών 

και διακυβερνητικών οργανισμών, σε 

επιστημονικές μελέτες και σε άλλες 

κατάλληλες πηγές πληροφοριών. Η 

Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις 

αλλαγές στις τιμές βασικών αγαθών που 

συνδέονται με τη χρήση βιομάζας για 

ενεργειακούς σκοπούς και τις 

συνακόλουθες θετικές και αρνητικές 

επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια.  

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 

προέλευση των βιοκαυσίμων και των 

βιορευστών, και των καυσίμων βιομάζας 

που καταναλώνονται στην Ένωση, καθώς 

και τον αντίκτυπο που έχει η παραγωγή 

ανανεώσιμης ενέργειας από αυτά και από 

άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του 

αντικτύπου της μετατόπισης, στις χρήσεις 

γης στην Ένωση και στις προμηθεύτριες 

τρίτες χώρες. Η παρακολούθηση αυτή 

βασίζεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια και 

στις αντίστοιχες εκθέσεις προόδου των 

κρατών μελών που απαιτούνται βάσει των 

άρθρων 3, 15 και 18 του κανονισμού 

[διακυβέρνηση], και στις εκθέσεις των 

σχετικών τρίτων χωρών και 

διακυβερνητικών οργανισμών, σε 

επιστημονικές μελέτες και σε άλλες 

κατάλληλες πηγές πληροφοριών. Η 

Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις 

αλλαγές στις τιμές βασικών αγαθών που 

συνδέονται με τη χρήση βιομάζας για 

ενεργειακούς σκοπούς και τις 

συνακόλουθες θετικές και αρνητικές 

επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια.  

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να επιτρέπει συγκρίσεις. 
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Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η 

Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον τα 

κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 26 

προλαμβάνουν αποτελεσματικά τη χρήση 

μη βιώσιμης δασικής και γεωργικής 

βιομάζας, υποστηρίζουν τη διαδοχική 

χρήση της βιομάζας και αντιμετωπίζουν 

τις σχετικές άμεσες και έμμεσες 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ 

άλλων από τον τομέα της δασοκομίας, 

και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, υποβάλλει 

νομοθετική πρόταση για την 

τροποποίηση των σχετικών απαιτήσεων. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή συνδέεται άρρηκτα με την εισαγωγή νέων κριτηρίων αειφορίας για τη 

δασική και γεωργική βιοενέργεια και με τις τροπολογίες που τροποποιούν το άρθρο 26. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – μέρος Α – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) Λύματα μονάδων παραγωγής 

φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 

ελαιούχων φοινίκων. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής 

πολιτικής και την υλοποίηση του Θεματολογίου 2030. Οι εν λόγω πρώτες ύλες σχετίζονται με 

την παραγωγή μη βιώσιμων βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς και θα αυξηθεί η οικονομική αξία 

τους, και με αυτόν τον τρόπο θα τεθούν σε κίνδυνο το δικαίωμα στην τροφή και τα έγγεια 

δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 



 

PE597.755v02-00 214/470 RR\1141446EL.docx 

EL 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – μέρος Α – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) Ακατέργαστη γλυκερίνη. διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω πρώτη ύλη συνδέεται με την παραγωγή μη βιώσιμου βιοντίζελ. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – μέρος Α – στοιχείο ιστ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιστ) Άλλες μη εδώδιμες κυτταρινούχες 

ύλες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 δεύτερο 

εδάφιο στοιχείο ιθ). 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις δεν συνάδει με τη δέσμευση 

της ΕΕ στο Θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – μέρος Α – στοιχείο ιζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιζ) Άλλες λιγνοκυτταρούχες ύλες 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 δεύτερο 

εδάφιο στοιχείο ιη), πλην των 

σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα για τη χρήση μόνο πραγματικών αποβλήτων ξυλείας για να 

αποτραπεί η αποψίλωση ή η υπερεκμετάλλευση των δασών. 
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13.10.2017 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

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

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marijana Petir 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στο σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της τροποποίησης της οδηγίας σχετικά με την προώθηση της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η εισηγήτρια επικεντρώνεται κυρίως σε ζητήματα 

που είναι σημαντικά για την ευρωπαϊκή γεωργία και δασοκομία, όπως επίσης και σε 

ζητήματα που επηρεάζουν τους γεωργούς, τη γεωργική παραγωγή και τις αγροτικές περιοχές.  

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν με την επικύρωση της Συμφωνίας του 

Παρισιού, καθώς και της επανειλημμένης δέσμευσης για την επίτευξη των στόχων της 

ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια, η συντάκτρια της παρούσης θεωρεί ότι 

τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν κοινό στόχο βάσει του οποίου το ποσοστό ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές επί της συνολικής ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας στην Ένωση το 

2030 πρέπει να ανέρχεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε τουλάχιστον 27%. 

Πέραν αυτού του διακηρυγμένου στόχου, η συντάκτρια της παρούσης  θεωρεί ότι τα κράτη 

μέλη πρέπει να διατηρήσουν το επίπεδο μεριδίου βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς στο 7% της 

τελικής ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο έως το 2030. Προκειμένου να προληφθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της έμμεσης 

αλλαγής της χρήσης γης, είναι απαραίτητο να περιοριστεί και στη συνέχεια να μειωθεί το 

μερίδιο των βιοκαυσίμων, εφόσον υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει έμμεση αλλαγή της χρήσης 

γης, και κυρίως στις περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω εκπομπές υπερβαίνουν τα 160 

gCO2eq/MJ. 

Η συντάκτρια της παρούσης θεωρεί ότι τα κράτη μέλη κατά τον υπολογισμό της τελικής 

ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, από το 2021 και μετά, και 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 

να καθορίζουν μόνα τους τη συνεισφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών, καθώς και των 

καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται στις μεταφορές, εάν παράγονται από καλλιέργειες 
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τροφίμων και ζωοτροφών. Τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφόρων 

ειδών βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες 

τροφίμων και ζωοτροφών λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης.  

Παράλληλα, η Ένωση πρέπει να υποστηρίξει τη χρήση «βιοκαυσίμων υψηλής απόδοσης» 

που παράγονται στο πλαίσιο της συμπαραγωγής πολύτιμων πρώτων υλών, όπως οι πλούσιες 

σε πρωτεΐνες ζωοτροφές. Επίσης είναι απαραίτητο τα εν λόγω βιοκαύσιμα να απαλλάσσονται 

από περιορισμούς τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. 

Στον τομέα των μεταφορών η συντάκτρια της παρούσης θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 

καθοριστεί στόχος της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις οδικές και σιδηροδρομικές 

μεταφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το μερίδιο των βιοκαυσίμων να ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 15% για όλους τους προμηθευτές καυσίμων, καθώς και ότι οι στόχοι της χρήσης 

προηγμένων βιοκαυσίμων στην περίοδο μέχρι το 2030 θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξοι από 

τους στόχους που προτείνει η Επιτροπή.  

Κατά την αναθεώρηση και την τροποποίηση του καταλόγου πρώτων υλών για τα προηγμένα 

βιοκαύσιμα, η συντάκτρια της παρούσης θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει ενδεχομένως να 

προβαίνει σε αλλαγές σε συνεννόηση με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και όχι μέσω 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, όπως αναφέρεται στην πρόταση. 

Στον τομέα της δασοκομίας και της συμβολής του τομέα αυτού στον συλλογικό στόχο της 

ΕΕ, η συντάκτρια της παρούσης χαιρετίζει την εισαγωγή κριτηρίων βιωσιμότητας για τη 

βιομάζα. Ωστόσο, τα κριτήρια δεν θα πρέπει να καθοριστούν στο επίπεδο της δασικής 

οικονομίας αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν σε σχέση με τον τομέα της βιομάζας. Οι ίδιες 

αρχές πρέπει να ισχύουν και για τις εισαγωγές βιομάζας. Δεδομένου ότι η δασοκομία δεν 

αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΕ, δεν είναι εφικτό από νομική άποψη η ΕΕ να απαιτεί από 

μεμονωμένους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη 

διαχείριση των εκτάσεών τους.  

Επίσης, είναι άστοχο και παράλογο να ζητούνται τέτοιες πληροφορίες από ιδιοκτήτες δασών 

μόνο για συγκεκριμένη χρήση της ξυλείας (ενέργεια), όταν είναι γνωστό ότι η διαχείριση των 

δασών δεν υπηρετεί μόνο ενεργειακούς σκοπούς, αλλά κυρίως σκοπούς που αφορούν την 

προμήθεια πολύτιμων και ανανεώσιμων πρώτων υλών για πολλούς άλλους τομείς της 

οικονομίας. Κατά συνέπεια, η πρότασή αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει αδικαιολόγητη 

διοικητική και νομική επιβάρυνση για μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών δασών. Αντίθετα, η 

προσέγγιση της ΕΕ θα πρέπει να βασιστεί στους υφιστάμενους κανονισμούς και στις 

πρωτοβουλίες των κρατών μελών.  

Τέλος, η συντάκτρια της παρούσης θεωρεί ότι η πρόταση οδηγίας και η επίτευξη των στόχων 

θα πρέπει να υποστηριχθεί με ισχυρούς ελέγχους μέσω της σύστασης κεντρικής βάσης 

δεδομένων η οποία θα πρέπει να ενώσει τις εθνικές βάσεις δεδομένων με σκοπό την 

παρακολούθηση της ιχνηλασιμότητας των βιοκαυσίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι φιλόδοξοι 

στόχοι με υψηλή διαφάνεια του συστήματος παρακολούθησης για την υλοποίηση αυτών των 

στόχων αποτελούν τη βάση της επιτυχίας της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα και την 

ενέργεια. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 
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Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 

Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 

τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η προώθηση των ανανεώσιμων 

μορφών ενέργειας είναι ένας από τους 

στόχους της ενεργειακής πολιτικής της 

Ένωσης. Η αυξημένη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, σε συνδυασμό με την 

εξοικονόμηση ενέργειας και την αυξημένη 

ενεργειακή απόδοση, αποτελεί μια 

σημαντική συνιστώσα της δέσμης μέτρων 

που απαιτήθηκαν για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη 

συμμόρφωση προς τη συμφωνία του 

Παρισιού του 2015 για την αλλαγή του 

κλίματος, και το πλαίσιο πολιτικής της 

Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για 

το 2030, συμπεριλαμβανομένου του 

δεσμευτικού στόχου για τη μείωση των 

εκπομπών στην Ένωση κατά τουλάχιστον 

40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. 

Επίσης, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στην προώθηση της ασφάλειας του 

ενεργειακού εφοδιασμού, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας και στη 

δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και 

περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις 

αγροτικές και τις απομονωμένες 

περιοχές ή στις περιοχές με χαμηλή 

πυκνότητα πληθυσμού. 

(2) Η προώθηση των ανανεώσιμων 

μορφών ενέργειας είναι ένας από τους 

στόχους της ενεργειακής πολιτικής της 

Ένωσης. Η αυξημένη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, σε συνδυασμό με την 

εξοικονόμηση ενέργειας και την αυξημένη 

ενεργειακή απόδοση, αποτελεί μια 

σημαντική συνιστώσα της δέσμης μέτρων 

που απαιτήθηκαν για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη 

συμμόρφωση προς τη συμφωνία του 

Παρισιού του 2015 για την αλλαγή του 

κλίματος, και το πλαίσιο πολιτικής της 

Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για 

το 2030, συμπεριλαμβανομένου του 

δεσμευτικού στόχου για τη μείωση των 

εκπομπών στην Ένωση κατά τουλάχιστον 

40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. 

Επίσης, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στην προώθηση της ασφάλειας του 

ενεργειακού εφοδιασμού, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας και στη 

δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και 

βιώσιμης ανάπτυξης σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων στις 

αγροτικές, απομακρυσμένες, 

απομονωμένες, γεωγραφικά 

προβληματικές περιοχές ή στις περιοχές 

με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού. Οι 

μειώσεις των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου είναι εξαιρετικά σημαντικές 

αλλά δεν θα πρέπει να ανταγωνίζονται 

τους άλλους στόχους που έχουν τεθεί για 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Τροπολογία  2 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α) Η επίτευξη, με αμοιβαία 

συνεκτικό τρόπο, των πολλαπλών στόχων 

της Ένωσης σε σχέση με τον γεωργικό 

τομέα, συμπεριλαμβανομένων του 

μετριασμού και της προσαρμογής της 

ποιότητας του αέρα, του κλίματος, της 

διαφύλαξης της βιοποικιλότητας και των 

υπηρεσιών οικοσυστημάτων, της 

μακροπρόθεσμης επισιτιστικής 

ασφάλειας και της στήριξης των 

αγροτικών οικονομιών, θα απαιτήσει 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη με στόχο την 

επίτευξη βιώσιμης και χαμηλών 

εκπομπών γεωργίας και τομέα χρήσης 

της γης. Η μετάβαση αυτή θα απαιτήσει 

αλλαγές στις επενδύσεις και τα κίνητρα, 

με τη στήριξη ενωσιακών μέτρων, όπως 

η Κοινή Γεωργική Πολιτική. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6 α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

ψήφισμά του, της 23ης Ιουνίου 2016, 

σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές1α, παροτρύνει την Επιτροπή να 

διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της 

οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με ορίζοντα το 2020 και να 

προτείνει φιλόδοξο νομοθετικό πλαίσιο 

για την περίοδο μετά το 2020, τονίζοντας 

την ανάγκη για ένα σταθερό 

μακροπρόθεσμο ρυθμιστικό πλαίσιο που 

να περιλαμβάνει στόχους για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε εθνικό 

και ενωσιακό επίπεδο, ενταγμένους στην 

πλέον αποτελεσματική πορεία προς τους 

μακροπρόθεσμους  κλιματικούς στόχους 

της Ένωσης (για το 2050)· 
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 ____________________ 

 1a Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2016)0292. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6β) Τα βιοκαύσιμα που προέρχονται 

από την παραγωγή πρωτεϊνών μπορούν 

να χρησιμοποιούνται και να αποτιμώνται 

ως βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς. Δεν έχουν 

απλώς θετικό αντίκτυπο στις αροτραίες 

εκτάσεις, το περιβάλλον και τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των 

μεταφορών αλλά αποτελούν επίσης μέρος 

μιας κυκλικής οικονομίας, καθώς τα 

υποπροϊόντα ανακυκλώνονται με αυτόν 

τον τρόπο· τα υποπροϊόντα από αυτές τις 

καλλιέργειες επιτρέπουν επίσης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαρτάται 

λιγότερο από τις εισαγωγές και 

απελευθερώνουν αροτραίες εκτάσεις σε 

τρίτες χώρες· 

Αιτιολόγηση 

Βιοκαύσιμα προερχόμενα από την ΕΕ αποτελούν υποπροϊόντα μιας υψηλού επιπέδου 

παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών την οποία χρειάζεται πολύ η ΕΕ δεδομένου ότι η ΕΕ 

εξαρτάται από τις εισαγωγές  για το 70% του σογιάλευρου προκειμένου να καλύψει τις ολοένα 

αυξανόμενες ανάγκες της κτηνοτροφίας της. Ο κλάδος βιοκαυσίμων της ΕΕ που ασχολείται με 

την μεταποίηση ελαιοκράμβης και δημητριακών παράγει σήμερα ετησίως 13 εκατομμύρια 

αλεύρων με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες τα οποία διαφορετικά θα έπρεπε να εισάγονται. 

Πρόκειται για σαφές παράδειγμα θετικής κυκλικής οικονομίας. Λιγότερες εισαγωγές από τη 

Βόρεια και τη Νότια Αμερική σημαίνουν περισσότερες διαθέσιμες τροφές και ζωοτροφές στις 

περιοχές αυτές, κάτι που είναι προς όφελος των καταναλωτών σε ολόκληρο τον κόσμο και 

συμβάλλει στην αύξηση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.  

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6γ) Η ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές θα πρέπει να θεωρείται ευρωπαϊκό 

κοινό αγαθό, στην υπηρεσία των πολιτών, 

των νοικοκυριών και των κοινοτήτων.  

Τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει συνεπώς να θέσουν σε εφαρμογή 

ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και συγκεκριμένα 

μέτρα για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως ευρωπαϊκού κοινού αγαθού σκοπό έχει να 

προσανατολίσει όλες τις ρυθμιστικές αποφάσεις ώστε να επιτευχθούν πρώτα απ’ όλα 

κοινωνικοί στόχοι και όχι κέρδη. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6δ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 

της κυκλικής οικονομίας μπορεί να 

εφαρμόζεται σε όλες τις καλλιέργειες που 

παράγουν υποπροϊόντα τα οποία μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και να αποτιμηθούν 

ως βιοκαύσιμα· υπενθυμίζοντας 

εντούτοις ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων 

δεν πρέπει να αλλάζει το πρωταρχικό 

αντικείμενο αυτών των καλλιεργειών· 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Οι εθνικοί στόχοι που έχουν τεθεί 

για το 2020 θα πρέπει να αποτελέσουν την 

ελάχιστη συνεισφορά των κρατών μελών 

στο νέο πλαίσιο για το 2030. Το εθνικό 

μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(9) Οι εθνικοί στόχοι και οι έμμεσες 

τιμές στόχοι που έχουν τεθεί για το 2020 

θα πρέπει να αποτελέσουν την ελάχιστη 

συνεισφορά των κρατών μελών στο νέο 

πλαίσιο για το 2030. Το εθνικό μερίδιο των 
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δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πέσει 

κάτω από τη συνεισφορά αυτή και, εάν 

συμβεί κάτι τέτοιο, τα αντίστοιχα κράτη 

μέλη θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα 

μέτρα για να διασφαλίσουν ότι διατηρείται 

η βασική γραμμή αναφοράς και για να 

συνεισφέρουν στο χρηματοδοτικό μέσο 

που αναφέρεται στον κανονισμό 

[διακυβέρνηση]. 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον 

ενεργειακό τομέα δεν θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση να πέσει κάτω από τη 

συνεισφορά αυτή και, εάν συμβεί κάτι 

τέτοιο, τα αντίστοιχα κράτη μέλη θα 

πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για 

να διασφαλίσουν ότι διατηρείται η βασική 

γραμμή αναφοράς και για να συνεισφέρουν 

στο χρηματοδοτικό μέσο που αναφέρεται 

στον κανονισμό [διακυβέρνηση]. 

Αιτιολόγηση 

Udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, który zostanie osiągnięty w 2020 r., 

należy traktować jako minimalną podstawę na okres po 2020 r., a obniżenie wspomnianych 

wielkości powinno być niedopuszczalne. W związku z powyższym, zgodnie z aktualnymi 

postanowieniami dyrektywy 2009/28/WE, należy utrzymać i w dalszym ciągu zwiększać 

obowiązkową wartość docelową wynoszącą 10% zużycia paliwa transportowego 

pochodzącego z zasobów odnawialnych. Ma to zasadnicze znaczenie, gdyż pozwala uniknąć 

utrudnień w procesie dekarbonizacji w transporcie i tym samym nałożenia większego ciężaru 

na pozostałe sektory, które nie są objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji. 

By możliwe było osiągnięcie założeń COP21, należy zwrócić uwagę na sektory źródłowe, 

które emitują najwięcej gazów cieplarnianych. W tym zakresie sektor transportu emituje 

jedną czwartą unijnych gazów cieplarnianych i w związku z tym jest drugim pod względem 

wielkości emitentem (23,2%), bezpośrednio po sektorze „Spalania paliwa i ulotnych emisji z 

paliw - bez transportu” (55,1%). 

Ponadto sama Komisja w swoim raporcie na temat postępów związanych z energią 

odnawialną (COM(2015)293) potwierdziła pozytywny wpływ docelowego 10-procentowego 

poziomu wykorzystania energii odnawialnej w transporcie, stwierdzając, że „Dyrektywa w 

sprawie energii odnawialnej, przewidująca prawnie wiążący 20-procentowy docelowy poziom 

w UE, 10-procentowe wykorzystanie energii odnawialnej w transporcie oraz wiążące cele 

krajowe na 2020 r., stanowi integralną część unijnej polityki energetycznej. Stała się ona 

kluczową siłą napędową europejskich inwestycji globalnych w technologie odnawialne. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 11 α) Τα κράτη μέλη οφείλουν να 

εξαλείψουν κάθε είδους εμπόδια και 

κυρώσεις όσον αφορά την 

αυτοκατανάλωση και τους μικρούς 

παραγωγούς. Θα πρέπει να θεσπιστεί 
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σύστημα δημόσιας στήριξης για έργα 

μικρής κλίμακας (ιδιώτες, ενώσεις 

ιδιοκτητών, σύλλογοι κατοίκων, χωριά, 

μικρές ή μεσαίες γεωργοκτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις ή επιχειρήσεις, ή για 

δημόσιες διοικήσεις ή κοινωφελείς 

οργανισμούς). Προτεραιότητα πρέπει να 

δοθεί στην υποστήριξη των εν λόγω 

τομέων. 

Αιτιολόγηση 

Η αποσαφήνιση αυτή είναι αναγκαία λόγω της ύπαρξης κρατών μελών που θέτουν διάφορα 

εμπόδια και παρακωλύουν την αυτοκατανάλωση, πράγμα το οποίο αντιβαίνει στην προώθηση 

της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών 

ή περιφερειακών αρχών ή φορέων, για 

παράδειγμα με τακτικές συνεδριάσεις για 

την εξεύρεση κοινής προσέγγισης με 

σκοπό την προώθηση της ευρύτερης 

υλοποίησης οικονομικά αποδοτικών έργων 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την 

ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέες, ευέλικτες 

και καθαρές τεχνολογίες και τη χάραξη 

κατάλληλης στρατηγικής για τη διαχείριση 

της απόσυρσης των τεχνολογιών που δεν 

συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ή 

δεν παρέχουν επαρκή ευελιξία, με βάση 

διαφανή κριτήρια και αξιόπιστα σήματα 

τιμών της αγοράς. 

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών, 

περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή 

φορέων, για παράδειγμα με τακτικές 

συνεδριάσεις για την εξεύρεση κοινής 

προσέγγισης με σκοπό την προώθηση της 

ευρύτερης υλοποίησης οικονομικά 

αποδοτικών έργων ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, την ενθάρρυνση 

επενδύσεων σε νέες, ευέλικτες και καθαρές 

τεχνολογίες και τη χάραξη κατάλληλης 

στρατηγικής για τη διαχείριση της 

απόσυρσης των τεχνολογιών που δεν 

συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ή 

δεν παρέχουν επαρκή ευελιξία, με βάση 

διαφανή κριτήρια και αξιόπιστα σήματα 

τιμών της αγοράς. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 15 α) Καθώς η ενεργειακή φτώχεια 

επηρεάζει περίπου το 11 % του 

πληθυσμού της Ένωσης, οι πολιτικές για 

την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές θα 

πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιον 

τρόπο ώστε να ενισχυθεί αποτελεσματικά 

η συνολική δράση της Ένωσης για την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας 

και της ευπάθειας των καταναλωτών. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο, οι κανόνες και οι υποχρεώσεις για 

ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στα νεόδμητα και στα ανακαινισμένα 

κτίρια οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται σε ευρύτερη ενωσιακή 

κλίμακα και παράλληλα να προωθείται η 

χρήση ενεργειακά αποδοτικότερων 

εφαρμογών ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στους οικοδομικούς κανονισμούς 

και κώδικες. 

(33) Σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, οι κανόνες και οι υποχρεώσεις για 

ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στα νεόδμητα και στα ανακαινισμένα 

κτίρια οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται σε ευρύτερη ενωσιακή 

κλίμακα και παράλληλα να προωθείται η 

χρήση ενεργειακά αποδοτικότερων 

εφαρμογών ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στους οικοδομικούς κανονισμούς 

και κώδικες. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Οι χρονοβόρες διοικητικές 

διαδικασίες συνιστούν σοβαρό διοικητικό 

εμπόδιο και είναι δαπανηρές. Η 

απλούστευση των διαδικασιών 

αδειοδότησης, σε συνδυασμό με σαφή 

προθεσμία για τη λήψη απόφασης από τις 

(37) Οι χρονοβόρες διοικητικές 

διαδικασίες συνιστούν σοβαρό διοικητικό 

εμπόδιο και είναι δαπανηρές. Η 

απλούστευση των διαδικασιών 

αδειοδότησης, σε συνδυασμό με σαφή 

προθεσμία για τη διευκόλυνση της λήψης 
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αντίστοιχες αρχές σχετικά με την 

κατασκευή του έργου, αναμένεται να 

συμβάλει στην αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των διαδικασιών, ώστε να 

μειωθεί το διοικητικό κόστος. 

τελικής απόφασης από τις αντίστοιχες 

αρχές σχετικά με την κατασκευή του 

έργου, αναμένεται να συμβάλει στην 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

διαδικασιών, ώστε να μειωθεί το 

διοικητικό κόστος. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 50 α) Κατά την προώθηση της 

ανάπτυξης της αγοράς ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές είναι αναγκαίο να 

ληφθούν υπόψη οι αρνητικές συνέπειες 

στους λοιπούς συμμετέχοντες στην 

αγορά· ως εκ τούτου, τα προγράμματα 

στήριξης θα πρέπει να ελαχιστοποιούν 

τον κίνδυνο αναταράξεων της αγοράς και 

στρεβλώσεων του ανταγωνισμού· 

Αιτιολόγηση 

Η βιομάζα, και ιδίως η δασική βιομάζα, αποτελεί σημαντική πρώτη ύλη για τη βιομηχανία 

ξυλείας, η οποία ενισχύει οικονομικά τις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές. Η αυξημένη ζήτηση 

δασικής βιομάζας θα πρέπει, ως εκ τούτου, να μην επιφέρει αναταράξεις της αγοράς στον 

σχετικό τομέα. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 51 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(51) Η συγκεκριμένη κατάσταση των 

εξόχως απόκεντρων περιοχών 

αναγνωρίζεται στο άρθρο 349 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενεργειακός 

τομέας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 

συχνά χαρακτηρίζεται από απομόνωση, 

περιορισμένη προσφορά και εξάρτηση από 

τα ορυκτά καύσιμα, ενώ οι περιοχές αυτές 

(51) Η συγκεκριμένη κατάσταση των 

εξόχως απόκεντρων περιοχών 

αναγνωρίζεται στο άρθρο 349 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενεργειακός 

τομέας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 

συχνά χαρακτηρίζεται από απομόνωση, 

περιορισμένη και πιο δαπανηρή προσφορά 

και εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ 



 

RR\1141446EL.docx 227/470 PE597.755v02-00 

 EL 

διαθέτουν σημαντικές τοπικές πηγές 

ανανεώσιμης ενέργειας. Οι εξόχως 

απόκεντρες περιοχές θα μπορούσαν 

επομένως να λειτουργήσουν ως 

παράδειγμα για την εφαρμογή καινοτόμων 

ενεργειακών τεχνολογιών για την Ένωση. 

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 

προωθηθεί η υιοθέτηση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί 

υψηλότερος βαθμός αυτονομίας στις εν 

λόγω περιοχές, και να αναγνωριστεί η 

συγκεκριμένη κατάστασή τους όσον 

αφορά το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και τις ανάγκες δημόσιας 

στήριξης. 

οι περιοχές αυτές διαθέτουν σημαντικές 

τοπικές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, 

ιδιαίτερα τη βιομάζα. Οι εξόχως 

απόκεντρες περιοχές θα μπορούσαν 

επομένως να λειτουργήσουν ως 

παράδειγμα για την εφαρμογή καινοτόμων 

ενεργειακών τεχνολογιών για την Ένωση. 

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 

προσαρμοστεί η στρατηγική για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να 

επιτευχθεί υψηλότερος βαθμός αυτονομίας 

στις εν λόγω περιοχές, να ενισχυθεί η 

ασφάλεια του εφοδιασμού και να 

αναγνωριστεί η συγκεκριμένη κατάστασή 

τους όσον αφορά το δυναμικό 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις 

ανάγκες δημόσιας στήριξης. Από την άλλη 

πλευρά, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές 

θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν 

πλήρως τις δυνατότητες των πόρων τους, 

σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια 

βιωσιμότητας και λαμβάνοντας υπόψη 

τις τοπικές ιδιαιτερότητες, προκειμένου 

να αυξήσουν την παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και να ενισχύσουν την 

ενεργειακή τους ανεξαρτησία. 

Αιτιολόγηση 

Ο εφοδιασμός με ορυκτά καύσιμα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (80 % ή περισσότερο σε 

ορισμένες περιοχές) δημιουργεί πρόσθετο κόστος που αποβαίνει σε βάρος της τοπικής 

οικονομίας και της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων. Ταυτόχρονα, ορισμένες από αυτές τις 

περιοχές διαθέτουν σημαντικούς πόρους βιομάζας που θα πρέπει να μπορούν να 

εκμεταλλεύονται. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 57 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(57) Διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

μέτρα στον τομέα της θέρμανσης και της 

ψύξης για την επίτευξη του οικείου στόχου 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες έως το 

2020. Εντούτοις, λόγω της έλλειψης 

δεσμευτικών εθνικών στόχων για την 

(57) Διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

μέτρα στον τομέα της θέρμανσης και της 

ψύξης για την επίτευξη του οικείου στόχου 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες έως το 

2020. Εντούτοις, λόγω της έλλειψης 

δεσμευτικών εθνικών στόχων για την 
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περίοδο μετά το 2020, τα υπόλοιπα εθνικά 

κίνητρα ενδέχεται να μην επαρκούν για να 

επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της 

απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 

για το 2030 και το 2050. Με σκοπό την 

εναρμόνιση με τους εν λόγω στόχους, την 

ενίσχυση της επενδυτικής ασφάλειας και 

την προώθηση της ανάπτυξης ενωσιακής 

αγοράς θέρμανσης και ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 

ταυτόχρονη τήρηση της αρχής της 

«προτεραιότητας στην ενεργειακή 

απόδοση», είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθούν 

οι προσπάθειες των κρατών μελών, ώστε η 

παροχή θέρμανσης και ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συμβάλει 

στη σταδιακή αύξηση του μεριδίου της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Με 

δεδομένο τον κατακερματισμένο 

χαρακτήρα ορισμένων αγορών θέρμανσης 

και ψύξης, έχει ύψιστη σημασία να 

διασφαλιστεί ευελιξία όσον αφορά τον 

σχεδιασμό των συγκεκριμένων 

προσπαθειών. Είναι επίσης σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι η ενδεχόμενη υιοθέτηση 

της θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές δεν θα έχει δυσμενείς 

περιβαλλοντικές παράπλευρες επιπτώσεις. 

περίοδο μετά το 2020, τα υπόλοιπα εθνικά 

κίνητρα ενδέχεται να μην επαρκούν για να 

επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της 

απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 

για το 2030 και το 2050. Με σκοπό την 

εναρμόνιση με τους εν λόγω στόχους, την 

ενίσχυση της επενδυτικής ασφάλειας και 

την προώθηση της ανάπτυξης ενωσιακής 

αγοράς θέρμανσης και ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 

ταυτόχρονη τήρηση της αρχής της 

«προτεραιότητας στην ενεργειακή 

απόδοση», είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθούν 

οι προσπάθειες των κρατών μελών, ώστε η 

παροχή θέρμανσης και ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συμβάλει 

στη σταδιακή αύξηση του μεριδίου της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Με 

δεδομένο τον κατακερματισμένο 

χαρακτήρα ορισμένων αγορών θέρμανσης 

και ψύξης, έχει ύψιστη σημασία να 

διασφαλιστεί ευελιξία όσον αφορά τον 

σχεδιασμό των συγκεκριμένων 

προσπαθειών. Είναι επίσης σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι η ενδεχόμενη υιοθέτηση 

της θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές δεν θα έχει δυσμενείς 

περιβαλλοντικές παράπλευρες επιπτώσεις, 

ιδίως όσον αφορά την ποιότητα του αέρα, 

εντός και εκτός της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να εξασφαλιστεί ότι η αναθεωρημένη οδηγία ενθαρρύνει τη 

χρήση ανανεώσιμων καυσίμων, που δεν είναι ευεργετικά ειδικά και μόνο για τη μείωση 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και για την ποιότητα του αέρα. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 63 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 63 α) Θα πρέπει να προαχθεί η έρευνα 

και η ανάπτυξη για καλλιέργειες για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων ώστε να 

ενισχυθούν και να γίνουν καλύτερα 
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κατανοητά τα οφέλη αυτών των 

καλλιεργειών για τη βιοποικιλότητα, τον 

εφοδιασμό με πρωτεΐνες και τη μείωση 

των εκπομπών. Επιπροσθέτως, θα πρέπει 

να προαχθεί η έρευνα και η ανάπτυξη 

στον τομέα της γεωργικής τεχνολογίας 

και των σχετικών μεθόδων για την 

αύξηση της απόδοσης, δεδομένων των 

πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες 

και του γεγονότος ότι η αυξημένη 

απόδοση έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις 

εκπομπές. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 65 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

65) Η προώθηση των ορυκτών 

καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών που παράγονται από ροές 

ορυκτών αποβλήτων μπορεί επίσης να 

συμβάλει στους στόχους πολιτικής της 

ενεργειακής διαφοροποίησης και της 

απαλλαγής των μεταφορών από τις 

ανθρακούχες εκπομπές. Ως εκ τούτου, 

είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν τα 

καύσιμα αυτά στην υποχρέωση 

ενσωμάτωσης για τους προμηθευτές 

καυσίμων. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η στήριξη των ορυκτών καυσίμων από απόβλητα καθιστά τα ορυκτά καύσιμα πιο 

ανταγωνιστικά, γεγονός το οποίο αντιβαίνει στον στόχο μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου 

και προώθησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 

γεωργικής και δασικής βιομάζας. Κατ’ αρχήν, δεν φαίνεται να είναι συνεπής η συμπερίληψη 

των καυσίμων με ορυκτή βάση στην παρούσα οδηγία. Αυτό τονίζεται περισσότερο δεδομένου 

ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκτιμήσεις για την απόδοσή τους ή τις απαιτήσεις σχετικά με τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ούτε για τη βιωσιμότητα. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 66 



 

PE597.755v02-00 230/470 RR\1141446EL.docx 

EL 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(66) Οι πρώτες ύλες με χαμηλές 

συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της 

χρήσης γης όταν χρησιμοποιούνται για 

βιοκαύσιμα, θα πρέπει να προωθηθούν 

διότι συμβάλλουν στην απαλλαγή της 

οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές. 

Ειδικότερα, οι πρώτες ύλες για προηγμένα 

βιοκαύσιμα, για τα οποία υπάρχει πιο 

καινοτόμος και λιγότερο ώριμη τεχνολογία 

και απαιτείται επομένως υψηλότερο 

επίπεδο στήριξης, θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν σε παράρτημα της 

παρούσας οδηγίας. Για να εξασφαλιστεί 

ότι το παράρτημα αντικατοπτρίζει τις 

πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις 

και ότι, παράλληλα, αποφεύγονται 

ανεπιθύμητες αρνητικές συνέπειες, θα 

πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση μετά 

την έκδοση της οδηγίας, προκειμένου να 

εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης του 

παραρτήματος σε νέες πρώτες ύλες. 

(66) Οι πρώτες ύλες με χαμηλές 

συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της 

χρήσης γης όταν χρησιμοποιούνται για 

βιοκαύσιμα, θα πρέπει να προωθηθούν 

διότι συμβάλλουν στην απαλλαγή της 

οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές. 

Ειδικότερα, οι πρώτες ύλες για προηγμένα 

βιοκαύσιμα, για τα οποία υπάρχει πιο 

καινοτόμος και λιγότερο ώριμη τεχνολογία 

και απαιτείται επομένως υψηλότερο 

επίπεδο στήριξης, θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν σε παράρτημα της 

παρούσας οδηγίας. Οι επιλέξιμες πρώτες 

ύλες για τα προηγμένα βιοκαύσιμα 

ακολουθούν την αρχή της ιεράρχησης 

των αποβλήτων και δεν προκαλούν 

μείζονα στρέβλωση στην αγορά 

προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων. 
Για να εξασφαλιστεί ότι το παράρτημα 

αντικατοπτρίζει τις πλέον πρόσφατες 

τεχνολογικές εξελίξεις και ότι, παράλληλα, 

αποφεύγονται ανεπιθύμητες αρνητικές 

συνέπειες, θα πρέπει να διενεργηθεί 

αξιολόγηση μετά την έκδοση της οδηγίας, 

προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα 

επέκτασης του παραρτήματος σε νέες 

πρώτες ύλες. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 68 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(68) Για την πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η βιομάζα με 

σκοπό να συμβάλει στην απαλλαγή της 

οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές 

μέσω τις χρήσεις της για υλικά και 

ενέργεια, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να προωθήσουν τη 

μεγαλύτερη αειφόρο εκμετάλλευση των 

υπαρχόντων πόρων ξυλείας και γεωργικών 

πόρων και την ανάπτυξη νέων συστημάτων 

(68) Για την πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η βιομάζα με 

σκοπό να συμβάλει στην απαλλαγή της 

οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές 

μέσω της χρήσης της για υλικά και 

ενέργεια, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να προωθήσουν τη μεγαλύτερη 

αειφόρο εκμετάλλευση των υπαρχόντων 

πόρων ξυλείας και γεωργικών πόρων και 

την ανάπτυξη νέων συστημάτων 
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δασοπονίας και γεωργικής παραγωγής. δασοπονίας και γεωργικής παραγωγής και 

να διερευνήσουν τις δυνατότητες 

υποστήριξης μιας αειφόρου δασοπονίας 

σε σχέση με την παραγωγή τοπικής 

ενέργειας, όπως είναι η τύρφη, ώστε να 

μεγιστοποιηθεί η μακροπρόθεσμη μείωση 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Αιτιολόγηση 

Για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και ολιστικό 

απαιτείται μια προσέγγιση η οποία επιδιώκει τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ της δασοκομίας 

και της τοπικά διαθέσιμης ενέργειας, όπως η τύρφη. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 69 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(69) Τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και 

τα καύσιμα βιομάζας θα πρέπει πάντα να 

παράγονται με αειφόρο τρόπο. Συνεπώς, 

θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας, τα οποία χρησιμοποιούνται με 

σκοπό τη συμμόρφωση προς τον ενωσιακό 

στόχο που θέτει η παρούσα οδηγία και τα 

οποία τυγχάνουν ενίσχυσης από 

καθεστώτα να πληρούν τα κριτήρια 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου. 

(69) Τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και 

τα καύσιμα βιομάζας θα πρέπει πάντα να 

παράγονται με αειφόρο τρόπο και θα 

πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που να 

διασφαλίζουν ότι οι πρώτες ύλες 

χρησιμοποιούνται πράγματι με φιλικό 

προς το περιβάλλον τρόπο. Συνεπώς, θα 

πρέπει να είναι υποχρεωτικό τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας, τα οποία χρησιμοποιούνται με 

σκοπό τη συμμόρφωση προς τον ενωσιακό 

στόχο που θέτει η παρούσα οδηγία και τα 

οποία τυγχάνουν ενίσχυσης από 

καθεστώτα να πληρούν τα κριτήρια 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 71 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(71) Η παραγωγή γεωργικών πρώτων 

υλών για βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

(71) Η παραγωγή γεωργικών πρώτων 

υλών για βιοκαύσιμα, βιορευστά και 
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καύσιμα βιομάζας, καθώς και τα κίνητρα 

που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τη 

χρήση τους, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται 

την ενθάρρυνση της καταστροφής εδαφών 

με βιοποικιλότητα. Οι εν λόγω 

εξαντλήσιμοι πόροι, των οποίων η αξία για 

την ανθρωπότητα αναγνωρίστηκε σε 

διάφορα διεθνή κείμενα, πρέπει να 

διαφυλαχθούν. Είναι επομένως αναγκαίο 

να προβλεφθούν κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα 

καύσιμα βιομάζας επωφελούνται από την 

παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον υπάρχει 

εγγύηση ότι οι γεωργικές πρώτες ύλες δεν 

προέρχονται από περιοχές με 

βιοποικιλότητα ή, στην περίπτωση 

περιοχών που χαρακτηρίζονται για την 

προστασία της φύσης ή για την προστασία 

σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση 

οικοσυστημάτων ή ειδών, εφόσον η 

παραγωγή των γεωργικών πρώτων υλών 

δεν παρεμποδίζει τους σκοπούς αυτούς, 

μέσω της παροχής νομικής απόδειξης από 

τη σχετική αρμόδια αρχή. Τα δάση θα 

πρέπει να θεωρούνται ως δάση με 

βιοποικιλότητα σύμφωνα με τα κριτήρια 

αειφορίας, όταν είναι πρωτογενή δάση 

κατά τον ορισμό που χρησιμοποιεί ο 

Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των 

Ηνωμένων Εθνών (FAO) στην 

Αξιολόγηση των Παγκόσμιων Δασικών 

Πόρων του ή όταν προστατεύονται από την 

εθνική νομοθεσία για την προστασία της 

φύσης. Δάση με βιοποικιλότητα θα πρέπει 

να θεωρούνται οι περιοχές όπου 

συγκομίζονται δασικά προϊόντα πλην του 

ξύλου, εφόσον οι επιπτώσεις της 

ανθρώπινης δραστηριότητας είναι 

περιορισμένες. Άλλοι τύποι δασών, όπως 

ορίζονται από τον FAO, όπως τα 

τροποποιημένα φυσικά δάση, τα 

ημιφυσικά δάση και οι φυτείες, δεν θα 

πρέπει να θεωρούνται πρωτογενή δάση. 

Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη τη 

μεγάλη βιοποικιλότητα ορισμένων 

λειμώνων, τόσο των εύκρατων όσο και των 

τροπικών κλιμάτων, 

καύσιμα βιομάζας, καθώς και τα κίνητρα 

που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τη 

χρήση τους, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται 

την ενθάρρυνση της καταστροφής εδαφών 

με βιοποικιλότητα. Οι εν λόγω 

εξαντλήσιμοι πόροι, των οποίων η αξία για 

την ανθρωπότητα αναγνωρίστηκε σε 

διάφορα διεθνή κείμενα, πρέπει να 

διαφυλαχθούν. Είναι επομένως αναγκαίο 

να προβλεφθούν κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα 

καύσιμα βιομάζας επωφελούνται από την 

παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον υπάρχει 

εγγύηση ότι οι γεωργικές ή δασικές 

πρώτες ύλες δεν προέρχονται από περιοχές 

με βιοποικιλότητα ή, στην περίπτωση 

περιοχών που χαρακτηρίζονται για την 

προστασία της φύσης ή για την προστασία 

σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση 

οικοσυστημάτων ή ειδών, εφόσον η 

παραγωγή των γεωργικών ή δασικών 

πρώτων υλών δεν παρεμποδίζει τους 

σκοπούς αυτούς, μέσω της παροχής 

νομικής απόδειξης από τη σχετική αρμόδια 

αρχή. Η βιώσιμη παραγωγή γεωργικών 

πρώτων υλών για βιοκαύσιμα, βιορευστά 

και καύσιμα βιομάζας βασίζεται στην 

επεξεργασία των πόρων σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Οι τοπικές και 

περιφερειακές αλυσίδες αξίες θα πρέπει 

να ενισχυθούν στο πλαίσιο αυτό. Τα δάση 

θα πρέπει να θεωρούνται ως δάση με 

βιοποικιλότητα σύμφωνα με τα κριτήρια 

αειφορίας, όταν είναι πρωτογενή δάση 

κατά τον ορισμό που χρησιμοποιεί ο 

Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των 

Ηνωμένων Εθνών (FAO) στην 

Αξιολόγηση των Παγκόσμιων Δασικών 

Πόρων του ή όταν προστατεύονται από την 

εθνική νομοθεσία για την προστασία της 

φύσης. Δάση με βιοποικιλότητα θα πρέπει 

να θεωρούνται οι περιοχές όπου 

συγκομίζονται δασικά προϊόντα πλην του 

ξύλου, εφόσον οι επιπτώσεις της 

ανθρώπινης δραστηριότητας είναι 

περιορισμένες. Άλλοι τύποι δασών, όπως 

ορίζονται από τον FAO, όπως τα 
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συμπεριλαμβανομένων της σαβάνας, των 

στεπών, των θαμνωδών περιοχών και των 

βοσκοτόπων υψηλής βιοποικιλότητας, 

κρίνεται επίσης σκόπιμο τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που 

παράγονται από γεωργικές πρώτες ύλες 

προερχόμενες από τα εν λόγω εδάφη να 

μην έχουν δικαίωμα στα κίνητρα που 

προβλέπει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή 

θα πρέπει να θεσπίσει ενδεδειγμένα 

κριτήρια για να ορίσει αυτούς τους 

μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες 

σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα 

επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή 

πρότυπα. 

τροποποιημένα φυσικά δάση, τα 

ημιφυσικά δάση και οι φυτείες, δεν θα 

πρέπει να θεωρούνται πρωτογενή δάση. 

Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη τη 

μεγάλη βιοποικιλότητα ορισμένων 

λειμώνων, τόσο των εύκρατων όσο και των 

τροπικών κλιμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων της σαβάνας, των 

στεπών, των θαμνωδών περιοχών και των 

βοσκοτόπων υψηλής βιοποικιλότητας, 

κρίνεται επίσης σκόπιμο τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που 

παράγονται από γεωργικές πρώτες ύλες 

προερχόμενες από τα εν λόγω εδάφη να 

μην έχουν δικαίωμα στα κίνητρα που 

προβλέπει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή 

θα πρέπει να θεσπίσει ενδεδειγμένα 

κριτήρια για να ορίσει αυτούς τους 

μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες 

σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα 

επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή 

πρότυπα. 

Αιτιολόγηση 

Η βιώσιμη παραγωγή γεωργικών πρώτων υλών για βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα 

βιομάζας είναι εφικτή μόνον εφόσον βασίζεται σε τοπικές ή περιφερειακές αλυσίδες αξίας. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 73 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(73) Οι γεωργικές πρώτες ύλες για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας δεν θα πρέπει να 

παράγονται σε τυρφώνες, διότι η 

καλλιέργεια πρώτων υλών σε τυρφώνες θα 

προκαλούσε σημαντική απώλεια 

αποθεμάτων άνθρακα σε περίπτωση 

περαιτέρω αποστράγγισης του εδάφους 

προς τον σκοπό αυτό και εφόσον δεν είναι 

δυνατόν να εξακριβωθεί εύκολα ότι δεν 

πραγματοποιήθηκε η αποστράγγιση. 

(73) Η παραγωγή γεωργικών πρώτων 

υλών για βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας δεν θα πρέπει να 

προκαλεί αποστράγγιση μη 

αποστραγγισμένων τυρφώνων ή 

υγροβιοτόπων, διότι η καλλιέργεια 

πρώτων υλών σε τυρφώνες ή 

υγροβιότοπους θα προκαλούσε στη 

συνέχεια σημαντική απώλεια αποθεμάτων 

άνθρακα σε περίπτωση περαιτέρω 

αποστράγγισης του εδάφους προς τον 

σκοπό αυτό. 
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Αιτιολόγηση 

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η χρήση μη αποστραγγισμένων τυρφώνων για την παραγωγή 

βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας, αλλά η αλλαγή στο έδαφος, όπως για 

παράδειγμα η αποστράγγιση μη αποστραγγισμένων τυρφώνων ή υγροβιοτόπων, θα πρέπει να 

αποκλείεται ως μη βιώσιμη. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 74 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(74) Στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 

πολιτικής, οι γεωργοί της Ένωσης 

οφείλουν να συμμορφώνονται με ένα 

ολοκληρωμένο σύνολο περιβαλλοντικών 

απαιτήσεων για να λαμβάνουν άμεση 

στήριξη. Η συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις αυτές μπορεί να επαληθευτεί 

αποτελεσματικά στο πλαίσιο της 

γεωργικής πολιτικής. Η συμπερίληψη των 

απαιτήσεων αυτών στο σύστημα 

αειφορίας δεν ενδείκνυται, καθώς τα 

κριτήρια αειφορίας για τη βιοενέργεια θα 

πρέπει να καθορίζουν αντικειμενικούς 

κανόνες γενικής εφαρμογής. Η 

επαλήθευση της συμμόρφωσης βάσει της 

παρούσας οδηγίας θα προκαλούσε επίσης 

τον κίνδυνο δημιουργίας περιττού 

διοικητικού φόρτου. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 75 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(75) Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν 

κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο 

Ένωσης για τα καύσιμα βιομάζας που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης και 

ψύξης, προκειμένου να εξακολουθήσει να 

διασφαλίζεται η σημαντική μείωση των 

(75) Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν 

κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο 

Ένωσης για τα καύσιμα βιομάζας που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης και 

ψύξης, προκειμένου να εξακολουθήσει να 

διασφαλίζεται η σημαντική μείωση των 
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εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 

σύγκριση με τα εναλλακτικά ορυκτά 

καύσιμα, να αποφευχθούν ακούσιες 

επιπτώσεις στην αειφορία και να 

προωθηθεί η εσωτερική αγορά. 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 

σύγκριση με τα εναλλακτικά ορυκτά 

καύσιμα, να αποφευχθούν ακούσιες 

επιπτώσεις στην αειφορία και να 

προωθηθεί η εσωτερική αγορά. Χωρίς να 

θίγεται ο αυστηρός σεβασμός των 

πρωτογενών πόρων υψηλής 

περιβαλλοντικής αξίας, οι εξόχως 

απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να είναι 

σε θέση να αξιοποιούν το δυναμικό των 

πόρων τους για να αυξήσουν την 

παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και την 

ενεργειακή τους ανεξαρτησία. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαγορεύει την εκμετάλλευση της βιομάζας στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές, για παράδειγμα στα πρωτογενή δάση, καθώς αυτή αποτελεί έναν από τους 

βασικούς πόρους αυτών των περιοχών. Η εκμετάλλευση αυτών των πόρων διέπεται ήδη από 

αυστηρά κριτήρια αειφορίας που διασφαλίζουν την περιβαλλοντική ακεραιότητα μιας τέτοιας 

δραστηριότητας. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 76 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(76) Για να διασφαλιστεί ότι, παρά την 

αυξανόμενη ζήτηση για δασική βιομάζα, η 

συγκομιδή εκτελείται με αειφόρο τρόπο σε 

δάση των οποίων εξασφαλίζεται η 

αναγέννηση, ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ρητά 

ζώνες ειδικής προστασίας της 

βιοποικιλότητας, των τοπίων και 

συγκεκριμένων φυσικών στοιχείων, ότι οι 

πόροι βιοποικιλότητας διατηρούνται και τα 

αποθέματα άνθρακα παρακολουθούνται, οι 

ξυλώδεις πρώτες ύλες θα πρέπει να 

προέρχονται μόνο από δάση τα οποία 

υλοτομούνται σύμφωνα με τις αρχές της 

αειφόρου διαχείρισης των δασών που 

αναπτύσσονται βάσει διεθνών διαδικασιών 

περί δασών, όπως η Forest Europe, και 

εφαρμόζονται μέσω εθνικών νόμων ή των 

βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης σε 

(76) Για να διασφαλιστεί ότι, παρά την 

αυξανόμενη ζήτηση για δασική βιομάζα, η 

συγκομιδή εκτελείται με αειφόρο τρόπο σε 

δάση των οποίων εξασφαλίζεται η 

αναγέννηση, ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ρητά 

ζώνες ειδικής προστασίας της 

βιοποικιλότητας, των τοπίων και 

συγκεκριμένων φυσικών στοιχείων, ότι οι 

πόροι βιοποικιλότητας διατηρούνται και τα 

αποθέματα άνθρακα παρακολουθούνται, οι 

ξυλώδεις πρώτες ύλες θα πρέπει να 

προέρχονται μόνο από δάση τα οποία 

υλοτομούνται σύμφωνα με τις αρχές της 

αειφόρου διαχείρισης των δασών που 

αναπτύσσονται βάσει διεθνών διαδικασιών 

περί δασών, όπως η Forest Europe, και 

εφαρμόζονται μέσω εθνικών νόμων ή των 

βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης σε 
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επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης. Οι φορείς 

εκμετάλλευσης θα πρέπει να λαμβάνουν 

κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης μη 

αειφόρου δασικής βιομάζας για την 

παραγωγή βιοενέργειας. Προς τον σκοπό 

αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει 

να εφαρμόσουν μια προσέγγιση βάσει 

επικινδυνότητας. Εν προκειμένω, είναι 

σκόπιμο η Επιτροπή να καταρτίσει 

επιχειρησιακές οδηγίες για την 

επαλήθευση της συμμόρφωσης με την 

προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας, μετά 

τη διαβούλευση με την επιτροπή για τη 

διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

και τη μόνιμη δασική επιτροπή που έχει 

συσταθεί με την απόφαση 89/367/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου. 

επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης. Η 

δάσωση γεωργικών γαιών και οι 

μονοκαλλιέργειες των δασών, τα ξένα 

είδη και οποιαδήποτε είδη μπορούν να 

θεωρηθούν χωροκατακτητικά θα πρέπει 

σε κάθε περίπτωση να αποφεύγονται. Οι 

φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να 

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου 

να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης μη 

αειφόρου δασικής βιομάζας για την 

παραγωγή βιοενέργειας. Προς τον σκοπό 

αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει 

να εφαρμόσουν μια προσέγγιση βάσει 

επικινδυνότητας. Εν προκειμένω, είναι 

σκόπιμο η Επιτροπή να καταρτίσει 

επιχειρησιακές οδηγίες για την 

επαλήθευση της συμμόρφωσης με την 

προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας, μετά 

τη διαβούλευση με την επιτροπή για τη 

διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

και τη μόνιμη δασική επιτροπή που έχει 

συσταθεί με την απόφαση 89/367/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου. 

_________________ _________________ 

24 Απόφαση 89/367/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 29ης Μαΐου 1989, για τη σύσταση 

μόνιμης δασικής επιτροπής (ΕΕ L 165 της 

15.6.1989, σ. 14). 

24 Απόφαση 89/367/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 29ης Μαΐου 1989, για τη σύσταση 

μόνιμης δασικής επιτροπής (ΕΕ L 165 της 

15.6.1989, σ. 14). 

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητη η προσθήκη αυτής της διευκρίνισης, αφενός για τη διατήρηση των γεωργικών 

γαιών με σκοπό την παραγωγή τροφίμων και, αφετέρου, διότι η απώλεια γεωργικών γαιών ή η 

μονοκαλλιέργεια των δασών, στην περίπτωση των ξένων και πολύ επιθετικών για το 

περιβάλλον ειδών, καθιστά αδύνατη τη συμμόρφωση με τα όσα προβλέπονται στο πρώτο μέρος 

της παρούσας αιτιολογικής σκέψης. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 78 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(78) Τα καύσιμα βιομάζας θα πρέπει να 

μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια και 

θερμότητα με αποδοτικό τρόπο, 

(78) Τα καύσιμα βιομάζας θα πρέπει να 

μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια και 

θερμότητα με αποδοτικό τρόπο, 
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προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

ενεργειακή ασφάλεια και η μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και 

για να περιοριστούν οι εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων και να 

ελαχιστοποιηθεί η πίεση στους 

περιορισμένους πόρους βιομάζας. Για τον 

λόγο αυτό, η δημόσια στήριξη των 

εγκαταστάσεων με δυναμικότητα 

καυσίμου τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει, 

εφόσον είναι αναγκαία, να παρέχεται μόνο 

σε υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεις 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

σημείο 34) της οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Τα 

υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης για την 

ηλεκτρική ενέργεια από βιομάζα θα πρέπει 

ωστόσο να επιτρέπονται για όλες τις 

εγκαταστάσεις βιομάζας μέχρι την 

προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τους. 

Επιπλέον, η ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από βιομάζα σε νέες 

εγκαταστάσεις με δυναμικότητα καυσίμου 

τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει να 

προσμετράται στους στόχους και τις 

υποχρεώσεις σχετικά με τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας μόνο στην περίπτωση των 

υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεων 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας. Σύμφωνα με τους κανόνες 

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, θα 

πρέπει ωστόσο να επιτραπεί στα κράτη 

μέλη να χορηγούν δημόσια στήριξη σε 

εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές και να 

προσμετρούν την ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγουν στους στόχους και τις 

υποχρεώσεις σχετικά με την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, ώστε να αποφευχθεί η 

αύξηση της εξάρτησης από τα ορυκτά 

καύσιμα με μεγαλύτερες κλιματικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε περίπτωση 

που, αφού εξαντλήσουν όλες τις τεχνικές 

και οικονομικές δυνατότητες 

εγκατάστασης υψηλής απόδοσης 

εγκαταστάσεων συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας από βιομάζα, 

τα κράτη μέλη βρεθούν αντιμέτωπα με 

ουσιαστικό κίνδυνο για την ασφάλεια του 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

ενεργειακή ασφάλεια και η μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και 

για να περιοριστούν οι εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων και να 

ελαχιστοποιηθεί η πίεση στους 

περιορισμένους πόρους βιομάζας. Για τον 

λόγο αυτό, η δημόσια στήριξη των 

εγκαταστάσεων με δυναμικότητα 

καυσίμου τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει, 

εφόσον είναι αναγκαία, να παρέχεται μόνο 

σε υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεις 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

σημείο 34) της οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Τα 

υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης για την 

ηλεκτρική ενέργεια από βιομάζα θα πρέπει 

ωστόσο να επιτρέπονται για όλες τις 

εγκαταστάσεις βιομάζας μέχρι την 

προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τους. 

Επιπλέον, η ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από βιομάζα σε νέες 

εγκαταστάσεις με δυναμικότητα καυσίμου 

τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει να 

προσμετράται στους στόχους και τις 

υποχρεώσεις σχετικά με τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας μόνο στην περίπτωση των 

υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεων 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας. Σύμφωνα με τους κανόνες 

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, θα 

πρέπει ωστόσο να επιτραπεί στα κράτη 

μέλη να χορηγούν δημόσια στήριξη σε 

εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές και να 

προσμετρούν την ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγουν στους στόχους και τις 

υποχρεώσεις σχετικά με την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, ώστε να αποφευχθεί η 

αύξηση της εξάρτησης από τα ορυκτά 

καύσιμα με μεγαλύτερες κλιματικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε περίπτωση 

που, αφού εξαντλήσουν όλες τις τεχνικές 

και οικονομικές δυνατότητες 

εγκατάστασης υψηλής απόδοσης 

εγκαταστάσεων συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας από βιομάζα, 

τα κράτη μέλη βρεθούν αντιμέτωπα με 

ουσιαστικό κίνδυνο για την ασφάλεια του 
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εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια. εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να ενισχυθεί η 

στήριξη των εγκαταστάσεων παραγωγής 

ανανεώσιμης ενέργειας από βιομάζα στις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές που 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 

εισαγωγές ενέργειας, υπό τον όρο ότι 

τηρούνται αυστηρά κριτήρια αειφορίας 

για την παραγωγή αυτής της 

ανανεώσιμης ενέργειας, προσαρμοσμένα 

στις ιδιαιτερότητες αυτών των περιοχών. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 78 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 78 α) Παρά τον γενικό κανόνα που 

προβλέπει ότι λαμβάνεται υπόψη και 

υποστηρίζεται η ηλεκτρική ενέργεια από 

καύσιμα βιομάζας σε εγκαταστάσεις με 

δυναμικότητα τουλάχιστον 20 MW μόνο 

στην περίπτωση εγκαταστάσεων 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας υψηλής απόδοσης, θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη συνθήκες που 

επηρεάζουν τη σκοπιμότητα αυτής της 

τεχνολογίας. Η συμπαραγωγή 

ηλεκτρισμού και θέρμανσης δεν είναι 

πάντα η βέλτιστη επιλογή όσον αφορά τη 

σχέση κόστους-οφέλους σε αγροτικές και 

απομονωμένες περιοχές, οι οποίες 

εξαρτώνται ιδιαιτέρως από τη γεωργία, 

την αλιεία και τη δασοκομία, ή περιοχές 

με χαμηλή ζήτηση για θερμότητα λόγω 

κλιματικών συνθηκών. Η απαίτηση για 

την εφαρμογή συμπαραγωγής υψηλής 

απόδοσης θα πρέπει να υπόκειται σε 

συγκεκριμένη ανάλυση κόστους-οφέλους 

για αυτές τις τοποθεσίες. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 84 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(84) Προκειμένου να αποφευχθεί η 

δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση θα 

πρέπει να θεσπιστεί κατάλογος 

προκαθορισμένων τιμών για τις κοινές 

οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, 

βιορευστών και καυσίμων βιομάζας, ο 

οποίος θα πρέπει να επικαιροποιείται και 

να επεκτείνεται όταν υπάρχουν περαιτέρω 

αξιόπιστα δεδομένα. Οι οικονομικοί φορείς 

θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν πάντοτε 

το επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που 

θεσπίζεται στον εν λόγω κατάλογο. Σε 

περίπτωση που η προκαθορισμένη τιμή 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου από μια οδό παραγωγής είναι 

χαμηλότερη από το απαιτούμενο ελάχιστο 

επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, οι παραγωγοί που επιθυμούν 

να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς 

το συγκεκριμένο ελάχιστο επίπεδο θα 

πρέπει να υποχρεούνται να καταδείξουν 

ότι το επίπεδο των πραγματικών εκπομπών 

που προέρχονται από τη διαδικασία 

παραγωγής τους είναι κατώτερο από το 

επίπεδο της παραδοχής για τον υπολογισμό 

των προκαθορισμένων τιμών. 

(84) Προκειμένου να αποφευχθεί η 

δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση θα 

πρέπει να θεσπιστεί κατάλογος 

προκαθορισμένων τιμών για τις κοινές 

οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, 

βιορευστών και καυσίμων βιομάζας, ο 

οποίος θα πρέπει να επικαιροποιείται και 

να επεκτείνεται όταν υπάρχουν περαιτέρω 

αξιόπιστα δεδομένα. Οι οικονομικοί φορείς 

θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν πάντοτε 

το επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που 

θεσπίζεται στον εν λόγω κατάλογο. Σε 

περίπτωση που η προκαθορισμένη τιμή 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου από μια οδό παραγωγής είναι 

χαμηλότερη από το απαιτούμενο ελάχιστο 

επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, οι παραγωγοί που επιθυμούν 

να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς 

το συγκεκριμένο ελάχιστο επίπεδο θα 

πρέπει να υποχρεούνται να καταδείξουν 

ότι το επίπεδο των πραγματικών εκπομπών 

που προέρχονται από τη διαδικασία 

παραγωγής τους είναι κατώτερο από το 

επίπεδο της παραδοχής για τον υπολογισμό 

των προκαθορισμένων τιμών και ότι η 

περιοχή εφοδιασμού είναι εντός της 

ακτίνας της απόστασης βιώσιμης 

μεταφοράς. Όταν η ακτίνα καλύπτει μια 

χώρα, ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει 

να καταδείξει μόνο τη χώρα προέλευσης. 

Αιτιολόγηση 

Για την αποφυγή του διοικητικού φόρτου, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούν την περιοχή εφοδιασμού ως απόδειξη αντί του εντοπισμού της πραγματικής 

οδού μεταφοράς (χιλιόμετρα μεταφοράς). Οι προκαθορισμένες τιμές του παραρτήματος VI 

δείχνουν ότι το κατώτατο όριο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τη βιομάζα 

εξαρτάται από την απόσταση μεταφοράς και επιτυγχάνεται σε απόσταση έως 2500 km. Η 

απόσταση μεταφοράς τοπικών θρυμμάτων ξύλου είναι συνήθως μερικές εκατοντάδες 

χιλιόμετρα. Επομένως, μια εγκατάσταση που χρησιμοποιεί τοπικά παραγόμενη βιομάζα δεν 

μπορεί να λάβει μη βιώσιμη βιομάζα βάσει του κριτηρίου που αφορά τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου. 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 85 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(85) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν σαφείς 

κανόνες για τον υπολογισμό της μείωσης 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας, καθώς και από τα συγκριτικά 

τους ορυκτά καύσιμα. 

(85) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν 

σαφείς, επιστημονικά αντικειμενικοί 

κανόνες για τον υπολογισμό της μείωσης 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας, καθώς και από τα συγκριτικά 

τους ορυκτά καύσιμα. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν λανθασμένες τιμές στους υπολογισμούς της. 

Είναι σημαντικό οποιοιδήποτε κανόνες να είναι επιστημονικά αντικειμενικοί. 

 

Τροπολογία  30 

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, 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, από τα 

βιοαέρια και από βιομεθάνιο· 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να διασαφηνιστεί η έννοια του βιομεθάνιου στο πλαίσιο του ορισμού της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δεδομένου ότι δεν μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητή από 

τον ορισμό του βιοαερίου. 
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Τροπολογία  31 

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· 

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιζ 

 
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 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 (όπως η ήρα, το 

Panicum virgatum, ο μίσχανθος, το 

καλάμι), 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· 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση υψηλής απόδοσης φυτών ενεργειακών 

χορτοκαλλιεργειών (μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ανάπτυξη βιομεθανίου). 
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Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κζ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

κζ) «αυτοκαταναλωτής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές»: ενεργός πελάτης 

όπως ορίζεται στην οδηγία [οδηγία MDI], 

ο οποίος καταναλώνει και μπορεί να 

αποθηκεύει και να πωλεί ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

παράγει στις εγκαταστάσεις του, όπως 

συγκρότημα διαμερισμάτων, εμπορικός 

χώρος ή χώρος μεριζόμενων υπηρεσιών ή 

κλειστό σύστημα διανομής, υπό τον όρο 

ότι, για τους μη οικιακούς 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, οι δραστηριότητες 

αυτές δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή 

επαγγελματική δραστηριότητά τους· 

κζ) «αυτοκαταναλωτής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές»: ενεργός πελάτης 

όπως ορίζεται στην οδηγία [οδηγία MDI] ή 

ομάδα καταναλωτών που ενεργούν από 

κοινού, οι οποίοι καταναλώνουν και 

μπορούν να αποθηκεύουν και να πωλούν 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

παράγεται στις εγκαταστάσεις τους, όπως 

συγκρότημα διαμερισμάτων, εμπορικός 

χώρος ή χώρος μεριζόμενων υπηρεσιών, 

εκμετάλλευση ή κλειστό σύστημα 

διανομής, υπό τον όρο ότι, για τους μη 

οικιακούς αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, οι δραστηριότητες 

αυτές δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή 

επαγγελματική δραστηριότητά τους· 

Αιτιολόγηση 

Στον ορισμό πρέπει να περιλαμβάνεται το αέριο από ανανεώσιμες πηγές 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κη 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

κη) «αυτοκατανάλωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές»: η παραγωγή και η 

κατανάλωση και, κατά περίπτωση, η 

αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές από αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 

κη) «αυτοκατανάλωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές»: η παραγωγή και η 

κατανάλωση και, κατά περίπτωση, η 

αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές από αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές· 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λ 
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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. Οι ενδιάμεσες καλλιέργειες, όπως 

οι εμβόλιμες καλλιέργειες και οι 

καλλιέργειες εδαφοκάλυψης, δεν 

θεωρούνται βασικές καλλιέργειες. 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 λ α) «υψηλής βιωσιμότητας 

βιοκαύσιμα που προέρχονται από 

καλλιέργειες»: βιοκαύσιμα τα οποία: 

 -  παράγονται από σιτηρά και άλλα 

αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα 

φυτά, ψυχανθή, και 

 -  μειώνουν κατά τουλάχιστον 65% 

τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε 

σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία του άρθρου 

28 παράγραφος 1, και  

 -  παράγουν πρωτεΐνες υψηλής 

αξίας, άλλες ζωοτροφές ή κυτταρινούχα 

υποπροϊόντα, και 

 -  παράγονται από πρώτες ύλες που 

λαμβάνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

και τα πρότυπα που ορίζονται στο άρθρο 

93 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α, συμπεριλαμβανομένων του 

περιορισμένου αντίκτυπου στη 

διαθεσιμότητα τροφίμων και νερού και 

στη βιοποικιλότητα, της διατήρησης της 

ισορροπίας των οικοσυστημάτων και της 

καλής ποιότητας του εδάφους ή άλλων 

ισοδυνάμων εάν εισάγονται από τρίτες 
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χώρες· 

 ___________________ 

 1aΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 

διαχείριση και την παρακολούθηση της 

κοινής γεωργικής πολιτικής και την 

κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 

352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 

2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 

1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 

Συμβουλίου (ΕΕ 347 της 20.12.2013, 

σ. 549). 

Αιτιολόγηση 

Τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από καλλιέργειες, τα οποία επιτυγχάνουν εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου σύμφωνες με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 7 και από τις 

πρώτες ύλες που παράγονται σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης 

της κοινής γεωργικής πολιτικής, οι οποίες παράγουν πολύτιμα παραπροϊόντα, δεν θα πρέπει να 

υπολογίζονται στο ανώτατο όριο του άρθρου 3 και του άρθρου 7. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λστ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

λστ)  «άδεια υλοτόμησης»: επίσημο 

έγγραφο που παρέχει το δικαίωμα 

συγκομιδής της δασικής βιομάζας· 

λστ)  «άδεια υλοτόμησης»: επίσημο 

δικαίωμα συγκομιδής της δασικής 

βιομάζας με βάση τη νομοθεσία των 

κρατών μελών· 

Αιτιολόγηση 

Οι εθνικές συνθήκες καθορίζουν τον τρόπο χορήγησης του νόμιμου δικαιώματος συγκομιδής. 

Ορισμένα κράτη μέλη δεν χορηγούν επίσημα έγγραφα σε φορείς εκμετάλλευσης αλλά επιτρέπουν 

την υλοτόμηση με άλλα μέσα. Με αυτή την έννοια, ο όρος «επίσημο έγγραφο» είναι επίσης 

ασαφής και θα πρέπει συνεπώς να διασαφηνιστεί ότι η υλοτόμηση θα πρέπει να υπόκειται 

πάντα σε νομικές προϋποθέσεις. Το νομικό κείμενο θα πρέπει να αποτυπώνει αυτή την 

ποικιλομορφία πρακτικών. 

 



 

RR\1141446EL.docx 245/470 PE597.755v02-00 

 EL 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο μ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

μ) «βιολογικά απόβλητα»: τα 

βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και 

πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και 

μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, 

εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και 

χώρους πωλήσεων λιανικής και τα 

συναφή απόβλητα από τη βιομηχανία 

επεξεργασίας τροφίμων· 

μ) «βιολογικά απόβλητα»: τα 

απόβλητα κατά τον ορισμό του άρθρου 3 

σημείο 4) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α, 

 ____________________ 

 1a  Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

Αιτιολόγηση 

Για να εξασφαλιστεί η συνοχή της νομοθεσίας της ΕΕ, είναι σημαντικό να αναφερθούμε στους 

αντίστοιχους ορισμούς σε άλλα σχετικά μέρη της νομοθεσίας της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο μγ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 μγ α ) «βιομεθάνιο»: ανανεώσιμο αέριο 

με τις ίδιες φυσικές ιδιότητες με το 

φυσικό αέριο που προέρχεται από την 

αναβάθμιση του βιοαερίου που παράγεται 

από την αναερόβια χώνευση ή από τη 

μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε 

φυσικό αέριο με αναβάθμιση· 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να διασαφηνιστεί η έννοια του βιομεθάνιου στο πλαίσιο του ορισμού της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δεδομένου ότι δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως από τον 

ορισμό του βιοαερίου. 
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Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο μγ β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 μγ β ) «παραπροϊόν»: όπως ορίζεται στο 

άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας ... 

/2017  για την τροποποίηση της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση 

Για την επίτευξη μεγαλύτερης εναρμόνισης και απλούστευσης του νομικού πλαισίου και, 

επομένως, νομικής ασφάλειας, πρέπει να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ της οδηγίας για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και των άλλων συναφών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ. 

Επομένως, για να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεκτική ερμηνεία και εφαρμογή της οδηγίας για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της άλλης συναφούς νομοθεσίας της ΕΕ, θα πρέπει να 

εισαχθούν στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι αναφορές στον ορισμό του 

«υποπροϊόντος» που ορίζονται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. «ιεράρχηση των 

αποβλήτων»: 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο μγ γ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 μγ γ) «ιεράρχηση των αποβλήτων»: 

όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

της οδηγίας .../2017 για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·  

Αιτιολόγηση 

Για την επίτευξη μεγαλύτερης εναρμόνισης και απλούστευσης του νομικού πλαισίου και, 

επομένως, νομικής ασφάλειας, πρέπει να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ της οδηγίας για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και των άλλων συναφών νομοθετικών πράξεων της ΕΕ. 

Επομένως, για να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεκτική ερμηνεία και εφαρμογή της οδηγίας για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της άλλης συναφούς νομοθεσίας της ΕΕ, θα πρέπει να 

εισαχθούν στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι αναφορές στον ορισμό της 

«ιεράρχησης των αποβλήτων» που ορίζονται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. 
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Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε 

τουλάχιστον 27% στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

συλλογικά ότι: 

 (α)  το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε 

τουλάχιστον 27 %· 

 (β)  η συνεισφορά των βιοκαυσίμων 

και των βιορευστών, καθώς και των 

καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται 

στις μεταφορές, εάν παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, 

δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 1 για τον 

υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης στις 

μεταφορές το 2030· και 

 (γ)  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

επίσης συλλογικά ότι το μερίδιο της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον 

τομέα των μεταφορών για την ΕΕ θα 

πρέπει στο σύνολό του να είναι 

τουλάχιστον το 12% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές.  

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και 

μετά, το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας κάθε 

κράτους μέλους δεν είναι μικρότερο από 

το μερίδιο που προβλέπεται στην τρίτη 

στήλη του πίνακα στο παράρτημα I 

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και 

μετά, το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας κάθε 

κράτους μέλους δεν είναι μικρότερο από 

το μερίδιο που προβλέπεται στην τρίτη 

στήλη του πίνακα στο παράρτημα I 
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μέρος A. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη 

συμμόρφωση με αυτή τη βασική γραμμή 

αναφοράς. 

μέρος A. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη 

συμμόρφωση με αυτή τη βασική γραμμή 

αναφοράς, τα οποία περιλαμβάνουν τα 

εξής: 

 (α)  χρήση βιοκαυσίμων που 

παράγονται κατά την επεξεργασία 

υψηλής συγκέντρωσης πρωτεϊνούχων 

συμπυκνωμάτων, άλλων ζωοτροφών ή 

κυτταρινούχων υποπροϊόντων που 

υποστηρίζουν τους στόχους επισιτιστικής 

ασφάλειας και τη μετάβαση προς μια 

βιολογικής βάσης και κυκλική οικονομία 

στην Ένωση· και 

 (β)  σταδιακή κατάργηση της χρήσης 

φυτικών ελαίων στα βιοκαύσιμα και τα 

βιορευστά που οδηγούν σε αλλαγές στη 

χρήση της γης, αποψίλωση δασών και 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε 

τρίτες χώρες. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις υψηλές 

φιλοδοξίες των κρατών μελών μέσω ενός 

ευνοϊκού πλαισίου που περιλαμβάνει την 

ενισχυμένη χρήση κονδυλίων της Ένωσης, 

και ιδίως χρηματοδοτικών μέσων, 

ειδικότερα με σκοπό τη μείωση του 

κόστους κεφαλαίου για τα έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

4. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις υψηλές 

φιλοδοξίες των κρατών μελών μέσω ενός 

ευνοϊκού πλαισίου που περιλαμβάνει την 

ενισχυμένη χρήση κονδυλίων της Ένωσης, 

και ιδίως χρηματοδοτικών μέσων, 

ειδικότερα με σκοπό τη μείωση του 

κόστους κεφαλαίου για τα έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

προηγμένα βιοδιυλιστήρια. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη των κανόνων 1. Με την επιφύλαξη των κανόνων 
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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. 

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 και τους πιθανούς 

περιορισμούς των δικτύων. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των αυτοκαταναλωτών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των 

κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας καθώς και την κατάσταση των 

νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος. Τα 

κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 

υπόψη συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

των διαφόρων τεχνολογιών ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές κατά τον σχεδιασμό 

των καθεστώτων στήριξης. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα καθεστώτα στήριξης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σχεδιάζονται με τρόπο ώστε η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές να ενσωματώνεται στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας και να 

διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

ανταποκρίνονται στα σήματα τιμών της 

αγοράς και μεγιστοποιούν τα έσοδά τους 

από την αγορά. 

2. Τα καθεστώτα στήριξης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σχεδιάζονται με τρόπο ώστε η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές να ενσωματώνεται στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 

αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και των κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και 

την κατάσταση των νοικοκυριών 

χαμηλού εισοδήματος. Τούτη η 

προσέγγιση διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

ανταποκρίνονται στα σήματα τιμών της 
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αγοράς και μεγιστοποιεί τα έσοδά τους 

από την αγορά. Για τις μονάδες 

συμπαραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, τα καθεστώτα 

στήριξης λαμβάνουν επίσης υπόψη τη 

ζήτηση θερμότητας. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3 α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

διαθέτουν καθεστώτα στήριξης 

περιορισμένης χρονικής διάρκειας που 

συνιστούν εξαίρεση σε σχέση με την 

παράγραφο 3 για εγκαταστάσεις μικρής 

κλίμακας και για περιπτώσεις κατά τις 

οποίες καταγράφεται ανεπαρκής 

ανταγωνισμός. Η στήριξη σύμφωνα με 

την παράγραφο 2 μπορεί να περιορίζεται 

στις εγκαταστάσεις που υπερβαίνουν τα 

όρια που ορίζονται στο άρθρο 11 του 

κανονισμού για την αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα της στήριξης που 

χορηγούν στην ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον κάθε 

τέσσερα έτη. Οι αποφάσεις σχετικά με τη 

συνέχιση ή την παράταση της στήριξης 

και τον σχεδιασμό νέας στήριξης 

βασίζονται στα αποτελέσματα των 

αξιολογήσεων. 

4. Τα κράτη μέλη αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα της στήριξης που 

χορηγούν στην ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές τουλάχιστον κάθε 

τέσσερα έτη. Η αξιολόγηση λαμβάνει 

επίσης υπόψη τις επιπτώσεις στις 

επενδύσεις και τις συνέπειες που θα 

μπορούσαν να έχουν ενδεχομένως στις 

επενδύσεις οι μεταβολές στα καθεστώτα 

στήριξης. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός 

που διέπει τις αποφάσεις για τη στήριξη 

και τον σχεδιασμό νέας στήριξης βασίζεται 
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στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία 

των κανόνων σχετικά με τα καθεστώτα 

στήριξης με ειδική έμφαση στην 

πρόσβαση των μικρών φορέων στην 

αγορά, το επίπεδο κινήτρων για 

επενδύσεις και την υποστήριξη του 

μακροπρόθεσμου υψηλού ποσοστού 

υλοποίησης. Η πρώτη από τις εκθέσεις 

αυτές θα υποβληθεί το 2021 και θα 

αντικατοπτρίζει πλήρως τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 

ενισχύσεις μετά το 2020. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 5 διαγράφεται 

Άνοιγμα των καθεστώτων στήριξης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές 

 

1.  Τα κράτη μέλη ανοίγουν τη 

στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στους 

παραγωγούς οι οποίοι βρίσκονται σε άλλα 

κράτη μέλη υπό τους όρους που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

 

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

στήριξη που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

τουλάχιστον 10 % της δυναμικότητας για 

την οποία χορηγείται νέα στήριξη κάθε 

έτος μεταξύ 2021 και 2025 και 
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τουλάχιστον 15 % της δυναμικότητας για 

την οποία χορηγείται νέα στήριξη κάθε 

έτος μεταξύ 2026 και 2030 είναι ανοικτή 

σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε άλλα 

κράτη μέλη. 

3.  Το άνοιγμα των καθεστώτων 

στήριξης στη διασυνοριακή συμμετοχή 

είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, 

μεταξύ άλλων, μέσω ανοικτών 

διαδικασιών υποβολής προσφορών, 

κοινών διαδικασιών υποβολής 

προσφορών, ανοικτών συστημάτων 

πιστοποιητικών ή κοινών καθεστώτων 

στήριξης. Ο καταλογισμός της 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για την οποία χορηγείται στήριξη 

βάσει ανοικτών διαδικασιών υποβολής 

προσφορών, κοινών διαδικασιών 

υποβολής προσφορών ή ανοικτών 

συστημάτων πιστοποιητικών στις 

αντίστοιχες συνεισφορές των κρατών 

μελών αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας 

συνεργασίας στην οποία καθορίζονται 

κανόνες για τη διασυνοριακή εκταμίευση 

των κεφαλαίων, σύμφωνα με την αρχή ότι 

η ενέργεια θα πρέπει να αποδίδεται στο 

κράτος μέλος που χρηματοδοτεί την 

εγκατάσταση. 

 

4.  Η Επιτροπή αξιολογεί έως το 2025 

τα οφέλη των διατάξεων που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο για την 

οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη της 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην Ένωση. Βάσει της 

αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή μπορεί 

να προτείνει να αυξηθούν τα ποσοστά που 

προβλέπονται στην παράγραφο 2. 

 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας από 

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021 τον 

υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής 



 

RR\1141446EL.docx 253/470 PE597.755v02-00 

 EL 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενός κράτους 

μέλους, η συνεισφορά των βιοκαυσίμων 

και των βιορευστών, καθώς και των 

καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται 

στις μεταφορές, εάν παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, 

δεν υπερβαίνει το 7% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές και 

σιδηροδρομικές μεταφορές στο 

συγκεκριμένο κράτος μέλος. Το όριο αυτό 

μειώνεται σε 3,8% το 2030 σύμφωνα με 

την πορεία που προβλέπεται στο 

παράρτημα X μέρος Α. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να καθορίσουν χαμηλότερο όριο 

και να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφόρων 

ειδών βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας που παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, για 

παράδειγμα με τον καθορισμό 

χαμηλότερου ορίου όσον αφορά τη 

συνεισφορά των βιοκαυσίμων που 

παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων 

και ζωοτροφών, λαμβανομένης υπόψη της 

έμμεσης αλλαγής χρήσης της γης. 

κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας ενός κράτους μέλους, η 

συνεισφορά των βιοκαυσίμων και των 

βιορευστών πλην βιοκαυσίμων υψηλής 

βιωσιμότητας που προέρχονται από 

καλλιέργειες, καθώς και των καυσίμων 

βιομάζας που καταναλώνονται στις 

μεταφορές, εάν παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, 

δεν υπερβαίνει το 7% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές και 

σιδηροδρομικές μεταφορές στο 

συγκεκριμένο κράτος μέλος. Το όριο αυτό 

μειώνεται σε 3,8% το 2030 σύμφωνα με 

την πορεία που προβλέπεται στο 

παράρτημα X μέρος Α. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να καθορίσουν χαμηλότερο όριο 

και να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφόρων 

ειδών βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας που παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, για 

παράδειγμα με τον καθορισμό 

χαμηλότερου ορίου όσον αφορά τη 

συνεισφορά των βιοκαυσίμων που 

παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων 

και ζωοτροφών, λαμβανομένης υπόψη της 

έμμεσης αλλαγής χρήσης της γης. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Από 1ης Ιανουαρίου 2021, για τον 

υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας ενός κράτους 

μέλους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

η συνεισφορά των βιοκαυσίμων υψηλής 

βιωσιμότητας που προέρχονται από 

καλλιέργειες, δεν υπερβαίνει το 7% της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 

οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές 

στο συγκεκριμένο κράτος μέλος 

επιπροσθέτως του ορίου που καθορίζεται 

στο εδάφιο 4.  
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Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Προκειμένου να προωθηθεί η 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 

μεταφορές, τα κράτη μέλη μπορούν να 

εφαρμόζουν εθνικά συστήματα στήριξης 

που προωθούν τη χρήση βιώσιμων 

βιοκαυσίμων, καυσίμων βιομάζας, 

ανανεώσιμων υγρών και αερίων 

καυσίμων κίνησης μη βιολογικής 

προέλευσης, ανεξάρτητα από το εάν 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX ή από 

άλλες πρώτες ύλες, οι οποίες δεν 

παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων 

και ζωοτροφών. 

Αιτιολόγηση 

Τον Ιούλιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε δεσμευτικούς εθνικούς στόχους για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε τομείς εκτός του ΣΕΔΕ. Οι φιλόδοξοι 

στόχοι μείωσης ενδέχεται να δημιουργήσουν σε ορισμένα κράτη μέλη την ανάγκη εισαγωγής 

πολύ υψηλών υποχρεώσεων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή άλλων μέτρων για 

την προώθηση των βιώσιμων βιοκαυσίμων προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους για 

μείωση των εκπομπών σε τομείς εκτός του ΣΕΔΕ. Τα βιοκαύσιμα που παράγονται αποκλειστικά 

από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX δεν μπορούν να καλύψουν αυτή τη 

ζήτηση. 

 

Τροπολογία  54 

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 

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 
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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. 

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. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διασφαλιστεί η τήρηση της αλυσιδωτής χρήσης των πόρων και στην ευρωπαϊκή 

νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή διενεργεί ανά διετία 

αξιολόγηση του καταλόγου των πρώτων 

υλών που παρατίθενται στο 

παράρτημα IX μέρη Α και Β για την 

προσθήκη πρώτων υλών, σύμφωνα με τις 

αρχές που προβλέπει η παρούσα 

παράγραφος. Η πρώτη αξιολόγηση 

διενεργείται το αργότερο 6 μήνες μετά 

[την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας]. Εάν κριθεί σκόπιμο, 

η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις για την τροποποίηση του 

καταλόγου των πρώτων υλών που 

διαγράφεται 
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παρατίθεται στο παράρτημα IX μέρη Α 

και Β, ως προς την προσθήκη πρώτων 

υλών αλλά όχι ως προς την αφαίρεσή 

τους. 

Αιτιολόγηση 

Η τροποποίηση του παραρτήματος IX θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΚ και του 

Συμβουλίου και όχι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, η αλλαγή των κανόνων και η 

παρεμπόδιση ίσων όρων ανταγωνισμού θα μπορούσαν να στείλουν ένα αρνητικό μήνυμα στους 

επενδυτές. Θα πρέπει να αντληθούν διδάγματα από την εμπειρία με την ισχύουσα νομοθεσία για 

την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για ενέργεια από ΑΠΕ έως το 2020 στον τομέα των 

μεταφορών. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η συνεισφορά των καυσίμων κίνησης 

από πρώτες ύλες που οδηγούν σε μη 

βιώσιμες επιπτώσεις όπως η αποψίλωση 

δασών σε τρίτες χώρες και τα παράγωγά 

τους στο μερίδιο των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στις μεταφορές θα 

πρέπει να ελαχιστοποιηθεί έως ότου 

τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 

πολιτικές πρόληψης. Τα μέτρα αυτά σε 

τρίτες χώρες αξιολογούνται βάσει 

έκθεσης της Επιτροπής από τη στιγμή 

που τίθενται σε εφαρμογή. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Τα κράτη μέλη διενεργούν 

εκτίμηση του δυναμικού τους στον τομέα 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 

χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης για θέρμανση και ψύξη. Η εν λόγω 

αξιολόγηση περιλαμβάνεται στη δεύτερη 

8. Τα κράτη μέλη διενεργούν 

εκτίμηση του δυναμικού τους στον τομέα 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η 

οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει χωρική 

ανάλυση των περιοχών που είναι 

κατάλληλες για ανάπτυξη χαμηλού 
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περιεκτική αξιολόγηση που απαιτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 

της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για πρώτη φορά 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και, στη 

συνέχεια, στις επικαιροποιήσεις των 

περιεκτικών αξιολογήσεων. 

οικολογικού κινδύνου, και του δυναμικού 

για τη χρήση της απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύξης για θέρμανση και 

ψύξη. Η εν λόγω αξιολόγηση 

περιλαμβάνεται στη δεύτερη περιεκτική 

αξιολόγηση που απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ για πρώτη φορά έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2020 και, στη συνέχεια, στις 

επικαιροποιήσεις των περιεκτικών 

αξιολογήσεων. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το ενιαίο διοικητικό σημείο 

επαφής καθοδηγεί τον αιτούντα κατά τη 

διαδικασία υποβολής αίτησης με διαφανή 

τρόπο, του παρέχει όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες, αναλαμβάνει τον συντονισμό 

και εμπλέκει, ενδεχομένως, και άλλες 

αρχές, όπως επίσης εκδίδει νομικά 

δεσμευτική απόφαση στο τέλος της 

διαδικασίας. 

2. Το ενιαίο διοικητικό σημείο 

επαφής καθοδηγεί τον αιτούντα κατά τη 

διαδικασία υποβολής αίτησης με διαφανή 

τρόπο, του παρέχει όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες, αναλαμβάνει τον συντονισμό 

και εμπλέκει, ενδεχομένως, και άλλες 

αρχές, όπως επίσης διευκολύνει τη 

διαδικασία προκειμένου να εκδοθεί 
νομικά δεσμευτική απόφαση για τον 

αιτούντα. Οι αιτούντες θα πρέπει να 

μπορούν να υποβάλλουν όλα τα σχετικά 

έγγραφα σε ψηφιακή μορφή. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το ενιαίο διοικητικό σημείο 

επαφής, σε συνεργασία με τους 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής, δημοσιεύει εγχειρίδιο 

διαδικασιών για τους φορείς υλοποίησης 

έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων έργων μικρής 

κλίμακας και έργων αυτοκαναλωτών 

3. Το κράτος μέλος, σε συνεργασία 

με το ενιαίο διοικητικό σημείο επαφής 

και τους διαχειριστές συστημάτων 

μεταφοράς και διανομής, συστήνει ενιαία 

διαδικτυακή ενημερωτική πλατφόρμα με 

όλες τις σχετικές πληροφορίες όσον 

αφορά τις διαδικασίες για τους φορείς 

υλοποίησης έργων ανανεώσιμων πηγών 
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ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έργων 

μικρής κλίμακας και έργων 

αυτοκαναλωτών ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Εάν το κράτος μέλος 

αποφασίσει να έχει περισσότερα του ενός 

ενιαία διοικητικά σημεία επαφής, η 

ενημερωτική πλατφόρμα καθοδηγεί τον 

αιτούντα προς το σημείο επαφής που 

είναι αρμόδιο για την αίτησή του. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η διαδικασία αδειοδότησης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 

υπερβαίνει περίοδο τριών ετών, εκτός από 

τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 16 παράγραφος 5 και στο άρθρο 17. 

4. Η διαδικασία αδειοδότησης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 

υπερβαίνει περίοδο τριών ετών, εκτός από 

τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 16 παράγραφος 5 και στο άρθρο 17. 

Τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες 

για τη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας αδειοδότησης κάτω από 

το όριο που προβλέπεται στην παρούσα 

παράγραφο, ιδίως για τις εγκαταστάσεις 

μικρής κλίμακας. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αλλαγή ενεργειακής πηγής επιτρέπεται 

έπειτα από κοινοποίηση στο ενιαίο 

διοικητικό σημείο επαφής που 

δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, 

εφόσον δεν αναμένονται σημαντικές 

αρνητικές περιβαλλοντικές ή κοινωνικές 

επιπτώσεις. Το ενιαίο διοικητικό σημείο 

επαφής αποφασίζει κατά πόσο επαρκεί η 

εν λόγω κοινοποίηση εντός έξι μηνών από 

την παραλαβή της. 

Η αλλαγή ενεργειακής πηγής επιτρέπεται 

έπειτα από κοινοποίηση στο ενιαίο 

διοικητικό σημείο επαφής που 

δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, 

εφόσον έχει διασφαλιστεί η συμμόρφωση 

με τις απαιτήσεις της οδηγίας 

85/337/EΟΚ του Συμβουλίου για την 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου και εφόσον δεν 

αναμένονται σημαντικές αρνητικές 
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περιβαλλοντικές ή κοινωνικές επιπτώσεις. 

Το ενιαίο διοικητικό σημείο επαφής 

αποφασίζει εντός έξι μηνών από την 

παραλαβή της κοινοποίησης. 

Αιτιολόγηση 

Θα βοηθούσε να διασφαλιστεί ότι η αλλαγή ενεργειακής πηγής σε υφιστάμενους σταθμούς 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εξακολουθεί να συμμορφώνεται με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία και υπόκειται σε έλεγχο. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου μπορεί να καθοριστεί 

Αιτιολόγηση 

Ορισμένοι παραγωγοί υπερβαίνουν την απαιτούμενη εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. Η ποιότητα του βιομεθανίου πρέπει να αναφέρεται στους καταναλωτές. 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

3. 3 Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 
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θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας. 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας και από απορριπτόμενη 

θερμότητα ή ψύξη. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, ή βρίσκονται στον ίδιο 

εμπορικό χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών 

ή κλειστό σύστημα διανομής, να ασκούν 

από κοινού αυτοκατανάλωση ως ένας 

μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση 

αυτή, το όριο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε 

κάθε ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, ή βρίσκονται στην ίδια 

εκμετάλλευση, στον ίδιο εμπορικό χώρο ή 

χώρο κοινών υπηρεσιών ή κλειστό 

σύστημα διανομής, να ασκούν από κοινού 

αυτοκατανάλωση ως ένας μεμονωμένος 

αυτοκαταναλωτής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση αυτή, 

το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε κάθε 

ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. 

Αιτιολόγηση 

Οι γεωργοί είναι σημαντικοί αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί τουλάχιστον 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση που έχει την 

έδρα της σε τοπικό επίπεδο, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 
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τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια: πηγές, αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό 

τα τοπικά συμφέροντα και η οποία πληροί 

τουλάχιστον τέσσερα από τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος -1 (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν από 

κοινού ότι το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές 

μεταφορών αυξάνεται σταδιακά από 

τουλάχιστον 12% το 2030, εκφραζόμενη 

ως εθνικό μερίδιο της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας και 

υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του άρθρου 7. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να καθορίσουν 

περισσότερο φιλόδοξους εθνικούς 

στόχους. Τα κράτη μέλη διατηρούν την 

ελευθερία να επιλέξουν μεταξύ 

διαφορετικών πηγών ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων των βιώσιμων 

βιοκαυσίμων, την επίτευξη των στόχων 

αυτών. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 τα κράτη 

μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 

καυσίμων να περιλαμβάνουν στη συνολική 

ποσότητα καυσίμων κίνησης που 

προμηθεύουν για κατανάλωση ή χρήση 

στην αγορά κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού έτους ένα ελάχιστο 

μερίδιο ενέργειας από προηγμένα 

βιοκαύσιμα και άλλα βιοκαύσιμα και 

βιοαέρια παραγόμενα από πρώτες ύλες που 

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 τα κράτη 

μέλη καθορίζουν υποχρέωση 

ενσωμάτωσης των καυσίμων για τους 

προμηθευτές καυσίμων ώστε να 

περιλαμβάνουν αυτοί στη συνολική 

ποσότητα καυσίμων κίνησης που 

προμηθεύουν για κατανάλωση ή χρήση 

στην αγορά κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού έτους ανανεώσιμη 

ενέργεια από βιοκαύσιμα, προηγμένα 
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απαριθμούνται στο παράρτημα IX, από 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, από 

ορυκτά καύσιμα παραγόμενα από 

απόβλητα και από ηλεκτρική ενέργεια 

παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές. 

βιοκαύσιμα και βιοαέρια παραγόμενα από 

πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX, από ανανεώσιμα υγρά και 

αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής 

προέλευσης και από ηλεκτρική ενέργεια 

παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές. 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν 

υποχρέωση ενσωμάτωσης για βιοκαύσιμα 

που παράγονται από καλλιέργειες. Για τα 

βιοκαύσιμα αυτά, τα κράτη μέλη μπορούν 

να εφαρμόζουν μέτρα ενθάρρυνσης για να 

ευνοήσουν τη χρήση τους, π.χ. θέτοντας 

ειδική υποχρέωση ενσωμάτωσης εντός 

του ορίου που θεσπίζεται στο άρθρο 7.  

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ελάχιστο μερίδιο ισούται τουλάχιστον 

με ποσοστό 1,5% το 2021 και αυξάνεται 

σε τουλάχιστον 6,8% το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 

παράρτημα X μέρος Β. Από το συνολικό 

αυτό μερίδιο, η συνεισφορά των 

προηγμένων βιοκαυσίμων και των 

βιοαερίων τα οποία παράγονται από 

πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX μέρος Α ισούται 

τουλάχιστον με ποσοστό 0,5% των 

καυσίμων κίνησης που παρέχονται προς 

κατανάλωση ή χρήση στην αγορά από την 

1η Ιανουαρίου 2021, αυξάνεται δε σε 

ποσοστό 3,6% μέχρι το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 

παράρτημα X μέρος Γ. 

Το ελάχιστο μερίδιο των προηγμένων 

βιοκαυσίμων και του βιοαερίου που 

παράγεται από τις πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX, από 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, από 

βιοκαύσιμα υψηλής βιωσιμότητας που 

προέρχονται από καλλιέργειες και από 

ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από 

ανανεώσιμες πηγές, ισούται τουλάχιστον 

με ποσοστό 3% το 2021 και αυξάνεται σε 

τουλάχιστον 8,3% το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 

παράρτημα X μέρος Β. Από το συνολικό 

αυτό μερίδιο, η συνεισφορά των 

προηγμένων βιοκαυσίμων και των 

βιοαερίων τα οποία παράγονται από 

πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX μέρος Α ισούται 

τουλάχιστον με ποσοστό 0,5% των 

καυσίμων κίνησης που παρέχονται προς 

κατανάλωση ή χρήση στην αγορά από την 

1η Ιανουαρίου 2021, αυξάνεται δε σε 

ποσοστό 4,6 % μέχρι το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 
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παράρτημα X μέρος Γ. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) για τον υπολογισμό του 

παρονομαστή, δηλαδή του ενεργειακού 

περιεχομένου των καυσίμων για οδικές 

και σιδηροδρομικές μεταφορές που 

παρέχονται προς κατανάλωση ή χρήση 

στην αγορά, λαμβάνονται υπόψη η 

βενζίνη, το πετρέλαιο ντίζελ, το φυσικό 

αέριο, τα βιοκαύσιμα, τα βιοαέρια, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, τα 

ορυκτά καύσιμα από απόβλητα και η 

ηλεκτρική ενέργεια· 

α) για τον υπολογισμό του 

παρονομαστή, δηλαδή του ενεργειακού 

περιεχομένου των καυσίμων κίνησης που 

παρέχονται προς κατανάλωση ή χρήση 

στην αγορά, λαμβάνονται υπόψη η 

βενζίνη, το πετρέλαιο ντίζελ, το φυσικό 

αέριο, τα βιοκαύσιμα, τα βιοαέρια, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, τα 

ορυκτά καύσιμα από απόβλητα και η 

ηλεκτρική ενέργεια· 

Αιτιολόγηση 

Ο παρονομαστής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σύνολο του τομέα των μεταφορών ως 

αριθμητή. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

για τον υπολογισμό του αριθμητή, 

λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό 

περιεχόμενο των προηγμένων βιοκαυσίμων 

και άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων τα 

οποία παράγονται από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, τα 

ορυκτά καύσιμα από απόβλητα που 

παρέχονται σε όλους τους τομείς των 

μεταφορών, και η ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές με την οποία 

τροφοδοτούνται τα οδικά οχήματα. 

για τον υπολογισμό του αριθμητή, 

λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό 

περιεχόμενο των προηγμένων βιοκαυσίμων 

και άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων τα 

οποία παράγονται από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης που 

παρέχονται σε όλους τους τομείς των 

μεταφορών, και η ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές με την οποία 

τροφοδοτούνται τα οδικά οχήματα. 
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Αιτιολόγηση 

Δεν είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας οποιοσδήποτε τύπος ορυκτών καυσίμων που παράγεται χωρίς τη χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. Εάν γίνει αυτό, τα ορυκτά καύσιμα θα καταστούν πιο ανταγωνιστικά και, 

κατά συνέπεια, θα αντίκεινται στον γενικό στόχο μείωσης της χρήσης ορυκτών πηγών ενέργειας 

στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας. 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον υπολογισμό του αριθμητή, η 

συνεισφορά των βιοκαυσίμων και των 

βιοαερίων τα οποία παράγονται από 

πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX περιορίζεται στο 1,7% του 

ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων 

κίνησης που παρέχονται προς κατανάλωση 

ή χρήση στην αγορά και η συνεισφορά των 

καυσίμων που παρέχονται στους τομείς 

των αεροπορικών και των θαλάσσιων 

μεταφορών υπολογίζεται ως το γινόμενο 

επί 1,2 του ενεργειακού περιεχομένου 

τους. 

Για τον υπολογισμό του αριθμητή, η 

συνεισφορά των βιοκαυσίμων και των 

βιοαερίων τα οποία παράγονται από 

πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX περιορίζεται στο 4 % του 

ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων 

κίνησης που παρέχονται προς κατανάλωση 

ή χρήση στην αγορά και η συνεισφορά των 

καυσίμων που παρέχονται στους τομείς 

των αεροπορικών και των θαλάσσιων 

μεταφορών υπολογίζεται ως το γινόμενο 

επί 1,3 του ενεργειακού περιεχομένου 

τους. η χρήση πρώτων υλών που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX 

μέρος Β πρέπει να είναι σύμφωνη με την 

αρχή της ιεράρχησης των αποβλήτων που 

ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ· 

Αιτιολόγηση 

Η συνεισφορά των βιοκαυσίμων και των βιοαερίων τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX μέρος Β θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη και να περιορίζεται 

στο 4% του ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων κίνησης που παρέχονται προς 

κατανάλωση ή χρήση στην αγορά. Η συνεισφορά των βιοκαυσίμων και του βιοαερίου στον 

τομέα των αερομεταφορών και της ναυτιλίας θα πρέπει επίσης να αποτελέσει κίνητρο. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Κατά τον καθορισμό των εθνικών 

τους συστημάτων, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη τη διαθεσιμότητα των 

πρώτων υλών, των τεχνολογιών και των 

προϊόντων που αναφέρονται στις 

εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου τους στο 

πλαίσιο του κανονισμού [διακυβέρνηση]. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα 

κράτη μέλη απαιτούν από τους 

προμηθευτές καυσίμων να μειώσουν έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2030 τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής 

ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο 

καύσιμο ή ενέργεια κατά 20%, σε 

σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου 

που αναφέρεται στην οδηγία (ΕΕ) 

2015/652/ΕΚ1α του Συμβουλίου.  

 ____________________ 

 Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου, 

της 20ής Απριλίου 2015, για τον 

καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και 

των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων 

σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των 

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (ΕΕ L 107 

της 25.4.2015, σ. 26). 

Αιτιολόγηση 

Ο φιλόδοξος στόχος της μείωσης της έντασης των καυσίμων που παράγουν εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2030 δικαιολογείται λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή 

εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου από τα ήδη καθιερωμένα βιοκαύσιμα που προέρχονται από 

καλλιέργειες καθώς και την ισχυρότερη διείσδυση στην αγορά προηγμένων βιοκαυσίμων και 

εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές. Η υποχρέωση μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από καύσιμα με βάση τους προμηθευτές καυσίμων έχει 

αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για αύξηση της κλιματικής αποδοτικότητας. 
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Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να προσδιοριστεί το μερίδιο ηλεκρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τους 

σκοπούς της παραγράφου 1, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είτε το μέσο μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην Ένωση ή το μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στο κράτος μέλος στο οποίο 

παρέχεται η ηλεκτρική ενέργεια, όπως 

μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό 

συζήτηση έτος. Σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις, ακυρώνεται ισοδύναμη 

ποσότητα εγγυήσεων προέλευσης που 

εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19. 

Για να προσδιοριστεί το μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στο κράτος μέλος στο οποίο 

παρέχεται η ηλεκτρική ενέργεια, όπως 

μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό 

συζήτηση έτος. Υπό την προϋπόθεση ότι 

μπορεί να αποδειχθεί η προσθετικότητα 

της ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να 

θεωρηθεί ως πλήρως ανανεώσιμη 

ηλεκτρική ενέργεια. Η Επιτροπή παρέχει 

καθοδήγηση για τη θέσπιση της 

διαδικασίας απόδειξης της 

προσθετικότητας. Σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις, ακυρώνεται ισοδύναμη 

ποσότητα εγγυήσεων προέλευσης που 

εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια 

για την παραγωγή ανανεώσιμων υγρών και 

αέριων καυσίμων κίνησης μη βιολογικής 

προέλευσης, είτε άμεσα ή για την 

παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων, για τον 

προσδιοριμό του μεριδίου της ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είτε το μέσο μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην Ένωση ή το μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στη χώρα παραγωγής, όπως 

Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια 

για την παραγωγή ανανεώσιμων υγρών και 

αέριων καυσίμων κίνησης μη βιολογικής 

προέλευσης άμεσα, για τον προσδιορισμό 

του μεριδίου της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το μέσο μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στη χώρα παραγωγής, όπως 

μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό 

συζήτηση έτος. Σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις, ακυρώνεται ισοδύναμη 
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μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό 

συζήτηση έτος. Σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις, ακυρώνεται ισοδύναμη 

ποσότητα εγγυήσεων προέλευσης που 

εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19. 

ποσότητα εγγυήσεων προέλευσης που 

εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δημιουργούν βάση 

δεδομένων με σκοπό την ιχνηλάτηση των 

καυσίμων κίνησης που είναι επιλέξιμα για 

συνυπολογισμό στον αριθμητή της 

παραγράφου 1 στοιχείο β) και απαιτούν 

από τους σχετικούς οικονομικούς φορείς 

να εισαγάγουν τις πληροφορίες σχετικά με 

τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 

και τα χαρακτηριστικά αειφορίας των 

επιλέξιμων καυσίμων, μεταξύ των οποίων 

οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον 

κύκλο ζωής τους, με αφετηρία το σημείο 

παραγωγής τους και μέχρι τον προμηθευτή 

καυσίμων που διαθέτει το καύσιμο στην 

αγορά. 

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021 κράτη 

μέλη δημιουργούν βάση δεδομένων με 

σκοπό την ιχνηλάτηση των καυσίμων 

κίνησης που είναι επιλέξιμα για 

συνυπολογισμό στον αριθμητή της 

παραγράφου 1 στοιχείο β) και απαιτούν 

από τους σχετικούς οικονομικούς φορείς 

να εισαγάγουν τις πληροφορίες σχετικά με 

τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 

και τα χαρακτηριστικά αειφορίας των 

επιλέξιμων καυσίμων, μεταξύ των οποίων 

οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον 

κύκλο ζωής τους, με αφετηρία το σημείο 

παραγωγής τους και μέχρι τον προμηθευτή 

καυσίμων που διαθέτει το καύσιμο στην 

αγορά. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν επίσης 

διορθωτικά μέτρα και κυρώσεις που 

εφαρμόζονται σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων. 

Αιτιολόγηση 

Οι εθνικές βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν τον εντοπισμό των καυσίμων των μεταφορών θα 

πρέπει να έχουν τεθεί σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της οδηγίας. 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή 

θα δημιουργήσει μια ειδική ενιαία βάση 
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δεδομένων ιχνηλασιμότητας 

διασταυρούμενων ελέγχων σε επίπεδο 

Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίσει τη 

διασύνδεση των εθνικών βάσεων 

δεδομένων. 

Αιτιολόγηση 

Μια ειδική ενιαία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για την ιχνηλασιμότητα των διασταυρούμενων 

ελέγχων είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η διασύνδεση των εθνικών συστημάτων 

για την πρόληψη και την αποφυγή τυχόν απάτης. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να τεθεί σε 

λειτουργία έως τα τέλη του 2021. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 για τον 

περαιτέρω καθορισμό της μεθοδολογίας 

που αναφέρεται στην παράγραφο 3 

στοιχείο β) του παρόντος άρθρου για τον 

προσδιορισμό του μεριδίου βιοκαυσίμων 

που προκύπτουν από την επεξεργασία 

βιομάζας με ορυκτά καύσιμα σε κοινή 

διαδικασία, για τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας εκτίμησης της μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και 

ορυκτά καύσιμα από απόβλητα, και για το 

προσδιορισμό της ελάχιστης μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

απαιτείται για τα εν λόγω καύσιμα για τον 

σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου. 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 για τον 

περαιτέρω καθορισμό της μεθοδολογίας 

που αναφέρεται στην παράγραφο 3 

στοιχείο β) του παρόντος άρθρου για τον 

προσδιορισμό του μεριδίου βιοκαυσίμων 

που προκύπτουν από την επεξεργασία 

βιομάζας με ορυκτά καύσιμα σε κοινή 

διαδικασία, για τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας εκτίμησης της μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και για 

το προσδιορισμό της ελάχιστης μείωσης 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

απαιτείται για τα εν λόγω καύσιμα για τον 

σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, στο 

πλαίσιο της διετούς αξιολόγησης της 

προόδου που πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τον κανονισμό [διακυβέρνηση], η 

Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο η 

υποχρέωση που καθορίζεται στην 

παράγραφο 1 πράγματι τονώνει την 

καινοτομία και προωθεί τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα 

των μεταφορών, και κατά πόσο οι 

εφαρμοστέες απαιτήσεις μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα 

βιοκαύσιμα και τα βιοαέρια είναι 

κατάλληλες. Η Επιτροπή υποβάλλει, 

εφόσον κρίνεται σκόπιμο, πρόταση 

τροποποίησης της υποχρέωσης που 

καθορίζεται στην παράγραφο 1. 

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, στο 

πλαίσιο της διετούς αξιολόγησης της 

προόδου που πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τον κανονισμό [διακυβέρνηση], η 

Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο η 

υποχρέωση που καθορίζεται στην 

παράγραφο 1 πράγματι τονώνει την 

καινοτομία και προωθεί τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα 

των μεταφορών, και κατά πόσο οι 

εφαρμοστέες απαιτήσεις μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα 

βιοκαύσιμα και τα βιοαέρια είναι 

κατάλληλες. Η αξιολόγηση θα εξετάζει 

επίσης κατά πόσον οι διατάξεις του 

παρόντος άρθρου αποτρέπουν 

αποτελεσματικά τη διπλή μέτρηση της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η 

Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον κρίνεται 

σκόπιμο, πρόταση τροποποίησης της 

υποχρέωσης που καθορίζεται στην 

παράγραφο 1. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) για τον προσδιορισμό της 

επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική 

υποστήριξη για την κατανάλωση 

βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων 

βιομάζας. 

(γ) για τον προσδιορισμό της 

επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική 

υποστήριξη, φορολογικά κίνητρα ή άλλα 

μέτρα πολιτικής για την κατανάλωση 

βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων 

βιομάζας. 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα καύσιμα βιομάζας πρέπει να πληρούν Τα καύσιμα βιομάζας πρέπει να πληρούν 
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τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7 

μόνο εάν χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, θερμότητας και ψύξης ή 

καυσίμων με δυναμικότητα καυσίμου 

τουλάχιστον 20 MW στην περίπτωση των 

στερεών καυσίμων βιομάζας και με 

δυναμικότητα ηλεκτρικής ενέργειας 

τουλάχιστον 0,5 MW στην περίπτωση των 

αέριων καυσίμων βιομάζας. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τα κριτήρια 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις με 

μικρότερη δυναμικότητα καυσίμου. 

τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7 

μόνο εάν χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, θερμότητας και ψύξης ή 

καυσίμων με δυναμικότητα καυσίμου 

τουλάχιστον 20 MW στην περίπτωση των 

στερεών καυσίμων βιομάζας και με 

δυναμικότητα καυσίμου τουλάχιστον 2,0 

MW στην περίπτωση των αέριων 

καυσίμων βιομάζας. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να εφαρμόζουν τα κριτήρια 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις με 

μικρότερη δυναμικότητα καυσίμου. 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2 

έως 6 και τα κριτήρια μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της 

παραγράφου 7 εφαρμόζονται ανεξάρτητα 

από τη γεωγραφική προέλευση της 

βιομάζας. 

Τα κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2 

έως 6 και τα κριτήρια μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της 

παραγράφου 7 εφαρμόζονται ανεξάρτητα 

από τη γεωγραφική προέλευση της 

βιομάζας, είτε εντός είτε εκτός της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κατά παρέκκλιση από τα προηγούμενα 

εδάφια, λόγω των ιδιαιτεροτήτων αυτών 

των περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 349 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 26 δεν 

εφαρμόζεται στις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές. Η Επιτροπή παρουσιάζει στο 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εντός έξι 

μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
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ισχύος της παρούσας οδηγίας, 

νομοθετική πρόταση που αποσκοπεί στον 

καθορισμό των κριτηρίων αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για τις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές. Τα εν λόγω κριτήρια λαμβάνουν 

υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω περιοχές θα 

πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν 

πλήρως τις δυνατότητες των πόρων τους, 

σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια 

αειφορίας, προκειμένου να αυξήσουν την 

παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

και να ενισχύσουν την ενεργειακή τους 

ανεξαρτησία. 

Αιτιολόγηση 

Ο εφοδιασμός με ορυκτά καύσιμα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (80 % ή περισσότερο σε 

ορισμένες περιοχές) δημιουργεί πρόσθετο κόστος που αποβαίνει σε βάρος της τοπικής 

οικονομίας και της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων. Ταυτόχρονα, ορισμένες από αυτές τις 

περιοχές διαθέτουν σημαντικούς πόρους βιομάζας που θα πρέπει να μπορούν να 

εκμεταλλεύονται. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – εδάφιο 1 – σημείο ii α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ii α) περιοχή με υψηλή ή εξαιρετική 

αξία διατήρησης αναγνωρισμένη από 

διεθνή και εθνικά συστήματα 

πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων 

τοποθεσιών εξαιρετικής παγκόσμιας 

αξίας για την ανθρωπότητα 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) λειμώνες υψηλής 

βιοποικιλότητας με επιφάνεια μεγαλύτερη 

(γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 

συμπεριλαμβανομένων λειμώνων με 
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από ένα εκτάριο: πυκνή βλάστηση και βοσκοτόπων: 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα παραγόμενα από γεωργική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας που λαμβάνονται υπόψη 

για τους σκοπούς που απαριθμούνται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) δεν θα 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

προέρχονται από εκτάσεις που είχαν 

χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο 

του 2008. 

4. Τα παραγόμενα από γεωργική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας που λαμβάνονται υπόψη 

για τους σκοπούς που απαριθμούνται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) δεν θα 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

προέρχονται από εκτάσεις που είχαν 

χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο 

του 2008, εκτός εάν αποδειχτεί ότι η 

καλλιέργεια και η συγκομιδή της 

συγκεκριμένης πρώτης ύλης δεν 

συνεπάγεται την αποξήρανση 

προηγουμένως μη αποξηραμένου 

εδάφους. 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένης της αύξησης του πληθυσμού και της παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων, τα γεωργικά 

εδάφη πρέπει να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση παραγωγής, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 

εφοδιασμός σε τρόφιμα σε όλα τα κράτη μέλη. Επίσης, στην πρόταση αναφέρεται ότι η χρήση 

ενέργειας από το σύνολο της γεωργικής βιομάζας που καλλιεργείται σε τυρφώνες δεν είναι 

βιώσιμη. Υπάρχουν ήδη υπάρχουσες και αναδυόμενες πρακτικές για τη χρήση τυρφώνων που 

χρησιμοποιούνταν ήδη για γεωργικούς σκοπούς, οι οποίες έχουν οφέλη για το κλίμα και άλλα 

περιβαλλοντικά οφέλη, π.χ. για τη βιοποικιλότητα και την προστασία των υδάτων. 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) η συγκομιδή εκτελείται σύμφωνα 

με τους όρους της άδειας υλοτόμησης στις 

ζώνες εντός των νομίμως καθορισμένων 

ορίων· 

i) η συγκομιδή εκτελείται σύμφωνα 

με τους όρους της άδειας υλοτόμησης ή 

ισοδύναμης απόδειξης του νόμιμου 

δικαιώματος υλοτόμησης στις ζώνες 

εντός των εθνικών ή περιφερειακών 

νομίμως καθορισμένων ορίων. 
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Αιτιολόγηση 

Υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές και διαδικασίες σε κάθε χώρα που εγγυώνται τη νομιμότητα 

της συγκομιδής. 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) προστατεύονται οι περιοχές με 

υψηλή αξία διατήρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των υγροβιοτόπων 

και των τυρφώνων· 

iii) προστατεύονται οι περιοχές που 

έχουν χαρακτηριστεί ζώνες προώθησης 

της διατήρησης της βιοποικιλότητας ή 

των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί ως 

προστατευόμενη βάσει του διεθνούς ή 

εθνικού δικαίου ή από τη σχετική 

αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των 

υγροβιοτόπων και των τυρφώνων· 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία παρέχει σαφήνεια για την εφαρμογή και καθιστά το κείμενο σύμφωνο με το 

άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο β) και την αιτιολογική σκέψη 76. 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο iv 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iv) ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις 

της δασικής συγκομιδής στην ποιότητα 

του εδάφους και στη βιοποικιλότητα· και 

iv) η συγκομιδή πραγματοποιείται 

λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση της 

ποιότητας του εδάφους και της 

βιοποικιλότητας· και 

Αιτιολόγηση 

Η «ελαχιστοποίηση» είναι μια ασαφής έννοια και είναι δύσκολο να αποδειχθεί και να ελεγχθεί 

στην πράξη. Επομένως, ο όρος θα πρέπει να αποφεύγεται σε ένα νομικό κείμενο. 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο v 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

v) η συγκομιδή δεν υπερβαίνει τη 

μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα 

του δάσους, 

v) η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει 

τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα 

του δάσους σε εθνικό ή περιφερειακό 

επίπεδο, 

Αιτιολόγηση 

Η παραγωγική ικανότητα είναι μια στατική έννοια, ενώ η παραγωγικότητα περιλαμβάνει την 

ιδέα ότι η ικανότητα δεν είναι γραμμική και προκαθορισμένη, αλλά με σωστή διαχείριση μπορεί 

κανείς να αυξήσει τόσο τη συγκομιδή όσο και την καλλιέργεια. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον 

πολυλειτουργικό ρόλο των δασών και τις κοινωνικοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχουν σε 

ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, η βιώσιμη συγκομιδή θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα σε 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να αφορά όλα τα δάση σε εθνικό ή 

περιφερειακό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι 

διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για 

τους σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον 

υπάρχουν συστήματα διαχείρισης σε 

επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης ώστε να 

διασφαλίζεται ότι: 

(β) όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι 

διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για 

τους σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον 

παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες 

σχετικά με τη νομιμότητα και τις 

πρακτικές διαχείρισης των δασών σε 

επίπεδο βάσης εφοδιασμού ώστε να 

διασφαλίζεται ότι: 

Αιτιολόγηση 

Υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές και διαδικασίες σε κάθε χώρα που εγγυώνται τη νομιμότητα 

της συγκομιδής. Η διαδικασία συγκομιδής περιλαμβάνει συνήθως διαφορετικές διαδικασίες, οι 

οποίες συνιστούν μια διαδικασία άδειας υλοτόμησης. 
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Τροπολογία  92 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο β – σημείο i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) η συγκομιδή δασικής βιομάζας 

πραγματοποιήθηκε βάσει νόμιμης άδειας· 

i) η συγκομιδή εκτελείται σύμφωνα 

με τους όρους της διαδικασίας της άδειας 

υλοτόμησης ή ισοδύναμης εθνικής ή 

περιφερειακής απόδειξης του νόμιμου 

δικαιώματος υλοτόμησης· 

Αιτιολόγηση 

Υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές και διαδικασίες σε κάθε χώρα που εγγυώνται τη νομιμότητα 

της συγκομιδής. 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο β – σημείο iii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) εντοπίζονται και προστατεύονται 

οι περιοχές με υψηλή αξία διατήρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων και 

των υγροβιοτόπων· 

iii) προστατεύονται οι περιοχές που 

έχουν χαρακτηριστεί εκ του νόμου ή από 

τη σχετική αρμόδια αρχή ζώνες 

προώθησης της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας ή των οποίων η φύση 

έχει κηρυχθεί ως προστατευόμενη, 

συμπεριλαμβανομένων των υγροβιοτόπων 

και των τυρφώνων και 

συμπεριλαμβανομένων περιοχών που 

ορίζονται από το διεθνές και εθνικό 

δίκαιο καθώς και από τις ευρωπαϊκές, 

εθνικές και περιφερειακές αρχές· 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία παρέχει σαφήνεια για την εφαρμογή και καθιστά το κείμενο σύμφωνο με το 

άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο β) και την αιτιολογική σκέψη 76. 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο β - σημείο iv 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iv) ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις 

της δασικής συγκομιδής στην ποιότητα 

του εδάφους και στη βιοποικιλότητα· 

iv) η συγκομιδή πραγματοποιείται 

λαμβάνοντας υπόψη τη διατήρηση της 

ποιότητας του εδάφους και της 

βιοποικιλότητας· και 

Αιτιολόγηση 

Η «ελαχιστοποίηση» είναι μια ασαφής έννοια και είναι δύσκολο να αποδειχθεί στην πράξη. 

Είναι πρακτικότερο να απαιτείται από τον φορέα εκμετάλλευσης να αποδείξει ότι οι πρακτικές 

διαχείρισης των δασών περιλαμβάνουν την εξέταση της διατήρησης της ποιότητας του εδάφους 

και της βιοποικιλότητας κατά τη συγκομιδή. 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο β - σημείο v 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

v) η συγκομιδή δεν υπερβαίνει τη 

μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα 

του δάσους. 

v) η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει 

τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα του 

δάσους σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

Αιτιολόγηση 

Η παραγωγική ικανότητα είναι μια στατική έννοια, ενώ η παραγωγικότητα περιλαμβάνει την 

ιδέα ότι η ικανότητα δεν είναι γραμμική και προκαθορισμένη, αλλά με σωστή διαχείριση μπορεί 

κανείς να αυξήσει τόσο τη συγκομιδή όσο και την καλλιέργεια. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον 

πολυλειτουργικό ρόλο των δασών και τις κοινωνικοοικονομικές υπηρεσίες τους σε μια 

ορισμένη γεωγραφική περιοχή, η βιώσιμη συγκομιδή θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα σε 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών 

μελών και των τρίτων χωρών. 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι 

διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για 

Όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι 

διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για 
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τους σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον 

εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης σε 

επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης ώστε να 

διασφαλίζεται η διατήρηση των επιπέδων 

των αποθεμάτων και των καταβοθρών 

άνθρακα στο δάσος. 

τους σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον 

παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες βάσει 

επαρκών δεδομένων απογραφής που 

αποδεικνύουν τη διατήρηση ή την 

αύξηση των μακροπρόθεσμων 

αποθεμάτων άνθρακα σε επίπεδο βάσης 

προμήθειας· 

Αιτιολόγηση 

Η αξιολόγηση και μέτρηση των αποθεμάτων άνθρακα μακροπρόθεσμα είναι απαραίτητη για τη 

συλλογή αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με την ανάπτυξη ή/και την απόδοση. Τα δεδομένα θα 

πρέπει να βασίζονται σε επαρκείς απογραφές σε περιοχές που είναι αρκετά μεγάλες ώστε να 

είναι αξιόπιστες. Με την αντικατάσταση της διατύπωσης «σε επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης» 

με τη διατύπωση «στη βάση εφοδιασμού», η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζεται με το νόημα 

του άρθρου 2. 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 η Επιτροπή 

αξιολογεί κατά πόσο τα κριτήρια που 

ορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 

ελαχιστοποιούν πράγματι τον κίνδυνο 

χρήσης μη αειφόρου δασικής βιομάζας και 

πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις ως προς 

τη χρήση της γης, την αλλαγή στη χρήση 

της γης και τις δασοκομικές 

δραστηριότητες (LULUCF), με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία. Η Επιτροπή 

υποβάλλει, κατά περίπτωση, πρόταση 

τροποποίησης των απαιτήσεων που 

καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6. 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η Επιτροπή 

αξιολογεί, σε συνεργασία με την μόνιμη 

δασική επιτροπή, κατά πόσο τα κριτήρια 

που ορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 

ελαχιστοποιούν πράγματι τον κίνδυνο 

χρήσης μη αειφόρου δασικής βιομάζας και 

πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις ως προς 

τη χρήση της γης, την αλλαγή στη χρήση 

της γης και τις δασοκομικές 

δραστηριότητες (LULUCF), με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία. Η Επιτροπή 

υποβάλλει, κατά περίπτωση, πρόταση 

τροποποίησης των απαιτήσεων που 

καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 για 

την περίοδο μετά το 2030. 

Αιτιολόγηση 

Η διενέργεια αξιολόγησης το 2023 είναι πρώιμη και πιθανές τροποποιήσεις για την περίοδο 

έως το 2030 θα προκαλέσουν περιττή αβεβαιότητα, διοικητική επιβάρυνση και πρόσθετο 

κόστος. Είναι προτιμότερο να ευθυγραμμιστεί η αξιολόγηση και η πιθανή πρόταση για αλλαγές 

για την περίοδο μετά το 2030 με το χρονοδιάγραμμα για το σύνολο της οδηγίας σε συνεργασία 

με τη μόνιμη δασική επιτροπή. 
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Τροπολογία  98 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) τουλάχιστον 70 % για βιοκαύσιμα 

και βιορευστά παραγόμενα σε 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2021· 

(γ) τουλάχιστον 60 % για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

θέρμανσης και ψύξης από βιοαέρια, και 

αέρια καύσιμα βιομάζας που παράγονται 
σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε 

λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Αιτιολόγηση 

Θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυθαίρετη και αδικαιολόγητη αύξηση των ορίων μείωσης των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το 2021 για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά και από 

το 2026 για τα στερεά καύσιμα βιομάζας. 

 

Τροπολογία  99 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τουλάχιστον 80 % για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

θέρμανσης και ψύξης από καύσιμα 

βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και 85 % για 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2026. 

δ) τουλάχιστον 80 % για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

θέρμανσης και ψύξης από στερεά καύσιμα 

βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2021. Η Επιτροπή 

κρίνει, με γνώμονα την κατάσταση της 

τεχνολογίας, το ενδεχόμενο θέσπισης 

ορίου τουλάχιστον 85 % για 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2026. Η Επιτροπή 

προτείνει, εφόσον ενδείκνυται, 

αναθεώρηση της παρούσας παραγράφου 

με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. 

Αιτιολόγηση 

Το βιοαέριο, όπως και το βιομεθάνιο που προέρχεται από τη μεθανιοποίηση, παρουσιάζει 

ενδιαφέρον ως αέριο του θερμοκηπίου, αλλά και όσον αφορά την κυκλική οικονομία και τη 

βιώσιμη γεωργία. Η μεθανιοποίηση καθιστά δυνατή την αξιοποίηση και την 
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αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζωικής κόπρου. Με αυτή η διαδικασία μπορούν να 

παραχθούν αποτελεσματικά οργανικά λιπάσματα. Ένα πολύ υψηλό όριο θα μπορούσε να 

περιορίσει την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας, που έχει πολλαπλά οικονομικά, 

περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη. 

 

Τροπολογία  100 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Για τους σκοπούς που 

απαριθμούνται στην παράγραφο 1 

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

αρνούνται να λάβουν υπόψη, για λοιπούς 

λόγους αειφορίας, τα βιοκαύσιμα και 

βιορευστά που λαμβάνονται σύμφωνα με 

το παρόν άρθρο. 

9. Για τους σκοπούς που 

απαριθμούνται στην παράγραφο 1 

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

αρνούνται να λάβουν υπόψη, για λοιπούς 

λόγους αειφορίας, τα καύσιμα βιομάζας, 

τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που 

λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

Αιτιολόγηση 

Στην πρόταση της Επιτροπής η βιομάζα έχει επισημανθεί ιδιαιτέρως και έχουν εισαχθεί ειδικές 

διατάξεις που ρυθμίζουν την εν λόγω πρώτη ύλη. Προκειμένου να υπάρχει σαφήνεια, η 

προσθήκη που προτείνεται στην παρούσα τροπολογία είναι σημαντική. 

 

Τροπολογία  101 

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. 

10. Για τους σκοπούς που 

απαριθμούνται στην παράγραφο 1 

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

μπορούν να καθορίσουν πρόσθετα 

κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας. 

 Αυτά τα πρόσθετα κριτήρια 

δικαιολογούνται, λαμβανομένης υπόψη 

της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

 Τα κριτήρια βιωσιμότητας και 

εξοικονόμησης εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου εφαρμόζονται εξίσου στα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας που παράγονται στην ΕΕ και σε 
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εκείνα που εισάγονται από τρίτες χώρες. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τη διάταξη της Συνθήκης στο άρθρο 194 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, δεν θα πρέπει 

να απαγορεύεται στα κράτη μέλη η θέσπιση πρόσθετων απαιτήσεων αειφορίας, όπου είναι 

αναγκαίο, για τη μείωση ή την εξάλειψη δυσμενών επιπτώσεων από την προώθηση της χρήσης 

βιοκαυσίμων και βιορευστών, πέραν των καυσίμων βιομάζας. 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 

εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς 

υποβάλλουν αξιόπιστες πληροφορίες όσον 

αφορά την τήρηση των κριτηρίων 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο 

άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 7 και θέτουν 

στη διάθεση του κράτους μέλους, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος, τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των 

πληροφοριών Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν 

τους οικονομικούς φορείς να 

εξασφαλίζουν κατάλληλου επιπέδου 

ανεξάρτητο έλεγχο των πληροφοριών που 

υποβάλλουν, και να παρέχουν στοιχεία που 

να αποδεικνύουν τη διενέργεια τέτοιου 

ελέγχου. Με τον έλεγχο επαληθεύεται ότι 

τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από 

τους οικονομικούς φορείς είναι ακριβή, 

αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη. 

Αξιολογούνται η συχνότητα και η 

μεθοδολογία των δειγματοληψιών και η 

ορθότητα των δεδομένων. 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 

εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς 

υποβάλλουν αξιόπιστες πληροφορίες όσον 

αφορά την τήρηση των κριτηρίων 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο 

άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 7 και θέτουν 

στη διάθεση του κράτους μέλους, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος, τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των 

πληροφοριών Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν 

τους οικονομικούς φορείς να 

εξασφαλίζουν κατάλληλου επιπέδου 

ανεξάρτητο έλεγχο των πληροφοριών που 

υποβάλλουν, και να παρέχουν στοιχεία που 

να αποδεικνύουν τη διενέργεια τέτοιου 

ελέγχου. Μέχρι το πρώτο σημείο 

συγκέντρωσης της βιομάζας, θα μπορεί 

να έχει διενεργηθεί ένας ή δύο έλεγχοι. Με 

τον έλεγχο επαληθεύεται ότι τα συστήματα 

που χρησιμοποιούνται από τους 

οικονομικούς φορείς είναι ακριβή, 

αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη. 

Αξιολογούνται η συχνότητα και η 

μεθοδολογία των δειγματοληψιών και η 

ορθότητα των δεδομένων. 

 

Τροπολογία  103 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα 

εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα που 

θεσπίζουν τα πρότυπα για την παραγωγή 

προϊόντων βιομάζας περιέχουν ακριβή 

δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 26 

παράγραφος 7, και/ή αποδεικνύουν ότι οι 

παρτίδες βιοκαυσίμων, βιορευστών ή 

καυσίμων βιομάζας πληρούν τα κριτήρια 

αειφορίας που καθορίζονται στο 

άρθρο 26παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6, και/ή 

ότι κανένα υλικό δεν έχει σκοπίμως 

τροποποιηθεί ή απορριφθεί ώστε η παρτίδα 

ή μέρος αυτής να εμπίπτει στο 

παράρτημα IX. Για να αποδείξουν ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 5 

και 6 σχετικά με τη δασική βιομάζα, οι 

φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 

αποφασίσουν να παράσχουν απευθείας τα 

απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία σε 

επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης. Η 

Επιτροπή μπορεί επίσης να αναγνωρίζει 

ζώνες για την προστασία σπάνιων, 

απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση 

οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες 

από διεθνείς συμφωνίες ή 

περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που 

καταρτίζονται από διακυβερνητικές 

οργανώσεις ή τη Διεθνή Ένωση για τη 

Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών 

Πόρων για τους σκοπούς του άρθρου 26 

παράγραφος 2 στοχείο β) σημείο ii). 

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα 

εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα που 

θεσπίζουν τα πρότυπα για την παραγωγή 

προϊόντων βιομάζας περιέχουν ακριβή 

δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 26 

παράγραφος 7, και/ή αποδεικνύουν ότι οι 

παρτίδες βιοκαυσίμων, βιορευστών ή 

καυσίμων βιομάζας πληρούν τα κριτήρια 

αειφορίας που καθορίζονται στο 

άρθρο 26παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6, και/ή 

ότι κανένα υλικό δεν έχει σκοπίμως 

τροποποιηθεί ή απορριφθεί ώστε η παρτίδα 

ή μέρος αυτής να εμπίπτει στο 

παράρτημα IX. Για να αποδείξουν ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 5 

και 6 σχετικά με τη δασική βιομάζα, οι 

φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 

αποφασίσουν να παράσχουν απευθείας τα 

απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία σε 

επίπεδο βάσης εφοδιασμού. Η Επιτροπή 

μπορεί επίσης να αναγνωρίζει ζώνες για 

την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή 

υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, 

αναγνωρισμένες από διεθνείς συμφωνίες ή 

περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που 

καταρτίζονται από διακυβερνητικές 

οργανώσεις ή τη Διεθνή Ένωση για τη 

Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών 

Πόρων για τους σκοπούς του άρθρου 26 

παράγραφος 2 στοχείο β) σημείο ii). 

Αιτιολόγηση 

Το επίπεδο βάσης προμήθειας θα πρέπει να διατηρηθεί στο σύνολο της οδηγίας. 

 

Τροπολογία  104 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – τρίτο εδάφιο 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με Για να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με 
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τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

επαληθεύεται με αποτελεσματικό και 

ενιαίο τρόπο και ειδικότερα για την 

αποτροπή περιπτώσεων απάτης, η 

Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει τους 

λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής, 

συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων 

λεπτομερών προδιαγραφών αξιοπιστίας, 

διαφάνειας και διενέργειας ανεξάρτητου 

ελέγχου και να απαιτεί την εφαρμογή 

αυτών των προδιαγραφών από όλα τα 

εθελοντικά συστήματα. Κατά τον 

προσδιορισμό των προδιαγραφών αυτών, η 

Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην 

ανάγκη ελαχιστοποίησης του διοικητικού 

φόρτου. Αυτό γίνεται με την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης στην οποία 

παραπέμπει το άρθρο 31 παράγραφος 3. Οι 

πράξεις αυτές ορίζουν προθεσμία για την 

εφαρμογή των προδιαγραφών από τα 

εθελοντικά συστήματα. Η Επιτροπή μπορεί 

να καταργεί αποφάσεις για την 

αναγνώριση εθελοντικών συστημάτων σε 

περίπτωση που τα εν λόγω συστήματα δεν 

εφαρμόζουν τις εν λόγω προδιαγραφές 

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. 

τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

επαληθεύεται με αποτελεσματικό και 

ενιαίο τρόπο και ειδικότερα για την 

αποτροπή περιπτώσεων απάτης, η 

Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει τους 

λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής, 

συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων 

λεπτομερών προδιαγραφών αξιοπιστίας, 

διαφάνειας και διενέργειας ανεξάρτητου 

ελέγχου και να απαιτεί την εφαρμογή 

αυτών των προδιαγραφών από όλα τα 

εθελοντικά συστήματα. Κατά τον 

προσδιορισμό των προδιαγραφών αυτών, η 

Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην 

ανάγκη ελαχιστοποίησης του διοικητικού 

φόρτου και στη δυνατότητα διενέργειας 

ενός ή δύο ελέγχων μέχρι το πρώτο 

σημείο συγκέντρωσης της βιομάζας. 
Αυτό γίνεται με την έκδοση εκτελεστικών 

πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 

31 παράγραφος 3. Οι πράξεις αυτές 

ορίζουν προθεσμία για την εφαρμογή των 

προδιαγραφών από τα εθελοντικά 

συστήματα. Η Επιτροπή μπορεί να 

καταργεί αποφάσεις για την αναγνώριση 

εθελοντικών συστημάτων σε περίπτωση 

που τα εν λόγω συστήματα δεν 

εφαρμόζουν τις εν λόγω προδιαγραφές 

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. 

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Η Επιτροπή δύναται, ανά πάσα 

στιγμή, να επαληθεύει την αξιοπιστία των 

πληροφοριών σχετικά με την εκπλήρωση 

των κριτηρίων βιωσιμότητας ή την 

εξοικονόμηση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου που υποβάλλονται από 

οικονομικούς φορείς που 

δραστηριοποιούνται στην αγορά της 

Ένωσης ή κατόπιν αιτήματος κράτους 
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μέλους. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία και την ικανότητα 

να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος των 

κρατών μελών για να εξασφαλίσει την αξιοπιστία του συστήματος, να τηρήσει τον νόμο και να 

αποτρέψει τυχόν απάτη. 

 

Τροπολογία  106 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν 

να υποβάλουν στην Επιτροπή εκθέσεις οι 

οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις 

τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από 

την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων 

υλών των ζωνών της επικράτειάς τους που 

ταξινομούνται στο επίπεδο 2 της 

στατιστικής ονοματολογίας των εδαφικών 

μονάδων (εφεξής «NUTS») ή σε 

αναλυτικότερο επίπεδο NUTS σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. Οι εκθέσεις συνοδεύονται 

από περιγραφή της μεθόδου και των 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό του επιπέδου των εκπομπών. 

Η εν λόγω μέθοδος λαμβάνει υπόψη τα 

χαρακτηριστικά του εδάφους, το κλίμα και 

την αναμενόμενη απόδοση πρώτων υλών. 

2. Μέχρι το 2021, τα κράτη 

μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή εκθέσεις 

οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για 

τις τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

από την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων 

υλών των ζωνών της επικράτειάς τους που 

ταξινομούνται στο επίπεδο 2 της 

στατιστικής ονοματολογίας των εδαφικών 

μονάδων (εφεξής «NUTS») ή σε 

αναλυτικότερο επίπεδο NUTS σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. Οι εκθέσεις συνοδεύονται 

από περιγραφή της μεθόδου και των 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό του επιπέδου των 

εκπομπών. Η εν λόγω μέθοδος λαμβάνει 

υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους, το 

κλίμα και την αναμενόμενη απόδοση 

πρώτων υλών. 

_________________ _________________ 

35 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 

θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 

εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 

(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1). 

35 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη 

θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των 

εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) 

(ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1). 
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Τροπολογία  107 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή επανεξετάζει διαρκώς το 

παράρτημα V και το παράρτημα VI, 

αποβλέποντας, όπου αιτιολογείται, στην 

προσθήκη ή την αναθεώρηση τιμών για 

οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, 

βιορευστών και καυσίμων βιομάζας. Κατά 

την εν λόγω επανεξέταση θα συνεκτιμάται 

η τροποποίηση της μεθοδολογίας στο 

παράρτημα V μέρος Γ και στο 

παράρτημα VI μέρος Β 

Η Επιτροπή επανεξετάζει διαρκώς το 

παράρτημα V και το παράρτημα VI, 

αποβλέποντας, όπου αιτιολογείται, στην 

προσθήκη αλλά όχι στην αναθεώρηση 

τιμών για οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, 

βιορευστών και καυσίμων βιομάζας. Κατά 

την εν λόγω επανεξέταση θα συνεκτιμάται 

η τροποποίηση της μεθοδολογίας στο 

παράρτημα V μέρος Γ και στο 

παράρτημα VI μέρος Β 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει την εξουσία να αναθεωρεί τις τιμές για τις οδούς παραγωγής 

βιοκαυσίμων, βιορευστών και βιομάζας, ούτε να τροποποιεί τη μεθοδολογία που καθορίζεται 

στο παράρτημα V μέρος Γ και στο παράρτημα VI μέρος Β χωρίς να συζητά τις προτάσεις με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως συννομοθέτες. 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση που μετά την επανεξέταση η 

Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

απαιτούνται τροποποιήσεις στο παράρτημα 

V ή στο παράρτημα VI, εξουσιοδοτείται 

να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32. 

Σε περίπτωση που μετά την επανεξέταση η 

Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

απαιτούνται τροποποιήσεις στο παράρτημα 

V ή στο παράρτημα VI, υποβάλλει έκθεση 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά 

περίπτωση, από νομοθετικές προτάσεις 

για την τροποποίηση του παραρτήματος 

V ή VI. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει την εξουσία να αναθεωρεί τις τιμές για τις οδούς παραγωγής 

βιοκαυσίμων, βιορευστών και βιομάζας, ούτε να τροποποιεί τη μεθοδολογία που καθορίζεται 

στο παράρτημα V μέρος Γ και στο παράρτημα VI μέρος Β χωρίς να συζητά τις προτάσεις με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως συννομοθέτες. 
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Τροπολογία  109 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Όπου απαιτείται, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή του 

παραρτήματος V μέρος Γ και του 

παραρτήματος VI μέρος Β, η Επιτροπή 

μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 

στις οποίες διευκρινίζονται λεπτομερώς οι 

τεχνικές προδιαγραφές, 

συμπεριλαμβανομένων των ορισμών, των 

συντελεστών μετατροπής, του 

υπολογισμού των ετήσιων εκπομπών από 

καλλιέργειες και/ή της μείωσης των 

εκπομπών που επιτυγχάνεται με τις 

μεταβολές στο απόθεμα άνθρακα της 

υπέργειας και υπόγειας βλάστησης σε ήδη 

καλλιεργούμενη γη, του υπολογισμού της 

μείωσης των εκπομπών από τη δέσμευση 

διοξειδίου του άνθρακα, την 

αντικατάσταση διοξειδίου του άνθρακα 

και την αποθήκευση διοξειδίου του 

άνθρακα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 

άρθρο 31 παράγραφος 2. 

6. Όπου απαιτείται, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή του 

παραρτήματος V μέρος Γ και του 

παραρτήματος VI μέρος Β, η Επιτροπή 

μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 

στις οποίες διευκρινίζονται λεπτομερώς οι 

τεχνικές προδιαγραφές, 

συμπεριλαμβανομένων των ορισμών. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 

οποία παραπέμπει το άρθρο 31 

παράγραφος 2. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει την εξουσία να αναθεωρεί τις τιμές για τις οδούς παραγωγής 

βιοκαυσίμων, βιορευστών και βιομάζας, ούτε να τροποποιεί τη μεθοδολογία που καθορίζεται 

στο παράρτημα V μέρος Γ και στο παράρτημα VI μέρος Β χωρίς να συζητά τις προτάσεις με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως συννομοθέτες. 

 

Τροπολογία  110 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 2. Η εξουσία έκδοσης 
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εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 5, το άρθρο 7 

παράγραφος 6, το άρθρο 19 παράγραφοι 

11 και 14, το άρθρο 25 παράγραφος 6 και 

το άρθρο 28 παράγραφος 5 ανατίθεται 

στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 

την 1η Ιανουαρίου 2021. 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφοι 11 

και 14, το άρθρο 25 παράγραφος 6 και το 

άρθρο 28 παράγραφος 5 ανατίθεται στην 

Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 

από την1η Ιανουαρίου 2021. 

Αιτιολόγηση 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 και στο άρθρο 7 

παράγραφος 6 θα πρέπει να διαγραφούν από την παρούσα παράγραφο. 

 

Τροπολογία  111 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 7 παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 19 

παράγραφοι 11 και 14, το άρθρο 25 

παράγραφος 6 και το άρθρο 28 

παράγραφος 5 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. Παράγει αποτελέσματα από την 

επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

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. 

Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 19 παράγραφοι 11 και 14, το άρθρο 

25 παράγραφος 6 και το άρθρο 28 

παράγραφος 5 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. Παράγει αποτελέσματα από την 

επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

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. 

Αιτιολόγηση 

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 και στο άρθρο 7 

παράγραφος 6 θα πρέπει να διαγραφούν από την παρούσα παράγραφο. 

 

Τροπολογία  112 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο  
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω 

μέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την 

αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή 

τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν 

επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι 

αναφορές στις οδηγίες που καταργούνται 

από την παρούσα οδηγία οι οποίες 

περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, 

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, 

θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα 

οδηγία. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής 

της παραπομπής και η διατύπωση αυτής 

της δήλωσης καθορίζονται από τα κράτη 

μέλη. 

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα εν λόγω 

μέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την 

αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή 

τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν 

επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι 

αναφορές στις οδηγίες που καταργούνται 

από την παρούσα οδηγία οι οποίες 

περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, 

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, 

θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα 

οδηγία. Ο τρόπος πραγματοποίησης αυτής 

της παραπομπής και η διατύπωση αυτής 

της δήλωσης καθορίζονται από τα κράτη 

μέλη. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν ένα 

σύστημα κυρώσεων που εφαρμόζεται σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα V – μέρος Γ– σημείο 1 – στοιχείο α – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – 

eccr, 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – 

eccru, 

Αιτιολόγηση 

ccru= μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και αντικατάστασης ή χρήσης του άνθρακα. 

 

Τροπολογία  114 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Για τους σκοπούς του υπολογισμού 

που αναφέρεται στο σημείο 3, η μείωση 

των εκπομπών χάρη στη βελτίωση της 

διαχείρισης της γεωργίας, όπως η στροφή 

στη μειωμένη ή μηδενική άροση, η 

6. Για τους σκοπούς του υπολογισμού 

που αναφέρεται στο σημείο 3, η μείωση 

των εκπομπών χάρη στη βελτίωση της 

διαχείρισης της γεωργίας, όπως η στροφή 

στη μειωμένη ή μηδενική άροση, η 
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βελτιωμένη αμειψισπορά, η χρήση 

προστατευτικών καλλιεργειών, 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των 

υπολειμμάτων καλλιεργειών, και η χρήση 

οργανικών βελτιωτικών εδάφους (π.χ. 

κομπόστ, προϊόν ζύμωσης της κοπριάς), 

λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον 

υποβάλλονται αξιόπιστα και επαληθεύσιμα 

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο άνθρακας 

του εδάφους αυξήθηκε ή σύμφωνα με τα 

οποία είναι εύλογο να έχει αυξηθεί κατά τη 

διάρκεια της καλλιέργειας των 

εξεταζόμενων πρώτων υλών, με 

συνεκτίμηση των εκπομπών στις 

περιπτώσεις όπου οι πρακτικές αυτές 

οδηγούν σε αυξημένη χρήση λιπασμάτων 

και ζιζανιοκτόνων. 

βελτιωμένη αμειψισπορά, η χρήση 

προστατευτικών καλλιεργειών, 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των 

υπολειμμάτων καλλιεργειών, και η χρήση 

οργανικών βελτιωτικών εδάφους (π.χ. 

κομπόστ, προϊόν ζύμωσης της κοπριάς), 

λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον 

υποβάλλονται αξιόπιστα και επαληθεύσιμα 

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο άνθρακας 

του εδάφους αυξήθηκε ή σύμφωνα με τα 

οποία είναι εύλογο να έχει αυξηθεί κατά τη 

διάρκεια της καλλιέργειας των 

εξεταζόμενων πρώτων υλών, με 

συνεκτίμηση των εκπομπών στις 

περιπτώσεις όπου οι πρακτικές αυτές 

οδηγούν σε αυξημένη χρήση λιπασμάτων 

και ζιζανιοκτόνων, ή συμβάλλουν στη 

μείωση της χρήσης νιτρικού λιπάσματος 

που παράγεται από ορυκτούς πόρους. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει όλα τα οφέλη που συνδέονται με τη μεθανιοποίηση να λαμβάνονται υπόψη εφόσον 

συμβάλλουν στους στόχους των ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η μεθανιοποίηση 

καθιστά δυνατή την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων που αντικαθιστούν τα νιτρικά 

λιπάσματα. Εντάσσεται συνεπώς στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και των βιώσιμων 

γεωργικών πρακτικών. Δεδομένου ότι η μεθανιοποίηση αποτελεί τμήμα των τροπολογιών που 

κατέθεσε η Επιτροπή, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί αυτό το μέρος του παραρτήματος. 

 

Τροπολογία  115 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα V – Μέρος Γ – σημείο 11–παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας μη παραγόμενης στη 

μονάδα παραγωγής καυσίμου, η ένταση 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της 

παραγωγής και διανομής αυτής της 

ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται ως ίση 

προς τη μέση ένταση εκπομπών της 

παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας σε μια δεδομένη περιφέρεια. 

Κατ’ εξαίρεση του κανόνα αυτού οι 

παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν μια 

μέση τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια που 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας μη παραγόμενης στη 

μονάδα παραγωγής καυσίμου, η ένταση 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της 

παραγωγής και διανομής αυτής της 

ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται ως ίση 

προς τη μέση ένταση εκπομπών της 

παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας σε μια δεδομένη περιφέρεια. 

Κατ’ εξαίρεση του κανόνα αυτού οι 

παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν μια 

μέση τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια που 
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έχει παραχθεί από έναν μεμονωμένο 

σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, εφόσον ο 

σταθμός αυτός δεν είναι συνδεδεμένος με 

το δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

έχει παραχθεί από έναν μεμονωμένο 

σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα V – μέρος Γ– σημείο 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

15. Η μείωση εκπομπών μέσω 

δέσμευσης και αντικατάστασης του 

άνθρακα, eccr, συνδέεται άμεσα με την 

παραγωγή του βιοκαυσίμου ή του 

βιορευστού στο οποίο καταλογίζονται και 

περιορίζεται στις εκπομπές που 

αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης του 

CO2 που προέρχεται από βιομάζα και που 

χρησιμοποιείται στον τομέα της ενέργειας 

ή των μεταφορών. 

15. Η μείωση εκπομπών μέσω 

δέσμευσης και αντικατάστασης ή χρήσης 

του άνθρακα, eccru, του CO2 που 

προέρχεται από την παραγωγή του 

βιοκαυσίμου ή του βιορευστού 

περιορίζεται στις εκπομπές που 

αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης του 

CO2 που χρησιμοποιείται για εμπορικούς 

σκοπούς. 

Αιτιολόγηση 

Οι τροποποιήσεις που προτείνει η Επιτροπή στη μεθοδολογία για τον υπολογισμό της 

εξοικονόμησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα παρεμπόδιζαν, αντί να προωθήσουν, την 

δέσμευση και την αντικατάσταση ή χρήση του άνθρακα. Αυτή η τροπολογία υπέρ της ουδέτερης 

τεχνολογίας θα ενθάρρυνε την δέσμευση και την αντικατάσταση του άνθρακα ανεξάρτητα από 

την τελική χρήση. 

 

Τροπολογία  117 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα V – Μέρος Γ– σημείο 18–παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς του υπολογισμού που 

αναφέρεται στο σημείο 17, οι προς 

διαίρεση εκπομπές είναι eec + e l + esca + 

τα κλάσματα εκπομπών e p, e td , eccs, και 

eccr που παράγονται κατά τα στάδια της 

διαδικασίας μέχρι και το στάδιο 

παραγωγής παραπροϊόντος. Εάν ο 

καταλογισμός εκπομπών σε παραπροϊόντα 

έχει γίνει σε προηγούμενο στάδιο της 

Για τους σκοπούς του υπολογισμού που 

αναφέρεται στο σημείο 17, οι προς 

διαίρεση εκπομπές είναι eec + e l + esca + 

τα κλάσματα εκπομπών e p, e td , eccs, και 

eccru που παράγονται κατά τα στάδια της 

διαδικασίας μέχρι και το στάδιο 

παραγωγής παραπροϊόντος. Εάν ο 

καταλογισμός εκπομπών σε παραπροϊόντα 

έχει γίνει σε προηγούμενο στάδιο της 
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διαδικασίας στο πλαίσιο του κύκλου ζωής, 

το κλάσμα των εκπομπών που αποδίδονται 

κατά το τελευταίο αυτό στάδιο της 

διαδικασίας στο ενδιάμεσο καύσιμο προϊόν 

χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν, αντί 

του συνόλου των εκπομπών αυτών. 

διαδικασίας στο πλαίσιο του κύκλου ζωής, 

το κλάσμα των εκπομπών που αποδίδονται 

κατά το τελευταίο αυτό στάδιο της 

διαδικασίας στο ενδιάμεσο καύσιμο προϊόν 

χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν, αντί 

του συνόλου των εκπομπών αυτών. 

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση οδηγίας 

Πααράρτημα V α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vα 

 Κριτήρια παραγωγής για ορυκτές πηγές 

ενέργειας 

 (1)  Για κάθε kWh ενέργειας από 

ορυκτά καύσιμα που διατίθεται στην 

ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να αποδειχθεί η 

δυνατότητα παροχής ισοδύναμης 

ποσότητας (1 kWh) ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με πιστοποιητικά για 

κατάλληλες επενδύσεις σε μονάδες 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ή με καταθέσεις σε ένα ταμείο 

αρχικού κεφαλαίου οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την επέκταση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 (2)  Ετήσια έκθεση της βιομηχανίας 

άνθρακα, φυσικού αερίου και πετρελαίου 

στην Επιτροπή σχετικά με την 

πραγματική παραγωγή ορυκτών 

καυσίμων και τις συνακόλουθες εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου. Συνεπεία 

τούτου, οι τιμές που παρουσιάζονται στην 

έκθεση πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 

συγκριτικός δείκτης επί ορυκτών 

καυσίμων που θα δείχνει την 

εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου 

από τα βιοκαύσιμα, ταξινομημένων 

ανάλογα με την περιοχή προέλευσής τους 

και ανάλογα με την ποσότητα τέτοιων 

αερίων που χρησιμοποιείται στα 

συγκεκριμένα κράτη μέλη· 
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 (3)  Ετήσια έκθεση της βιομηχανίας 

άνθρακα, φυσικού αερίου και 

πετρελαιοειδών στην Επιτροπή σχετικά 

με τις απώλειες πετρελαίου και φυσικού 

αερίου λόγω διαρροής, τον υπολογισμό 

των εκπομπών τους και την προσθήκη 

τους στην τιμή εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου (συγκριτικός δείκτης επί 

ορυκτών καυσίμων)· 

 (4)  Ετήσια έκθεση της βιομηχανίας 

άνθρακα, φυσικού αερίου και 

πετρελαιοειδών στην Επιτροπή σχετικά 

με τις απώλειες πετρελαίου και φυσικού 

αερίου λόγω ατυχημάτων ή 

καταστροφών, τον υπολογισμό των 

εκπομπών τους και την προσθήκη τους 

στην τιμή εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου (συγκριτικός δείκτης επί 

ορυκτών καυσίμων)· 

 (5)  Ετήσια έκθεση της βιομηχανίας 

άνθρακα, φυσικού αερίου και 

πετρελαιοειδών στην Επιτροπή σχετικά 

με τη συμμόρφωση με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, τους κατώτατους μισθούς 

και τη σωματική υγεία των εργαζομένων 

στη μονάδα και την περιοχή παραγωγής 

καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που 

λαμβάνονται για την προστασία της 

υγείας και της ζωής του πληθυσμού στην 

περιοχή· 

 (6)  Ετήσια δημοσίευση των εκθέσεων 

που λαμβάνει η Επιτροπή· 

 (7)  Ειδικές απαιτήσεις για την 

εκμετάλλευση ορυκτών καυσίμων η οποία 

ενέχει υψηλό κίνδυνο ρύπανσης της 

θάλασσας/παραλίας/γης (π.χ. βαθιά νερά, 

αμμώδης πίσσα), καθώς και την 

υποχρέωση πλήρους επανακαλλιέργειας 

της περιοχής που επλήγη από τον 

σχηματισμό αμμώδους πίσσας ή από την 

εξόρυξη άνθρακα και την υποχρέωση 

καθαρισμού του χρησιμοποιημένου 

νερού· σε διαφορετική περίπτωση, 

οπωσδήποτε επιβολή χρηματικής ποινής· 

 (8)  Ετήσια έκθεση της βιομηχανίας 

άνθρακα, φυσικού αερίου και πετρελαίου 

στην Επιτροπή σχετικά με τα ήδη 
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υπάρχοντα οικονομικώς βιώσιμα 

κοιτάσματα, τα νέα κοιτάσματα που 

εντοπίστηκαν, την οικονομική ανάπτυξη 

και τα εξασφαλισμένα αποθέματα για τις 

μελλοντικές γενιές· 

 (9)  Αποδεικτικά στοιχεία για τη 

χρήση της βέλτιστης οικολογικής 

μεθόδου στην παραγωγή και στην 

τεχνολογία εφοδιασμού για εξόρυξη 

άνθρακα, φυσικού αερίου και πετρελαίου· 

 (10)  Υποχρεωτική ετήσια 

εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου τουλάχιστον 2,5% κατά την 

έρευνα, παραγωγή, μεταφορά και διύλιση 

πετρελαίου· 

 (11)  Αύξηση, στο χαρτοφυλάκιο 

πετρελαϊκών εταιρειών, του μεριδίου του 

πετρελαίου που προέρχεται από τις 

διαδικασίες ανακύκλωσης (π.χ. από 

πλαστικά προϊόντα/απόβλητα) κατά 

τουλάχιστον 5% ετησίως· 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλιστούν ο δίκαιος ανταγωνισμός, ο έλεγχος και η διαφάνεια, είναι 

αναγκαία η ενημέρωση σχετικά με τα κριτήρια παραγωγής εν όψει της διάθεσης ορυκτών 

καυσίμων και ορυκτών πηγών ενέργειας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VI – μέρος Β – σημείο 1 – στοιχείο α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – 

eccr, 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – 

eccru, 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VI – μέρος Β – σημείο 1 – στοιχείο α – παράγραφος 2 – εδάφιο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

eccr= μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης eccru = μείωση εκπομπών μέσω 
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και αντικατάστασης του άνθρακα· δέσμευσης και αντικατάστασης ή χρήσης 

του άνθρακα. 

 

Τροπολογία  121 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VI – Μέρος Β – σημείο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Για τους σκοπούς του υπολογισμού 

που αναφέρεται στο σημείο 3, η μείωση 

των εκπομπών χάρη στη βελτίωση της 

διαχείρισης της γεωργίας, όπως η στροφή 

στη μειωμένη ή μηδενική άροση, η 

βελτιωμένη αμειψισπορά, η χρήση 

προστατευτικών καλλιεργειών, 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των 

καλλιεργειών, και η χρήση οργανικών 

βελτιωτικών εδάφους (π.χ. κομπόστ, 

προϊόν ζύμωσης της κοπριάς), λαμβάνεται 

υπόψη μόνο εφόσον υποβάλλονται 

αξιόπιστα και επαληθεύσιμα στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι ο άνθρακας του εδάφους 

αυξήθηκε ή σύμφωνα με τα οποία είναι 

εύλογο να έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια 

της καλλιέργειας των εξεταζόμενων 

πρώτων υλών, με συνεκτίμηση των 

εκπομπών στις περιπτώσεις όπου οι 

πρακτικές αυτές οδηγούν σε αυξημένη 

χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων. 

6. Για τους σκοπούς του υπολογισμού 

που αναφέρεται στο σημείο 3, η μείωση 

των εκπομπών χάρη στη βελτίωση της 

διαχείρισης της γεωργίας, όπως η στροφή 

στη μειωμένη ή μηδενική άροση, η 

βελτιωμένη αμειψισπορά, η χρήση 

προστατευτικών καλλιεργειών, 

συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των 

καλλιεργειών, και η χρήση οργανικών 

βελτιωτικών εδάφους (π.χ. κομπόστ, 

προϊόν ζύμωσης της κοπριάς), λαμβάνεται 

υπόψη μόνο εφόσον υποβάλλονται 

αξιόπιστα και επαληθεύσιμα στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι ο άνθρακας του εδάφους 

αυξήθηκε ή σύμφωνα με τα οποία είναι 

εύλογο να έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια 

της καλλιέργειας των εξεταζόμενων 

πρώτων υλών, με συνεκτίμηση των 

εκπομπών στις περιπτώσεις όπου οι 

πρακτικές αυτές οδηγούν σε αυξημένη 

χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων, ή 

συμβάλλουν στη μείωση της χρήσης 

νιτρικού λιπάσματος που παράγεται από 

ορυκτούς πόρους. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει όλα τα οφέλη που συνδέονται με τη μεθανιοποίηση να λαμβάνονται υπόψη εφόσον 

συμβάλλουν στους στόχους των ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, η μεθανιοποίηση 

καθιστά δυνατή την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων που αντικαθιστούν τα νιτρικά 

λιπάσματα. Εντάσσεται συνεπώς στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και των βιώσιμων 

γεωργικών πρακτικών. Δεδομένου ότι η μεθανιοποίηση αποτελεί τμήμα των τροπολογιών που 

κατέθεσε η Επιτροπή, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί αυτό το μέρος του παραρτήματος. 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση οδηγίας 
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Παράρτημα VΙ – Μέρος Β– σημείο 11–εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας μη παραγόμενης στη 

μονάδα παραγωγής αερίου καυσίμου 

βιομάζας, η ένταση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου της παραγωγής και διανομής 

αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται 

ως ίση με τη μέση ένταση εκπομπών της 

παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας σε μια δεδομένη περιφέρεια. 

Κατ’ εξαίρεση του κανόνα αυτού οι 

παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν μια 

μέση τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια που 

έχει παραχθεί από έναν μεμονωμένο 

σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, εφόσον ο 

σταθμός αυτός δεν είναι συνδεδεμένος με 

το δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας μη παραγόμενης στη 

μονάδα παραγωγής αερίου καυσίμου 

βιομάζας, η ένταση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου της παραγωγής και διανομής 

αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται 

ως ίση με τη μέση ένταση εκπομπών της 

παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας σε μια δεδομένη περιφέρεια. 

Κατ’ εξαίρεση του κανόνα αυτού οι 

παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν μια 

μέση τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια που 

έχει παραχθεί από έναν μεμονωμένο 

σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VΙ – Μέρος Β– σημείο 11–εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας μη παραγόμενης στη 

μονάδα παραγωγής στερεού καυσίμου 

βιομάζας, η ένταση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου της παραγωγής και διανομής 

αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται 

ως ίση με το συγκριτικό ορυκτό καύσιμο 

ECF(el) που ορίζεται στην παράγραφο 19 

του παρόντος παραρτήματος. Κατ’ 

εξαίρεση του κανόνα αυτού οι παραγωγοί 

μπορούν να χρησιμοποιούν μια μέση τιμή 

για την ηλεκτρική ενέργεια που έχει 

παραχθεί από έναν μεμονωμένο σταθμό 

ηλεκτροπαραγωγής, εφόσον ο σταθμός 

αυτός δεν είναι συνδεδεμένος με το 

δίκτυο ηλεκτροδότησης51. 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας μη παραγόμενης στη 

μονάδα παραγωγής στερεού καυσίμου 

βιομάζας, η ένταση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου της παραγωγής και διανομής 

αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται 

ως ίση με το συγκριτικό ορυκτό καύσιμο 

ECF(el) που ορίζεται στην παράγραφο 19 

του παρόντος παραρτήματος. Κατ’ 

εξαίρεση του κανόνα αυτού οι παραγωγοί 

μπορούν να χρησιμοποιούν μια μέση τιμή 

για την ηλεκτρική ενέργεια που έχει 

παραχθεί από έναν μεμονωμένο σταθμό 

ηλεκτροπαραγωγής51. 

__________________ __________________ 

51 Οι οδοί παραγωγής στερεής βιομάζας 

καταναλώνουν και παράγουν τα ίδια 

51 Οι οδοί παραγωγής στερεής βιομάζας 

καταναλώνουν και παράγουν τα ίδια 
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βασικά προϊόντα σε διάφορα στάδια της 

αλυσίδας εφοδιασμού. Η χρήση 

διαφορετικών τιμών για την παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδες 

παραγωγής στερεής βιομάζας και το 

συγκριτικό ορυκτό καύσιμο θα είχε ως 

αποτέλεσμα να αποδίδεται στις εν λόγω 

οδούς παραγωγής τεχνητή μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

βασικά προϊόντα σε διάφορα στάδια της 

αλυσίδας εφοδιασμού. Η χρήση 

διαφορετικών τιμών για την παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας σε μονάδες 

παραγωγής στερεής βιομάζας και το 

συγκριτικό ορυκτό καύσιμο θα είχε ως 

αποτέλεσμα να αποδίδεται στις εν λόγω 

οδούς παραγωγής τεχνητή μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα VI – Μέρος Β – σημείο 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

15. Η μείωση εκπομπών μέσω 

δέσμευσης και αντικατάστασης του 

άνθρακα, eccr, σχετίζεται άμεσα με την 

παραγωγή του καυσίμου βιομάζας στο 

οποίο καταλογίζονται, και περιορίζεται 

στις εκπομπές που αποφεύγονται μέσω της 

δέσμευσης του CO2 που προέρχεται από 

βιομάζα και που χρησιμοποιείται προς 

υποκατάσταση του ορυκτής προέλευσης 

CO2 που 

χρησιμοποιείται στον τομέα της ενέργειας 

ή των μεταφορών. 

15. Η μείωση εκπομπών CO2 μέσω 

δέσμευσης, αντικατάστασης ή χρήσης του 

άνθρακα, eccru, που δημιουργούνται κατά 

την παραγωγή του βιοκαυσίμου ή του 

βιορευστού στο οποίο καταλογίζονται, 

περιορίζεται στις εκπομπές που 

αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης του 

CO2 που προέρχεται από βιομάζα και που 

χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. 

Αιτιολόγηση 

Δεν πρέπει να περιορίζονται οι δίαυλοι αξιοποίησης του CO2 που δεσμεύεται κατά την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι σχετικοί φορείς να εξοπλιστούν με 

τεχνολογίες δέσμευσης του CO2. 

 

Τροπολογία  125 

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 

διαγράφεται 
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ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 

παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση 

Τα μεικτά απόβλητα δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της προηγμένης κατηγορίας. Το οργανικό 

συστατικό πρέπει να διαχωρίζεται. 

 

Τροπολογία  126 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος A – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α)  υπολείμματα από την εξόρυξη 

ελαιολάδου, υπό τον όρο ότι έχουν 

τηρηθεί τα βιομηχανικά πρότυπα για την 

επεξεργασία πρώτων υλών· 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη πρώτων υλών για τα προηγμένα καύσιμα που εισάγουν νέα γεωργικά υπολείμματα 

θα καταστήσει εφικτό η ευρωπαϊκή γεωργία να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην 

απαλλαγή του τομέα των μεταφορών στην Ένωση από ανθρακούχες εκπομπές. 

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – μέρος Β – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) Μελάσες που παράγονται ως 

υποπροϊόν από τον εξευγενισμό 

(ραφινάρισμα) ζαχαροκάλαμου ή 

ζαχαρότευτλων, υπό τον όρο ότι τηρούνται 

τα βέλτιστα βιομηχανικά πρότυπα για την 

εκχύλιση της ζάχαρης. 

(γ) Μελάσες που παράγονται ως 

παραπροϊόν από τον εξευγενισμό 

(ραφινάρισμα) ζαχαροκάλαμου ή 

ζαχαρότευτλων, υπό τον όρο ότι τηρούνται 

τα βέλτιστα βιομηχανικά πρότυπα για την 

εκχύλιση της ζάχαρης. 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «υποπροϊόν» δεν ορίζεται στη μεθοδολογία. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται ο σωστός τεχνικός όρος «παραπροϊόν». 
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Τροπολογία  128 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα X – Μέρος Β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Μέρος B: Ελάχιστα μερίδια ενέργειας από προηγμένα βιοκαύσιμα και βιοαέρια παραγόμενα 

από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX, ανανεώσιμα καύσιμα κίνησης μη 

βιολογικής προέλευσης, ορυκτά καύσιμα από απόβλητα και ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 

Ημερολογιακό έτος Ελάχιστο μερίδιο 

2021 1.5 % 

2022 1.85 % 

2023 2.2 % 

2024 2.55 % 

2025 2.9 % 

2026 3.6 % 

2027 4.4 % 

2028 5.2 % 

2029 6.0 % 

2030 6.8 % 

 

Τροπολογία 

Μέρος B: Ελάχιστα μερίδια ενέργειας από προηγμένα βιοκαύσιμα και βιοαέρια παραγόμενα 

από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX, ανανεώσιμα καύσιμα κίνησης μη 

βιολογικής προέλευσης και ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 25 παράγραφος 1 

Ημερολογιακό έτος Ελάχιστο μερίδιο 

2021 3,0 % 

2022 3,35 % 

2023 3,70 % 

2024 4,05 % 

2025 4,40 % 

2026 5,10 % 

2027 5,90 % 

2028 6,70 % 

2029 7,50 % 
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2030 8,30 % 

Αιτιολόγηση 

Η ΕΕ χρειάζεται πιο φιλόδοξους στόχους για τις προηγμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

Τροπολογία  129 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα X – Μέρος Γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Μέρος Γ: Ελάχιστα μερίδια ενέργειας από προηγμένα βιοκαύσιμα και βιορευστά που 

παράγονται από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX μέρος Α, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 

Ημερολογιακό έτος Ελάχιστο μερίδιο 

2021 0.5 % 

2022 0.7% 

2023 0.9 % 

2024 1.1 % 

2025 1.3 % 

2026 1.75 % 

2027 2.2 % 

2028 2.65 % 

2029 3.1 % 

2030 3.6 % 

 

Τροπολογία 

Μέρος Γ: Ελάχιστα μερίδια ενέργειας από προηγμένα βιοκαύσιμα και βιορευστά που 

παράγονται από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX μέρος Α, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 

Ημερολογιακό έτος Ελάχιστο μερίδιο 

2021 0.5 % 

2022 0.7% 

2023 0.9 % 

2024 1.1 % 

2025 2.3 % 
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2026 2.75 % 

2027 3.2 % 

2028 3.65 % 

2029 4.1 % 

2030 4.6 % 

Αιτιολόγηση 

Η ΕΕ χρειάζεται πιο φιλόδοξους στόχους για τις προηγμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
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13.11.2017 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

 επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

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

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bas Eickhout 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η Ένωση και τα κράτη μέλη της επικύρωσαν τη συμφωνία του Παρισιού και ανέλαβαν τη 

δέσμευση να συγκρατήσουν την αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας  αρκετά κάτω 

από τους 2 °C, επιδιώκοντας ωστόσο τον στόχο για συγκράτησή της στον 1,5 °C. Η ταχεία 

μετάβαση προς την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη 

των στόχων αυτών.  

Η πρόταση της Επιτροπής προωθεί έναν συνολικό ενωσιακό στόχο ποσοστού συμμετοχής για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της τάξης τουλάχιστον του 27 %, ο οποίος όμως δεν 

αντιπροσωπεύει παρά μόνο μια αύξηση του αναμενόμενου για το 2020 μεριδίου των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 6% σε διάστημα μεγαλύτερο των 10 ετών, συνιστώντας 

στην ουσία επιβράδυνση του ρυθμού απορρόφησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 

σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει τον πιο 

φιλόδοξο στόχο αύξησης, μέχρι το 2030, κατά 35% του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, με τη θέσπιση εθνικών υποχρεωτικών στόχων, προτεραιότητας πρόσβασης και 

ενός συστήματος εγγυήσεων προέλευσης που θα χρησιμεύει μόνο ως εργαλείο 

ιχνηλασιμότητας και λογιστικής. 

Όταν οι νομοθέτες συνδέουν τη χρήση ορισμένων πηγών ενέργειας με στόχους και 

επιδοτήσεις, φέρουν την ευθύνη για ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον ή την 

οικονομία στο σύνολό της και, κατά συνέπεια, πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς εγγυήσεις 

που να συνάδουν με την αρχή της προφύλαξης. Από την κλιματική άποψη, θα πρέπει να 

προωθηθεί μόνο η βιοενέργεια που παράγεται από απορρίμματα και υπολείμματα και τούτο 

με κατάλληλες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της ποιότητας του εδάφους, του 

εδαφικού άνθρακα και της βιοποικιλότητας, αφήνοντας κατά μέρος τις υπόλοιπες χρήσεις. 

Μια πολιτική που ενέχει τον κίνδυνο αύξησης των εκπομπών ή μείωσης των φυσικών 

δασικών καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα είναι αντιπαραγωγική σε συνάρτηση με την 
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επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού. 

Ο στόχος της πρότασης, όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών, είναι να μετατοπισθεί με 

αργό ρυθμό η ενωσιακή υποστήριξη από τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από καλλιέργειες 

σε καλύτερα ανανεώσιμα καύσιμα κίνησης, όπως είναι τα προηγμένα βιοκαύσιμα και η 

ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Το ανώτατο όριο των 

βιοκαυσίμων που προέρχονται από καλλιέργειες και μπορούν να συνυπολογισθούν στους 

στόχους της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μειώνεται σταδιακά, μέχρι το 2030, από 7% σε 

0% . Η συνεισφορά των βιοκαυσίμων και βιορευστών που παράγονται από φοινικέλαιο θα 

πρέπει από το 2021 και μετά να είναι 0. Η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει μεθοδολογία για την 

πιστοποίηση των βιορευστών χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης.  

Η πρόταση ορίζει επίσης ότι οι προμηθευτές καυσίμων υποχρεούνται μέχρι το 2030 να 

ενσωματώσουν σταδιακά στα μεταφορικά καύσιμα, σε ποσοστό έως και 9%, προηγμένα 

βιοκαύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και καύσιμα που παράγονται από 

δέσμευση και χρήση άνθρακα. Αυτό το ελάχιστο ποσοστό πρέπει να ισούται με μείωση 

τουλάχιστον 7% της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με το 

2020. Eίναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι πρώτες ύλες βιοκαυσίμων θα επιφέρουν 

σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Είναι πολύ λίγες οι πρώτες ύλες 

που πραγματικά δεν παράγουν εκπομπές. Η διαφοροποίηση της σημερινής χρήσης των 

πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων θα έχει επίπτωση στους άλλους χρήστες. Για 

τον υπολογισμό του κατώτατου ορίου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 

προηγμένα καύσιμα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα που βασίζονται σε ανάλυση της μετατόπισης των εκπομπών, στο πλαίσιο της οποίας 

προσδιορίζονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των πρώτων υλών 

και οι εκπομπές που συνδέονται με αυτήν. 

Δεν είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

εντολές που αφορούν τα ορυκτά καύσιμα, ακόμη και αν πρόκειται για ορυκτά καύσιμα που 

παράγονται από απόβλητα. Tα ορυκτά καύσιμα που παράγονται από απόβλητα θα πρέπει να 

προάγονται με άλλα μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για την κυκλική 

οικονομία. 

Το καθαρότερο καύσιμο το οποίο χρησιμοποιείται στον τομέα των μεταφορών αποτελεί η 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και συνιστά σήμερα την 

μακροπρόθεσμα καλύτερη λύση από πλευράς δυνατότητας προσαρμογής. Ωστόσο, για την 

ευρεία διάδοση των ηλεκτρικών μεταφορών απαιτείται η παροχή κινήτρων τόσο από πλευράς 

ζήτησης όσο και από πλευράς προσφοράς. Βασική προϋπόθεση για την προώθηση της 

ευρύτερης αποδοχής των ηλεκτρικών οχημάτων είναι να υπάρχει ένα επαρκές δίκτυο 

επαναφόρτισης.  

Αναμένεται να είναι σημαντικός ο ρόλος των προηγμένων βιοκαυσίμων για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις αερομεταφορές. Η ανανεώσιμη ενέργεια που 

παρέχεται στις αερομεταφορές θα συνυπολογίζεται στο πλαίσιο της συνολικής υποχρέωσης 

για ενσωμάτωση προηγμένων ανανεώσιμων καυσίμων κίνησης. 

Στο σχέδιο γνωμοδότησης τίθεται επίσης ως στόχος η απλούστευση των διαδικασιών και η 

μείωση του διοικητικού φόρτου. Ένα από τα μέτρα που προτείνονται εν προκειμένω  είναι η 

θέσπιση μιας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων αντί των 28 εθνικών βάσεων δεδομένων 

μέσω των οποίων οι προμηθευτές καυσίμων τεκμηριώνουν τις μεταβιβάσεις που 
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πραγματοποιούν για την τήρηση της υποχρέωσής τους να ενσωματώσουν προηγμένα 

καύσιμα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα 

ψηφίσματά του σχετικά με το «Πλαίσιο 

πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια 

κατά την περίοδο 2020 έως 2030» και στην 

«έκθεση προόδου στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», τάχθηκε 

υπέρ ενός δεσμευτικού στόχου σε επίπεδο 

Ένωσης για το 2030 για συνολική τελική 

κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές της τάξης του 30% τουλάχιστον, 

τονίζοντας ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να 

υλοποιηθεί με χωριστούς εθνικούς στόχους 

στους οποίους θα λαμβάνονται υπόψη η 

συγκεκριμένη κατάσταση και το δυναμικό 

κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους. 

(6) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα 

ψηφίσματά του σχετικά με το «Πλαίσιο 

πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια 

κατά την περίοδο 2020 έως 2030» και στην 

«έκθεση προόδου στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», τάχθηκε 

υπέρ ενός δεσμευτικού στόχου σε επίπεδο 

Ένωσης για το 2030 για συνολική τελική 

κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές της τάξης του 30% τουλάχιστον, 

τονίζοντας ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να 

υλοποιηθεί με χωριστούς εθνικούς στόχους 

στους οποίους θα λαμβάνονται υπόψη η 

συγκεκριμένη κατάσταση και το δυναμικό 

κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους. Στο 

ψήφισμά του σχετικά με την έκθεση 

προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο προχώρησε περαιτέρω, 

τονίζοντας ότι, ενόψει της συμφωνίας του 

Παρισιού, ήταν ευκταίος ένας πολύ πιο 

φιλόδοξος ενωσιακός στόχος. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί (7) Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί 
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ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της 

τάξης του 27% τουλάχιστον. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν τη 

συνεισφορά τους στην επίτευξη του 

στόχου αυτού στο πλαίσιο των οικείων 

ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα μέσω της 

διαδικασίας διακυβέρνησης που 

καθορίζεται στον κανονισμό 

[διακυβέρνηση]. 

ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της 

τάξης του 35 % τουλάχιστον, ο οποίος θα 

συνοδευτεί από εθνικούς δεσμευτικούς 

στόχους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

προσδιορίσουν τη συνεισφορά τους στην 

επίτευξη του στόχου αυτού στο πλαίσιο 

των οικείων ολοκληρωμένων εθνικών 

σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα 

μέσω της διαδικασίας διακυβέρνησης που 

καθορίζεται στον κανονισμό 

[διακυβέρνηση]. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Ο καθορισμός δεσμευτικού στόχου 

για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

σε επίπεδο ΕΕ για το 2030 θα συνεχίσει να 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών που 

παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια και να 

δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους 

επενδυτές. Ένας στόχος που καθορίζεται 

σε ενωσιακό επίπεδο θα προσφέρει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη 

ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους για 

τη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου με τον οικονομικά πλέον 

αποδοτικό τρόπο, σύμφωνα με τις 

ιδιαίτερες εθνικές τους συνθήκες, τα 

ενεργειακά τους μείγματα και τις οικείες 

ικανότητες παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

(8) Ο καθορισμός δεσμευτικών 

στόχων για την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό 

επίπεδο για το 2030 θα συνεχίσει να 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών που 

παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια και να 

δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους 

επενδυτές. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 (8α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τον βαθμό στον οποίο 

η χρήση διαφορετικών τύπων πηγών 

ενέργειας είναι συμβατή με τον στόχο του 

περιορισμού της αύξησης της 

θερμοκρασίας σε 1,5°C πάνω από τα 

προβιομηχανικά επίπεδα και με τον στόχο 

της επίτευξης μιας οικονομίας χωρίς 

ορυκτά καύσιμα και, ταυτόχρονα, μιας 

οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών. Η εξουσία έκδοσης σχετικών 

πράξεων θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή για να αξιολογήσει τη συμβολή 

αυτών των διαφορετικών τύπων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 

επίτευξη αυτών των στόχων με βάση την 

περίοδο απόσβεσης και τα αποτελέσματα 

σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα και 

για να εξετάσει το ενδεχόμενο να 

προτείνει μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδο 

απόσβεσης ως κριτήριο βιωσιμότητας, 

ιδίως για τη λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία συνδέεται με τα κριτήρια βιωσιμότητας του άρθρου 26, τα οποία συνιστούν ένα 

από τα σημαντικότερα στοιχεία της αναδιατύπωσης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λάβουν πρόσθετα μέτρα σε περίπτωση που 

το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σε ενωσιακό επίπεδο δεν 

ακολουθήσει την πορεία της Ένωσης προς 

τον στόχο για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 27% 

τουλάχιστον. Όπως ορίζεται στον 

κανονισμό [διακυβέρνηση], εάν η 

Επιτροπή διαπιστώσει χάσμα στις 

φιλοδοξίες κατά την αξιολόγηση των 

(10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λάβουν πρόσθετα μέτρα σε περίπτωση που 

το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σε ενωσιακό επίπεδο δεν 

ακολουθήσει την πορεία της Ένωσης προς 

τον στόχο για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 35% 

τουλάχιστον. Όπως ορίζεται στον 

κανονισμό [διακυβέρνηση], εάν η 

Επιτροπή διαπιστώσει χάσμα στις 

φιλοδοξίες κατά την αξιολόγηση των 
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ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα, μπορεί να λάβει 

μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου 

να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου. 

Εάν κατά την αξιολόγηση των 

ολοκληρωμένων εθνικών εκθέσεων 

προόδου των κρατών μελών για την 

ενέργεια και το κλίμα, η Επιτροπή 

διαπιστώσει την ύπαρξη χάσματος 

υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εφαρμόσουν τα μέτρα που προβλέπονται 

στον κανονισμό [διακυβέρνηση], τα οποία 

τους παρέχουν επαρκή ευελιξία επιλογής. 

ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα, μπορεί να λάβει 

μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου 

να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου. 

Εάν κατά την αξιολόγηση των 

ολοκληρωμένων εθνικών εκθέσεων 

προόδου των κρατών μελών για την 

ενέργεια και το κλίμα, η Επιτροπή 

διαπιστώσει την ύπαρξη χάσματος 

υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εφαρμόσουν τα μέτρα που προβλέπονται 

στον κανονισμό [διακυβέρνηση]. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Η προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να 

βασίζεται στις αρχές της κυκλικής 

οικονομίας και της διαδοχικής χρήσης 

των πόρων προκειμένου να αυξηθεί η 

ενεργειακή απόδοση για προϊόντα και 

υλικά και να ελαχιστοποιηθεί η 

δημιουργία αποβλήτων. Η παρούσα 

οδηγία θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 

συνάδει με τις αρχές αυτές και να 

προωθήσει περαιτέρω την 

επανεπεξεργασία των αποβλήτων ώστε να 

μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες 

ύλες σύμφωνα με τους στόχους που 

θεσπίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση 

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

κυκλικής οικονομίας και να προάγει την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Με σκοπό την υποστήριξη των 

φιλόδοξων συνεισφορών των κρατών 

μελών στον ενωσιακό στόχο, θα πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα δημοσιονομικό πλαίσιο 

για τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε 

έργα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

σχετικά κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και με 

τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων. 

(11) Με σκοπό την υποστήριξη των 

κρατών μελών ώστε να επιτύχουν στους 

στόχους τους, θα πρέπει να δημιουργηθεί 

ένα δημοσιονομικό πλαίσιο για τη 

διευκόλυνση των επενδύσεων σε έργα 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

σχετικά κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και με 

τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών 

ή περιφερειακών αρχών ή φορέων, για 

παράδειγμα με τακτικές συνεδριάσεις για 

την εξεύρεση κοινής προσέγγισης με 

σκοπό την προώθηση της ευρύτερης 

υλοποίησης οικονομικά αποδοτικών έργων 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την 

ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέες, ευέλικτες 

και καθαρές τεχνολογίες και τη χάραξη 

κατάλληλης στρατηγικής για τη διαχείριση 

της απόσυρσης των τεχνολογιών που δεν 

συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ή 

δεν παρέχουν επαρκή ευελιξία, με βάση 

διαφανή κριτήρια και αξιόπιστα σήματα 

τιμών της αγοράς. 

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών 

ή περιφερειακών και τοπικών αρχών ή 

φορέων, για παράδειγμα με τακτικές 

συνεδριάσεις για την εξεύρεση κοινής 

προσέγγισης με σκοπό την προώθηση της 

ευρύτερης υλοποίησης οικονομικά 

αποδοτικών έργων ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, την ενθάρρυνση 

επενδύσεων σε νέες, ευέλικτες και καθαρές 

τεχνολογίες και τη χάραξη κατάλληλης 

στρατηγικής για τη διαχείριση της 

απόσυρσης των τεχνολογιών που δεν 

συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ή 

δεν παρέχουν επαρκή ευελιξία, με βάση 

διαφανή κριτήρια και αξιόπιστα σήματα 

τιμών της αγοράς. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Τα καθεστώτα στήριξης για την 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

(15) Τα καθεστώτα στήριξης για την 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
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ανανεώσιμες πηγές έχουν αποδειχτεί 

αποτελεσματικός τρόπος για την 

προώθηση της ανάπτυξης της ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εάν και 

όταν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να 

εφαρμόσουν καθεστώτα στήριξης, η εν 

λόγω στήριξη θα πρέπει να παρέχεται με 

όσο το δυνατόν μη στρεβλωτικό τρόπο για 

τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής 

ενέργειας. Προς τον σκοπό αυτό, όλο και 

περισσότερα κράτη μέλη παρέχουν 

στήριξη με μορφή στην οποία η στήριξη 

χορηγείται επιπλέον των εσόδων της 

αγοράς. 

ανανεώσιμες πηγές έχουν αποδειχτεί 

αποτελεσματικός τρόπος για την 

προώθηση της ανάπτυξης της ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εάν και 

όταν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να 

εφαρμόσουν καθεστώτα στήριξης, η εν 

λόγω στήριξη θα πρέπει να παρέχεται με 

όσο το δυνατόν μη στρεβλωτικό τρόπο για 

τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής 

ενέργειας. Προς τον σκοπό αυτό, όλο και 

περισσότερα κράτη μέλη παρέχουν 

στήριξη με μορφή στην οποία η στήριξη 

χορηγείται επιπλέον των εσόδων της 

αγοράς. Στην περίπτωση των πηγών 

βιομάζας όπου ενδέχεται να υπάρχει 

ανταγωνισμός μεταξύ των 

κατασκευαστών υλικών, τα καθεστώτα 

στήριξης θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν λιγότερο στρεβλωτικά για τη 

λειτουργία της αγοράς εφοδιασμού 

βιομάζας. 

Αιτιολόγηση 

Στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία, τα καθεστώτα στήριξης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν πρέπει να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

διαφόρων ενδιαφερόμενων τομέων όσον αφορά τον εφοδιασμό βιομάζας. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να 

αναπτυχθεί με το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος για τους καταναλωτές και τους 

φορολογούμενους. Κατά τον σχεδιασμό 

των καθεστώτων στήριξης και τη 

χορήγηση της στήριξης, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση 

του συνολικού κόστους εγκατάστασης του 

συστήματος, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη 

τις ανάγκες ανάπτυξης του δικτύου και του 

συστήματος, το προκύπτον ενεργειακό 

μείγμα και το μακροπρόθεσμο δυναμικό 

(16) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, 

συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης 

ενέργειας, θα πρέπει να αναπτυχθεί με την 

μεγαλύτερη δυνατή οικονομική απόδοση 
για τους καταναλωτές και τους 

φορολογούμενους. Κατά τον σχεδιασμό 

των καθεστώτων στήριξης και τη 

χορήγηση της στήριξης, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να επιδιώκουν την ελαχιστοποίηση 

του συνολικού κόστους εγκατάστασης του 

συστήματος, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη 

τις ανάγκες ανάπτυξης του δικτύου και του 



 

PE597.755v02-00 310/470 RR\1141446EL.docx 

EL 

των τεχνολογιών. συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της 

ανάπτυξης συστημάτων μεταφοράς 

ηλεκτρονικής ενέργειας υψηλής τάσης, το 

προκύπτον ενεργειακό μείγμα και το 

μακροπρόθεσμο δυναμικό των 

τεχνολογιών. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16α) Ο σχεδιασμός της υποδομής που 

απαιτείται για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 

πρέπει να σέβεται δεόντως τις πολιτικές 

που σχετίζονται με τη συμμετοχή όσων 

επηρεάζονται από τα έργα, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν αυτοχθόνων 

πληθυσμών, καθώς και τα δικαιώματα 

έγγειας ιδιοκτησίας τους.  

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (16β) Θα πρέπει να παρέχονται στους 

καταναλωτές πλήρεις πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 

σχετικά με τα οφέλη που προσφέρουν από 

απόψεως ενεργειακής απόδοσης τα 

συστήματα θέρμανσης/ψύξης και τις 

χαμηλότερες δαπάνες λειτουργίας των 

ηλεκτρικών οχημάτων, ώστε να μπορούν 

να κάνουν ατομικές καταναλωτικές 

επιλογές σε σχέση με την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές και να αποφεύγουν 

τον εγκλωβισμό σε συγκεκριμένες 

τεχνολογίες. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Το άνοιγμα των καθεστώτων 

στήριξης στη διασυνοριακή συμμετοχή 

περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις στην 

εσωτερική αγορά ενέργειας και μπορεί, 

υπό ορισμένες συνθήκες, να βοηθήσει τα 

κράτη μέλη να επιτύχουν τον ενωσιακό 

στόχο της Ένωσης με αποδοτικότερο ως 

προς το κόστος τρόπο. Η διασυνοριακή 

συμμετοχή είναι επίσης το φυσικό 

επακόλουθο της ανάπτυξης της πολιτικής 

της Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, εφόσον ο δεσμευτικός στόχος 

σε επίπεδο Ένωσης αντικαθιστά τους 

εθνικούς δεσμευτικούς στόχους. Ως εκ 

τούτου, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα 

κράτη μέλη να ανοίξουν σταδιακά και 

μερικώς τη στήριξη σε έργα που 

υλοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη και να 

καθορίσουν διάφορους τρόπους 

υλοποίησης του σταδιακού αυτού 

ανοίγματος, με διασφάλιση παράλληλα της 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 30, 34 

και 110. 

(17) Το άνοιγμα των καθεστώτων 

στήριξης στη διασυνοριακή συμμετοχή 

περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις στην 

εσωτερική αγορά ενέργειας και μπορεί, 

υπό ορισμένες συνθήκες, να βοηθήσει τα 

κράτη μέλη να επιτύχουν τον ενωσιακό 

στόχο της Ένωσης με αποδοτικότερο ως 

προς το κόστος τρόπο. Η διασυνοριακή 

συμμετοχή είναι επίσης το φυσικό 

επακόλουθο της ανάπτυξης της πολιτικής 

της Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, εφόσον ο δεσμευτικός στόχος 

σε επίπεδο Ένωσης συνοδεύει τους 

εθνικούς δεσμευτικούς στόχους. Ως εκ 

τούτου, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα 

κράτη μέλη να ανοίξουν σταδιακά και 

μερικώς τη στήριξη σε έργα που 

υλοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη και να 

καθορίσουν διάφορους τρόπους 

υλοποίησης του σταδιακού αυτού 

ανοίγματος, με διασφάλιση παράλληλα της 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 30, 34 

και 110. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Είναι ανάγκη να τεθούν διαφανείς 

και αδιαμφισβήτητοι κανόνες για τον 

υπολογισμό του μεριδίου των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για τον 

καθορισμό των πηγών αυτών. 

(20) Είναι ανάγκη να τεθούν διαφανείς 

και αδιαμφισβήτητοι κανόνες για τον 

υπολογισμό του μεριδίου των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για τον 

καθορισμό των πηγών αυτών. Στο πλαίσιο 

αυτό, θα πρέπει να περιληφθεί η ενέργεια 

που υπάρχει στους ωκεανούς και σε άλλα 
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υδάτινα συστήματα με τη μορφή 

κυμάτων, θαλάσσιων ρευμάτων, 

παλιρροιών, βαθμίδωσης της θερμικής 

ενέργειας ή περιεκτικότητας σε αλάτι των 

ωκεανών. 

Αιτιολόγηση 

Η διατήρηση αυτής της αναφοράς η οποία προβλέπεται στην ισχύουσα οδηγία είναι σημαντική 

από την άποψη των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας αποτελούν μοναδική ευκαιρία 

για να μειώσει η Ένωση την εξάρτησή 

της από τα ορυκτά καύσιμα, να συμβάλει 

στην επίτευξη των στόχων μείωσης των 

εκπομπών CO2 και να δημιουργήσει έναν 

νέο βιομηχανικό κλάδο που θα 

δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε ένα 

μεγάλο μέρος της επικράτειάς της, 

μεταξύ άλλων και στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα πρέπει ως εκ τούτου να 

προσπαθήσει να δημιουργήσει τις 

κατάλληλες κανονιστικές και οικονομικές 

συνθήκες που θα ευνοήσουν την 

ανάπτυξή τους. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (24α) Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 

20ής Ιουλίου 2016 με τίτλο «Ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την κινητικότητα 

χαμηλών εκπομπών» επεσήμανε την 

ιδιαίτερη σημασία, μεσοπρόθεσμα, των 
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προηγμένων βιοκαυσίμων για τις 

αεροπορικές μεταφορές. Η εμπορικές 

αερομεταφορές στηρίζονται πλήρως στα 

υγρά καύσιμα καθώς δεν υπάρχει 

ασφαλές ή πιστοποιημένο εναλλακτικό 

καύσιμο για τον κλάδο της πολιτικής 

αεροπορίας. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Για να διασφαλιστεί ότι στο 

παράρτημα IX λαμβάνονται δεόντως 

υπόψη οι αρχές ιεράρχησης των 

αποβλήτων που καθορίζονται στην οδηγία 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, τα 

ενωσιακά κριτήρια αειφορίας και η ανάγκη 

διασφάλισης ότι το παράρτημα δεν 

δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για 

καλλιεργούμενη γη και ότι παράλληλα 

προωθείται η χρήση αποβλήτων και 

καταλοίπων, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

τακτικής αξιολόγησης του 

παραρτήματος, θα πρέπει να εξετάζει το 

ενδεχόμενο συμπερίληψης πρόσθετων 

πρώτων υλών που δεν επιφέρουν 

σημαντικές στρεβλωτικές επιπτώσεις στις 

αγορές προϊόντων ή υποπροϊόντων, 

αποβλήτων ή καταλοίπων. 

(25) Για να διασφαλιστεί ότι στο 

παράρτημα IX λαμβάνονται δεόντως 

υπόψη οι αρχές της κυκλικής οικονομίας, 

η ιεράρχηση των αποβλήτων που 

καθορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου17, τα ενωσιακά κριτήρια 

αειφορίας, μια εκτίμηση του κύκλου ζωής 

των εκπομπών και η ανάγκη διασφάλισης 

ότι το παράρτημα δεν δημιουργεί 

πρόσθετη ζήτηση για καλλιεργούμενη γη 

και ότι παράλληλα προωθείται η χρήση 

αποβλήτων και καταλοίπων, η Επιτροπή 

θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά το 

παράρτημα και να εξετάζει τις επιπτώσεις 

στις αγορές προϊόντων ή υποπροϊόντων, 

αποβλήτων ή καταλοίπων σε οποιαδήποτε 

τροποποίηση αυτού. 

__________________ __________________ 

17 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

17 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Στο ψήφισμά του της 4ης 

Απριλίου 2017 σχετικά με το φοινικέλαιο 

και την αποψίλωση των τροπικών δασών, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την 

Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη σταδιακή 

κατάργηση της χρήσης φυτικών ελαίων 

ως συστατικού βιοκαυσίμων, που 

αποτελεί προωθητικό παράγοντα της 

αποψίλωσης των δασών, 

συμπεριλαμβανομένου του φοινικελαίου, 

κατά προτίμηση έως το 2020. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Προκειμένου να δημιουργηθούν 

ευκαιρίες μείωσης του κόστους 

επίτευξης του ενωσιακού στόχου που θέτει 

η παρούσα οδηγία και να παρασχεθεί στα 

κράτη μέλη ευελιξία ώστε να 

εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να μην 

υπολείπονται των οικείων εθνικών στόχων 

για το 2020 μετά το 2020, κρίνεται 

σκόπιμο αφενός να διευκολυνθεί η 

κατανάλωση, στα κράτη μέλη, ενέργειας 

που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές σε 

άλλα κράτη μέλη και, αφετέρου, να 

επιτραπεί στα κράτη μέλη να 

συνυπολογίζουν στο οικείο μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

καταναλώνεται σε άλλα κράτη μέλη. Για 

το σκοπό αυτό, απαιτούνται μηχανισμοί 

συνεργασίας που θα συμπληρώνουν τις 

υποχρεώσεις για άνοιγμα της στήριξης σε 

έργα που υλοποιούνται σε άλλα κράτη 

μέλη. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν 

στατιστικές μεταβιβάσεις, κοινά έργα 

μεταξύ κρατών μελών ή κοινά καθεστώτα 

στήριξης. 

(26) Προκειμένου να δημιουργηθούν 

ευκαιρίες μείωσης του κόστους 

επίτευξης των στόχων που θέτει η 

παρούσα οδηγία και να παρασχεθεί στα 

κράτη μέλη ευελιξία ώστε να 

εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να μην 

υπολείπονται των οικείων εθνικών στόχων 

για το 2020 μετά το 2020, κρίνεται 

σκόπιμο αφενός να διευκολυνθεί η 

κατανάλωση, στα κράτη μέλη, ενέργειας 

που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές σε 

άλλα κράτη μέλη και, αφετέρου, να 

επιτραπεί στα κράτη μέλη να 

συνυπολογίζουν στο οικείο μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

καταναλώνεται σε άλλα κράτη μέλη. Για 

το σκοπό αυτό, απαιτούνται μηχανισμοί 

συνεργασίας που θα συμπληρώνουν τις 

υποχρεώσεις για άνοιγμα της στήριξης σε 

έργα που υλοποιούνται σε άλλα κράτη 

μέλη. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν 

στατιστικές μεταβιβάσεις, κοινά έργα 

μεταξύ κρατών μελών ή κοινά καθεστώτα 

στήριξης. 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

παροτρύνονται να επιδιώκουν κάθε 

κατάλληλη μορφή συνεργασίας όσον 

αφορά τους στόχους της παρούσας 

οδηγίας. Η συνεργασία αυτή μπορεί να 

πραγματοποιείται σε όλα τα επίπεδα, 

διμερώς ή πολυμερώς· μπορεί επίσης, 

εκτός από τους μηχανισμούς για τον 

υπολογισμό του στόχου για το μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της 

συμμόρφωσης προς το στόχο, που 

προβλέπονται αποκλειστικά στην παρούσα 

οδηγία, όπως στατιστικές μεταβιβάσεις 

μεταξύ κρατών μελών, κοινά έργα 

ανανεώσιμης ενέργειας και κοινά 

καθεστώτα στήριξης, να λαμβάνει τη 

μορφή, π.χ. ανταλλαγής πληροφοριών και 

βέλτιστων πρακτικών, όπως προβλέπεται 

ιδίως στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που 

θεσπίζει ο κανονισμός [διακυβέρνηση],, 

και άλλου εθελοντικού συντονισμού 

μεταξύ καθεστώτων στήριξης κάθε 

μορφής. 

(27) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

παροτρύνονται να επιδιώκουν κάθε 

κατάλληλη μορφή συνεργασίας όσον 

αφορά τους στόχους της παρούσας 

οδηγίας. Η συνεργασία αυτή μπορεί να 

πραγματοποιείται σε όλα τα επίπεδα, 

διμερώς ή πολυμερώς· μπορεί επίσης, 

εκτός από τους μηχανισμούς για τον 

υπολογισμό του στόχου για το μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της 

συμμόρφωσης προς το στόχο, που 

προβλέπονται αποκλειστικά στην παρούσα 

οδηγία, όπως στατιστικές μεταβιβάσεις 

μεταξύ κρατών μελών, κοινά έργα 

ανανεώσιμης ενέργειας και κοινά 

καθεστώτα στήριξης, να πραγματοποιείται 

στο πλαίσιο μακροπεριφερειακών 

συμπράξεων όπως θεσπίζονται από τον 

κανονισμό [διακυβέρνηση] και να 

λαμβάνει τη μορφή, π.χ. ανταλλαγής 

πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, 

όπως προβλέπεται ιδίως στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα που θεσπίζει ο κανονισμός 

[διακυβέρνηση], και άλλου εθελοντικού 

συντονισμού μεταξύ καθεστώτων στήριξης 

κάθε μορφής. Η στρατηγική της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα 

διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της 

ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) θα πρέπει να στηρίζει 

τους στόχους της παρούσας οδηγίας και 

να καθορίζει πρόσθετα κίνητρα για 

διασυνοριακή συνεργασία, καθώς και για 

περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Αιτιολόγηση 

Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης είναι η προώθηση της καλύτερης 

ανταλλαγής και του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις ενεργειακές 
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πολιτικές. Κάτι τέτοιο θα πρέπει, επίσης, να αντικατοπτρίζεται στην παρούσα οδηγία, σε 

συμφωνία με άλλα εργαλεία της ΕΕ για διασυνοριακά έργα υποδομών όπως η στρατηγική ΔΕΔ-

Ε. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, 

η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας εκτός της Ένωσης, θα πρέπει να 

είναι δυνατό να συνυπολογίζεται στα 

μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
των κρατών μελών. Προκειμένου να 

εξασφαλιστεί κατάλληλος αντίκτυπος της 

αντικατάστασης των συμβατικών μορφών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στην Ένωση και στις τρίτες χώρες, 

κρίνεται σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι εν 

λόγω εισαγωγές μπορούν να ιχνηλατούνται 

και να μετρούνται με αξιόπιστο τρόπο. 

Προβλέπεται η σύναψη συμφωνιών με 

τρίτες χώρες σχετικά με την οργάνωση της 

εν λόγω εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Εάν, βάσει 

σχετικής αποφάσεως που λαμβάνεται 

δυνάμει της Συνθήκης για την Ενεργειακή 

Κοινότητα18, τα συμβαλλόμενα μέρη της 

Συνθήκης αυτής δεσμεύονται από τις 

σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 

τα μέτρα συνεργασίας μεταξύ κρατών 

μελών τα οποία προβλέπονται από την 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

εφαρμόζονται σε αυτά. 

(28) Η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, 

η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας εκτός της Ένωσης, θα πρέπει να 

είναι δυνατό να συνυπολογίζεται στους 

στόχους των κρατών μελών. Προκειμένου 

να εξασφαλιστεί κατάλληλος αντίκτυπος 

της αντικατάστασης των συμβατικών 

μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στην Κοινότητα και στις τρίτες χώρες, 

κρίνεται σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι εν 

λόγω εισαγωγές μπορούν να ιχνηλατούνται 

και να μετρούνται με αξιόπιστο τρόπο. 

Προβλέπεται η σύναψη συμφωνιών με 

τρίτες χώρες σχετικά με την οργάνωση της 

εν λόγω εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Εάν, βάσει 

σχετικής αποφάσεως που λαμβάνεται 

δυνάμει της Συνθήκης για την Ενεργειακή 

Κοινότητα18, τα συμβαλλόμενα μέρη της 

Συνθήκης αυτής δεσμεύονται από τις 

σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 

τα μέτρα συνεργασίας μεταξύ κρατών 

μελών τα οποία προβλέπονται από την 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

εφαρμόζονται σε αυτά. 

__________________ __________________ 

18 ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 18. 18 ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 18. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 33 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο, οι κανόνες και οι υποχρεώσεις για 

ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στα νεόδμητα και στα ανακαινισμένα 

κτίρια οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται σε ευρύτερη ενωσιακή 

κλίμακα και παράλληλα να προωθείται η 

χρήση ενεργειακά αποδοτικότερων 

εφαρμογών ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στους οικοδομικούς κανονισμούς 

και κώδικες. 

(33) Σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, οι κανόνες και οι 

υποχρεώσεις για ελάχιστες απαιτήσεις 

όσον αφορά τη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στα νεόδμητα και στα 

ανακαινισμένα κτίρια οδήγησαν σε 

σημαντική αύξηση της χρήσης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Τα εν λόγω μέτρα 

θα πρέπει να ενθαρρύνονται σε 

ευρύτερη ενωσιακή κλίμακα και 

παράλληλα να προωθείται η χρήση 

ενεργειακά αποδοτικότερων εφαρμογών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους 

οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες. 

Αιτιολόγηση 

Λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον στόχο της παρούσας οδηγίας για προώθηση των κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το τοπικό επίπεδο έχει παίξει και θα παίξει καίριο ρόλο στην 

επίτευξη των στόχων της ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας και ανάπτυξη της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 

τα εθνικά μέτρα για την ανάπτυξη της 

θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας βασίζονται σε πλήρη 

χαρτογράφηση και ανάλυση του εθνικού 

δυναμικού ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και ενέργειας από απόβλητα, και να 

προβλεφθεί αυξημένη ενσωμάτωση της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των 

πηγών απορριπτόμενης θερμότητας και 

ψύξης, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα 

κράτη μέλη να προβούν σε εκτίμηση του 

εθνικού τους δυναμικού ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και της χρήσης 

απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης για 

θέρμανση και ψύξη, ιδίως για να 

(35) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 

τα εθνικά μέτρα για την ανάπτυξη της 

θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας βασίζονται σε πλήρη 

χαρτογράφηση και ανάλυση του εθνικού 

δυναμικού ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και ενέργειας από απόβλητα, και να 

προβλεφθεί αυξημένη ενσωμάτωση της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως 

με την υποστήριξη καινοτόμων 

τεχνολογιών όπως οι αντλίες θερμότητας, 

η τεχνολογία στον τομέα της γεωθερμικής 

ενέργειας και η θερμική ηλιακή 

τεχνολογία, και των πηγών 

απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης, 

είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα κράτη 
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διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης και 

να προωθηθεί μια αποδοτική και 

ανταγωνιστική τηλεθέρμανση και 

τηλεψύξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 41 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου21. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί συνέπεια με τις απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση και 

ψύξη και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, 

η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί στις διεξοδικές 

αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται και 

κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 

της εν λόγω οδηγίας. 

μέλη να προβούν σε εκτίμηση του εθνικού 

τους δυναμικού ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και της χρήσης 

απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης για 

θέρμανση και ψύξη, ιδίως για να 

διευκολυνθεί η ενσωμάτωση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης και 

να προωθηθεί μια αποδοτική και 

ανταγωνιστική τηλεθέρμανση και 

τηλεψύξη, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 41 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου21. Προκειμένου να 

διασφαλιστεί συνέπεια με τις απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση και 

ψύξη και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, 

η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί στις διεξοδικές 

αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται και 

κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 

της εν λόγω οδηγίας. 

__________________ __________________ 

21 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 

απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 

2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 

κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 

2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 

σ. 1). 

21 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 

απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 

2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 

κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 

2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 

σ. 1). 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 45 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(45) Είναι σημαντικό να παρέχονται 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο η ηλεκτρική ενέργεια για την οποία 

χορηγείται στήριξη κατανέμεται στους 

τελικούς καταναλωτές. Για να βελτιωθεί η 

ποιότητα των πληροφοριών για τους 

καταναλωτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι εκδίδονται εγγυήσεις 

(45) Είναι σημαντικό να παρέχονται 

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 

διοχετεύονται στα δίκτυα ηλεκτρισμού 

και φυσικού αερίου κατανέμονται στους 

τελικούς καταναλωτές. Για να βελτιωθεί η 

ποιότητα των πληροφοριών για τους 

καταναλωτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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προέλευσης για όλες τις μονάδες ενέργειας 

παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές. 

Επιπλέον, για να αποφεύγεται η διπλή 

αντιστάθμιση, δεν θα πρέπει να 

χορηγούνται εγγυήσεις προέλευσης στους 

παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας που 

λαμβάνουν ήδη χρηματοδοτική στήριξη. 

Ωστόσο, αυτές οι εγγυήσεις προέλευσης θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

κοινοποίησης, ώστε οι τελικοί 

καταναλωτές να μπορούν να λαμβάνουν 

σαφείς, αξιόπιστες και επαρκείς αποδείξεις 

για την προέλευση των σχετικών μονάδων 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Επιπλέον, όσον αφορά την ηλεκτρική 

ενέργεια για την οποία χορηγείται στήριξη, 

οι εγγυήσεις προέλευσης θα πρέπει να 

τίθενται σε πλειστηριασμό στην αγορά και 

τα έσοδα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

για τη μείωση των δημόσιων επιδοτήσεων 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

διασφαλίζουν ότι εκδίδονται εγγυήσεις 

προέλευσης για όλες τις μονάδες ενέργειας 

παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές που 

διοχετεύεται στα δίκτυα ηλεκτρισμού και 

φυσικού αερίου. Επιπλέον, για να 

αποφεύγεται η διπλή αντιστάθμιση, δεν θα 

πρέπει να χορηγούνται εγγυήσεις 

προέλευσης στους παραγωγούς 

ανανεώσιμης ενέργειας που λαμβάνουν 

ήδη χρηματοδοτική στήριξη. Ωστόσο, 

αυτές οι εγγυήσεις προέλευσης θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

κοινοποίησης, ώστε οι τελικοί 

καταναλωτές να μπορούν να λαμβάνουν 

σαφείς, αξιόπιστες και επαρκείς αποδείξεις 

για την προέλευση των σχετικών μονάδων 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Επιπλέον, όσον αφορά την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές για την οποία 

χορηγείται στήριξη, οι εγγυήσεις 

προέλευσης θα πρέπει να τίθενται σε 

πλειστηριασμό στην αγορά και τα έσοδα 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 

μείωση των δημόσιων επιδοτήσεων της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την έκδοση εγγυήσεων προέλευσης για κάθε μονάδα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου από ανανεώσιμες πηγές. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (49α) Θα ήταν επίσης σκόπιμο να 

εξετάζεται το ενδεχόμενο εφαρμογής 

άλλων καινοτόμων μέτρων για την 

προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων 

στις νέες τεχνολογίες, όπως οι συμβάσεις 

ενεργειακής απόδοσης και οι διαδικασίες 

τυποποίησης στη δημόσια 

χρηματοδότηση. 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 51 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(51) Η συγκεκριμένη κατάσταση των 

εξόχως απόκεντρων περιοχών 

αναγνωρίζεται στο άρθρο 349 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενεργειακός 

τομέας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 

συχνά χαρακτηρίζεται από απομόνωση, 

περιορισμένη προσφορά και εξάρτηση από 

τα ορυκτά καύσιμα, ενώ οι περιοχές αυτές 

διαθέτουν σημαντικές τοπικές πηγές 

ανανεώσιμης ενέργειας. Οι εξόχως 

απόκεντρες περιοχές θα μπορούσαν 

επομένως να λειτουργήσουν ως 

παράδειγμα για την εφαρμογή καινοτόμων 

ενεργειακών τεχνολογιών για την Ένωση. 

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 

προωθηθεί η υιοθέτηση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί 

υψηλότερος βαθμός αυτονομίας στις εν 

λόγω περιοχές, και να αναγνωριστεί η 

συγκεκριμένη κατάστασή τους όσον 

αφορά το δυναμικό ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και τις ανάγκες δημόσιας 

στήριξης. 

(51) Η συγκεκριμένη κατάσταση των 

εξόχως απόκεντρων περιοχών 

αναγνωρίζεται στο άρθρο 349 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενεργειακός 

τομέας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 

συχνά χαρακτηρίζεται από απομόνωση, 

περιορισμένη και πιο δαπανηρή προσφορά 

και εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ 

οι περιοχές αυτές διαθέτουν σημαντικές 

τοπικές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, 

ιδιαίτερα τη βιομάζα. Οι εξόχως 

απόκεντρες περιοχές θα μπορούσαν 

επομένως να λειτουργήσουν ως 

παράδειγμα για την εφαρμογή καινοτόμων 

ενεργειακών τεχνολογιών για την Ένωση. 

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να 

προσαρμοστεί η στρατηγική για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να 

επιτευχθεί υψηλότερος βαθμός αυτονομίας 

στις εν λόγω περιοχές, να ενισχυθεί η 

ασφάλεια του εφοδιασμού και να 

αναγνωριστεί η συγκεκριμένη κατάστασή 

τους όσον αφορά το δυναμικό 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις 

ανάγκες δημόσιας στήριξης. Από την άλλη 

πλευρά, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές 

θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιούν 

πλήρως τις δυνατότητες των πόρων τους, 

σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια αειφορίας 

και λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές 

ιδιαιτερότητες, προκειμένου να αυξήσουν 

την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και να ενισχύσουν την 

ενεργειακή τους ανεξαρτησία. 

Αιτιολόγηση 

Ο εφοδιασμός με ορυκτά καύσιμα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (80 % ή περισσότερο σε 

ορισμένες περιοχές) δημιουργεί πρόσθετο κόστος που αποβαίνει σε βάρος της τοπικής 

οικονομίας και της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων. Ταυτόχρονα, ορισμένες από αυτές τις 

περιοχές διαθέτουν σημαντικούς πόρους βιομάζας τους οποίους θα πρέπει να μπορούν να 
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εκμεταλλεύονται. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 53 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(53) Με την αυξανόμενη σημασία της 

αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, είναι αναγκαίο να 

προβλεφθεί ορισμός των 

αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και να καθιερωθεί 

κανονιστικό πλαίσιο που θα ενισχύσει τη 

θέση των αυτοκαταναλωτών, παρέχοντάς 

τους τη δυνατότητα να παράγουν, να 

αποθηκεύουν, να καταναλώνουν και να 

πωλούν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να 

αντιμετωπίζουν δυσανάλογες 

επιβαρύνσεις. Η συλλογική 

αυτοκατανάλωση θα πρέπει να επιτρέπεται 

σε ορισμένες περιπτώσεις, ώστε οι 
πολίτες που ζουν σε διαμερίσματα για 

παράδειγμα να μπορούν να επωφελούνται 

από την ενίσχυση της θέσης τους ως 

καταναλωτές στον ίδιο βαθμό με τα 

νοικοκυριά σε μονοκατοικίες. 

(53) Με την αυξανόμενη σημασία της 

αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, είναι αναγκαίο να 

προβλεφθεί ορισμός των 

αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και να καθιερωθεί 

κανονιστικό πλαίσιο που θα ενισχύσει τη 

θέση των αυτοκαταναλωτών, παρέχοντάς 

τους τη δυνατότητα να παράγουν, να 

αποθηκεύουν, να καταναλώνουν και να 

πωλούν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να 

αντιμετωπίζουν δυσανάλογες 

επιβαρύνσεις. Η συλλογική 

αυτοκατανάλωση θα πρέπει να επιτρέπεται 

για πολίτες που ζουν σε διαμερίσματα, οι 

οποίοι μπορούν, για παράδειγμα να 

επωφελούνται από την ενίσχυση της θέσης 

τους ως καταναλωτές στον ίδιο βαθμό με 

τα νοικοκυριά σε μονοκατοικίες. 

Αιτιολόγηση 

Η συλλογική αυτοκατανάλωση πρέπει να επιτρέπεται στους πολίτες που ζουν σε διαμερίσματα 

χωρίς απαλλαγές. Με την κατάργηση του όρου «σε ορισμένες περιπτώσεις», οι καταναλωτές θα 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη συλλογική αυτοκατανάλωση. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (53α) Δεδομένου ότι η ενεργειακή 

φτώχεια πλήττει περίπου το 11 % του 

πληθυσμού και περίπου 50 εκατομμύρια 

νοικοκυριά της Ένωσης, οι πολιτικές για 
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την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές θα 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας 

και της ευπάθειας των καταναλωτών. 

Αιτιολόγηση 

Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, η τομεακή νομοθεσία πρέπει 

να αντιμετωπίσει, επίσης, τους κοινωνικούς κινδύνους της ενεργειακής μετάβασης και θα 

πρέπει να παροτρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν τους καταναλωτές που επηρεάζονται από την 

ενεργειακή φτώχεια. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 53 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (53β) Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να στηρίζουν ενεργά πολιτικές 

που εστιάζουν ιδίως στα νοικοκυριά 

χαμηλού εισοδήματος που 

αντιμετωπίζουν κίνδυνο ενεργειακής 

φτώχειας ή στις κοινωνικές κατοικίες. 

Αιτιολόγηση 

Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, η τομεακή νομοθεσία πρέπει 

να αντιμετωπίσει, επίσης, τους κοινωνικούς κινδύνους της ενεργειακής μετάβασης και θα 

πρέπει να παροτρύνει τα κράτη μέλη να στηρίξουν τους καταναλωτές που επηρεάζονται από την 

ενεργειακή φτώχεια. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 55 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(55) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

τοπικών κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας ως προς το μέγεθος, την 

ιδιοκτησιακή δομή και τον αριθμό των 

έργων μπορεί να παρεμποδίσουν τον 

ισότιμο ανταγωνισμό με τους μεγάλης 

κλίμακας παράγοντες, και συγκεκριμένα 

(55) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

τοπικών κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας ως προς το μέγεθος, την 

ιδιοκτησιακή δομή και τον αριθμό των 

έργων μπορεί να παρεμποδίσουν τον 

ισότιμο ανταγωνισμό με τους μεγάλης 

κλίμακας παράγοντες, και συγκεκριμένα 
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τους ανταγωνιστές με μεγαλύτερα έργα ή 

χαρτοφυλάκια. Στα μέτρα για την 

αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων αυτών 

περιλαμβάνεται η παροχή στις ενεργειακές 

κοινότητες της δυνατότητας να 

δραστηριοποιούνται στο ενεργειακό 

σύστημα και η διευκόλυνση της ένταξής 

τους στην αγορά. 

τους ανταγωνιστές με μεγαλύτερα έργα ή 

χαρτοφυλάκια. Στα μέτρα για την 

αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων αυτών 

περιλαμβάνεται η παροχή στις ενεργειακές 

κοινότητες της δυνατότητας να 

δραστηριοποιούνται στο ενεργειακό 

σύστημα, να συγκεντρώνουν τις 

προσφορές τους και να διευκολύνουν την 

ένταξη και τη συμμετοχή τους στην 

αγορά. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 57 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(57) Διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

μέτρα στον τομέα της θέρμανσης και της 

ψύξης για την επίτευξη του οικείου στόχου 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες έως το 

2020. Εντούτοις, λόγω της έλλειψης 

δεσμευτικών εθνικών στόχων για την 

περίοδο μετά το 2020, τα υπόλοιπα 

εθνικά κίνητρα ενδέχεται να μην 

επαρκούν για να επιτευχθούν οι 

μακροπρόθεσμοι στόχοι της απαλλαγής 

από τις ανθρακούχες εκπομπές για το 2030 

και το 2050. Με σκοπό την εναρμόνιση με 

τους εν λόγω στόχους, την ενίσχυση της 

επενδυτικής ασφάλειας και την προώθηση 

της ανάπτυξης ενωσιακής αγοράς 

θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, με ταυτόχρονη τήρηση 

της αρχής της «προτεραιότητας στην 

ενεργειακή απόδοση», είναι σκόπιμο να 

ενθαρρυνθούν οι προσπάθειες των κρατών 

μελών, ώστε η παροχή θέρμανσης και 

ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

να συμβάλει στη σταδιακή αύξηση του 

μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. Με δεδομένο τον 

κατακερματισμένο χαρακτήρα ορισμένων 

αγορών θέρμανσης και ψύξης, έχει ύψιστη 

σημασία να διασφαλιστεί ευελιξία όσον 

αφορά τον σχεδιασμό των συγκεκριμένων 

(57) Διάφορα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

μέτρα στον τομέα της θέρμανσης και της 

ψύξης για την επίτευξη του οικείου στόχου 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες έως το 

2020. Με σκοπό την ευθυγράμμιση με 

τους μακροπρόθεσμους στόχους της 

απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές 

για το 2030 και το 2050 και την επίτευξη 

των στόχων αυτών, την ενίσχυση της 

επενδυτικής ασφάλειας και την προώθηση 

της ανάπτυξης ενωσιακής αγοράς 

θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, με ταυτόχρονη τήρηση 

της αρχής της «προτεραιότητας στην 

ενεργειακή απόδοση», είναι σκόπιμο να 

ενθαρρυνθούν οι προσπάθειες των κρατών 

μελών, ώστε η παροχή θέρμανσης και 

ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

να συμβάλει στη σταδιακή αύξηση του 

μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. Με δεδομένο τον 

κατακερματισμένο χαρακτήρα ορισμένων 

αγορών θέρμανσης και ψύξης, έχει ύψιστη 

σημασία να διασφαλιστεί ευελιξία όσον 

αφορά τον σχεδιασμό των συγκεκριμένων 

προσπαθειών. Είναι επίσης σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι η ενδεχόμενη υιοθέτηση 

της θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές δεν θα έχει δυσμενείς 
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προσπαθειών. Είναι επίσης σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι η ενδεχόμενη υιοθέτηση 

της θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές δεν θα έχει δυσμενείς 

περιβαλλοντικές παράπλευρες επιπτώσεις. 

περιβαλλοντικές παράπλευρες επιπτώσεις. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 62 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(62) Στη στρατηγική του Ιουλίου 2016 

για την κινητικότητα με χαμηλές 

ανθρακούχες εκπομπές επισημαίνεται ότι 

τα βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά 

βιοκαύσιμα συμβάλλουν σε περιορισμένο 

βαθμό στην απαλλαγή του τομέα των 

μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 

και ότι θα πρέπει να καταργηθούν 

σταδιακά και να αντικατασταθούν από 

προηγμένα βιοκαύσιμα. Για την 

προετοιμασία της μετάβασης σε 

προηγμένα βιοκαύσιμα και για την 

ελαχιστοποίηση των συνολικών 

επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της 

χρήσης γης, είναι σκόπιμο να περιοριστούν 

οι ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών 

που παράγονται από φυτά τα οποία 

καλλιεργούνται ως τρόφιμα και 

ζωοτροφές, ποσότητες που μπορεί να 

προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχου 

που θέτει η παρούσα οδηγία. 

(62) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων 

και γεωργικών εκτάσεων που 

προορίζονταν για την παραγωγή 

τροφίμων και ζωοτροφών ώστε να 

παράγονται βιοκαύσιμα, πρέπει να 

συνεχίσει να καλύπτεται η ζήτηση για 

προϊόντα που δεν είναι καύσιμα με 

εντατικοποίηση της τρέχουσας 

παραγωγής ή με την ένταξη στην 

παραγωγή μη γεωργικών γαιών που 

βρίσκονται αλλού. Η τελευταία 

περίπτωση αποτελεί έμμεση αλλαγή 

χρήσης γης και, όταν συνεπάγεται τη 

μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα 

άνθρακα, μπορεί να προκαλέσει 

σημαντικές εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου. Στη στρατηγική του Ιουλίου 

2016 για την κινητικότητα με χαμηλές 

ανθρακούχες εκπομπές επισημαίνεται ότι 

τα βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά 

βιοκαύσιμα συμβάλλουν σε περιορισμένο 

βαθμό στην απαλλαγή του τομέα των 

μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 

και ότι θα πρέπει να καταργηθούν 

σταδιακά και να αντικατασταθούν από 

προηγμένα βιοκαύσιμα. Για την 

προετοιμασία της μετάβασης σε 

προηγμένα βιοκαύσιμα και για την 

ελαχιστοποίηση των συνολικών 

επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της 

χρήσης γης, είναι σκόπιμο να περιοριστούν 

οι ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών 

που παράγονται από φυτά τα οποία 

καλλιεργούνται ως τρόφιμα και 
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ζωοτροφές, ποσότητες που μπορεί να 

προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχου 

που θέτει η παρούσα οδηγία και 

ταυτόχρονα να διακριθούν τα βιοκαύσιμα 

που βασίζονται σε καλλιέργειες και έχουν 

υψηλή απόδοση από απόψεως μείωσης 

των αερίων θερμοκηπίου και ενέχουν 

χαμηλό κίνδυνο αλλαγής χρήσης γης. Η 

ανάπτυξη των προηγμένων βιοκαυσίμων 

θα πρέπει να επιταχυνθεί.  

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 63 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (63α) Οι πολιτικές ενεργειακής 

απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας 

αποτελούν μερικές από τις πιο 

αποτελεσματικές μεθόδους με τις οποίες 

τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν 

στην οικονομία τους το μερίδιο της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Θα 

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον 

τομέα των μεταφορών και, ταυτόχρονα, 

να γίνει πλήρης ενσωμάτωση του 

εξωτερικού κόστους στις τιμές των 

καυσίμων. 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. 
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Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις τροπολογίες στο άρθρο 25. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 63 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (63β) Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να έχουν ως στόχο την αύξηση του 

μείγματος ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, την μείωση της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 

και την αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης σε όλους τους τομείς 

μεταφορών. Θα μπορούσαν να 

προωθηθούν μέτρα για τον σκοπό αυτόν 

τόσο κατά τον σχεδιασμό των μεταφορών 

όσο και κατά την παραγωγή αυτοκινήτων 

με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά του σκεπτικού των  αιτιολογικών σκέψεων 28 και 29 της οδηγίας 2009/28/EΚ. Μια 

μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου απαιτεί μέτρα σε ολόκληρο τον 

τομέα μεταφορών τόσο στην αλυσίδα παραγωγής όσο και στην αλυσίδα εφοδιασμού. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 63 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (63γ) Τα πρότυπα απόδοσης καυσίμων 

για τις οδικές μεταφορές θα παρείχαν 

έναν αποτελεσματικό τρόπο για την 

προώθηση της υιοθέτησης εναλλακτικών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον 

τομέα των μεταφορών και για την 

επίτευξη περαιτέρω μείωσης των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 

απαλλαγής του τομέα των μεταφορών 

από τις ανθρακούχες εκπομπές 

μακροπρόθεσμα. Τα πρότυπα απόδοσης 
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καυσίμων θα πρέπει να προωθούνται 

σύμφωνα με τις εξελίξεις στην τεχνολογία 

και τους στόχους για το κλίμα και την 

ενέργεια. 

Αιτιολόγηση 

Μια μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου απαιτεί μέτρα σε ολόκληρο 

τον τομέα μεταφορών. Τα πρότυπα απόδοσης καυσίμων για τις οδικές μεταφορές μπορούν να 

αποτελέσουν αποτελεσματικό τρόπο ενίσχυσης της υιοθέτησης εναλλακτικών ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 64 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(64) Τα προηγμένα βιοκαύσιμα και 

άλλα βιοκαύσιμα και βιοαέρια που 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

καταγράφονται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές στις μεταφορές μπορούν να 

συμβάλουν στη μείωση των ανθρακούχων 

εκπομπών, στην τόνωση της απαλλαγής 

του ενωσιακού τομέα των μεταφορών από 

τις ανθρακούχες εκπομπές με οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο και στη βελτίωση μεταξύ 

άλλων της ενεργειακής διαφοροποίησης 

στον τομέα των μεταφορών, με 

ταυτόχρονη προώθηση της καινοτομίας, 

της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας στην οικονομία της Ένωσης και 

μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές 

ενέργειας. Η επιβολή στους προμηθευτές 

καυσίμων της υποχρέωσης ενσωμάτωσης 

αναμένεται ότι θα ενθαρρύνει τη συνεχή 

ανάπτυξη των προηγμένων καυσίμων, 

συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, 

και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η 

υποχρέωση ενσωμάτωσης παρέχει επίσης 

κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων 

των παρεχόμενων καυσίμων για την 

εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης όσον 

(64) Τα προηγμένα βιοκαύσιμα και 

άλλα βιοκαύσιμα και βιοαέρια που 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

καταγράφονται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές στις μεταφορές μπορούν να 

συμβάλουν στη μείωση των ανθρακούχων 

εκπομπών, στην τόνωση της απαλλαγής 

του ενωσιακού τομέα των μεταφορών από 

τις ανθρακούχες εκπομπές με οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο και στη βελτίωση μεταξύ 

άλλων της ενεργειακής διαφοροποίησης 

στον τομέα των μεταφορών, με 

ταυτόχρονη προώθηση της καινοτομίας, 

της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας στην οικονομία της Ένωσης και 

μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές 

ενέργειας. Η αρχή της διαδοχικής χρήσης 

θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι η χρήση πρώτων υλών 

για την παραγωγή προηγμένων 

βιοκαυσίμων δεν θα ανταγωνίζεται άλλες 

χρήσεις στις οποίες οι πρώτες ύλες θα 

έπρεπε να αντικατασταθούν από πρώτες 

ύλες που συνεπάγονται περισσότερες 

εκπομπές. Η επιβολή στους προμηθευτές 

καυσίμων της υποχρέωσης ενσωμάτωσης 
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αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις 

επιδόσεις των εν λόγω καυσίμων όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 

την τεχνική καινοτομία και την αειφορία. 

αναμένεται ότι θα ενθαρρύνει τη συνεχή 

ανάπτυξη των προηγμένων καυσίμων, 

συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, 

και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η 

υποχρέωση ενσωμάτωσης παρέχει επίσης 

κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων 

των παρεχόμενων καυσίμων για την 

εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις 

επιδόσεις των εν λόγω καυσίμων όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 

την τεχνική καινοτομία και την αειφορία. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 65 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(65) Η προώθηση των ορυκτών 

καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών που παράγονται από ροές 

ορυκτών αποβλήτων μπορεί επίσης να 

συμβάλει στους στόχους πολιτικής της 

ενεργειακής διαφοροποίησης και της 

απαλλαγής των μεταφορών από τις 

ανθρακούχες εκπομπές. Ως εκ τούτου, 

είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν τα 

καύσιμα αυτά στην υποχρέωση 

ενσωμάτωσης για τους προμηθευτές 

καυσίμων. 

(65) Η προώθηση των ορυκτών 

καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών που παράγονται από ροές 

αέριων αποβλήτων μπορεί επίσης να 

συμβάλει στους στόχους πολιτικής της 

ενεργειακής διαφοροποίησης και της 

απαλλαγής των μεταφορών από τις 

ανθρακούχες εκπομπές. Ως εκ τούτου, θα 

ήταν σκόπιμο να αναπτυχθεί μια 

μεθοδολογία για την πιθανή συμβολή τους 

στους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και 

στους στόχους της πολιτικής της Ένωσης 
για την γενικότερη απαλλαγή από 

ανθρακούχες εκπομπές. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 65 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (65α) Για την ακριβέστερη καταγραφή 

του μεριδίου ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, θα 

πρέπει να αναπτυχθεί κατάλληλη 
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μεθοδολογία και να διερευνηθούν 

διαφορετικές τεχνικές και τεχνολογικές 

λύσεις για τον σκοπό αυτόν. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 66 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(66) Οι πρώτες ύλες με χαμηλές 

συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της 

χρήσης γης όταν χρησιμοποιούνται για 

βιοκαύσιμα, θα πρέπει να προωθηθούν 

διότι συμβάλλουν στην απαλλαγή της 

οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές. 

Ειδικότερα, οι πρώτες ύλες για προηγμένα 

βιοκαύσιμα, για τα οποία υπάρχει πιο 

καινοτόμος και λιγότερο ώριμη τεχνολογία 

και απαιτείται επομένως υψηλότερο 

επίπεδο στήριξης, θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν σε παράρτημα της 

παρούσας οδηγίας. Για να εξασφαλιστεί 

ότι το παράρτημα αντικατοπτρίζει τις 

πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις 

και ότι, παράλληλα, αποφεύγονται 

ανεπιθύμητες αρνητικές συνέπειες, θα 

πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση μετά 

την έκδοση της οδηγίας, προκειμένου να 

εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης του 

παραρτήματος σε νέες πρώτες ύλες. 

(66) Οι πρώτες ύλες με χαμηλές 

συνέπειες λόγω έμμεσης αλλαγής της 

χρήσης γης όταν χρησιμοποιούνται για 

βιοκαύσιμα, θα πρέπει να προωθηθούν 

διότι συμβάλλουν στην απαλλαγή της 

οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές. 

Ειδικότερα, οι πρώτες ύλες για προηγμένα 

βιοκαύσιμα, για τα οποία υπάρχει πιο 

καινοτόμος και λιγότερο ώριμη τεχνολογία 

και απαιτείται επομένως υψηλότερο 

επίπεδο στήριξης, θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν σε παράρτημα της 

παρούσας οδηγίας. Για να εξασφαλιστεί 

ότι το παράρτημα αντικατοπτρίζει τις 

πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις 

και ότι, παράλληλα, αποφεύγονται 

ανεπιθύμητες αρνητικές συνέπειες, θα 

πρέπει να αξιολογείται σε τακτική βάση. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 67 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(67) Το κόστος σύνδεσης των νέων 

παραγωγών αερίου από ανανεώσιμες πηγές 

στα διασυνδεδεμένα συστήματα αερίου θα 

πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά, 

διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια και θα 

πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το 

όφελος το οποίο αποφέρουν στα 

(67) Το κόστος σύνδεσης των νέων 

παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και 

αερίου από ανανεώσιμες πηγές στα 

διασυνδεδεμένα συστήματα ηλεκτρικής 

ενέργειας και αερίου  θα πρέπει 

να βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή 

και αμερόληπτα κριτήρια και θα πρέπει να 
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διασυνδεδεμένα συστήματα αερίου οι 

εγκατεστημένοι τοπικοί παραγωγοί αερίου 

από ανανεώσιμες πηγές. 

λαμβάνεται δεόντως υπόψη το όφελος το 

οποίο αποφέρουν στα διασυνδεδεμένα 

συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας και 

αερίου οι εγκατεστημένοι παραγωγοί 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και οι τοπικοί παραγωγοί 

αερίου από ανανεώσιμες πηγές.  

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει τη διατύπωση τη αιτιολογικής σκέψης 62 της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 68 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(68) Για την πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η βιομάζα με 

σκοπό να συμβάλει στην απαλλαγή της 

οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές 

μέσω τις χρήσεις της για υλικά και 

ενέργεια, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να προωθήσουν τη 

μεγαλύτερη αειφόρο εκμετάλλευση των 

υπαρχόντων πόρων ξυλείας και γεωργικών 

πόρων και την ανάπτυξη νέων συστημάτων 

δασοπονίας και γεωργικής παραγωγής. 

(68) Για την πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρει η βιομάζα με 

σκοπό να συμβάλει στην απαλλαγή της 

οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές 

μέσω της χρήσης της για υλικά και 

ενέργεια, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να προωθήσουν τις ενεργειακές 

χρήσεις που εξασφαλίζονται μόνο με την 
μεγαλύτερη αειφόρο εκμετάλλευση των 

υπαρχόντων πόρων ξυλείας και γεωργικών 

πόρων και την ανάπτυξη νέων συστημάτων 

δασοπονίας και γεωργικής παραγωγής, υπό 

την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα 

κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 68 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (68α) Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στη συνέργεια μεταξύ της 

κυκλικής οικονομίας, της βιοοικονομίας 
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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. 

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. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 69 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(69) Τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και 

τα καύσιμα βιομάζας θα πρέπει πάντα να 

παράγονται με αειφόρο τρόπο. Συνεπώς, 

θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας, τα οποία χρησιμοποιούνται με 

σκοπό τη συμμόρφωση προς τον ενωσιακό 

στόχο που θέτει η παρούσα οδηγία και τα 

οποία τυγχάνουν ενίσχυσης από 

καθεστώτα να πληρούν τα κριτήρια 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου. 

(69) Η ανανεώσιμη ενέργεια θα πρέπει 

πάντα να παράγεται με αειφόρο τρόπο. 

Συνεπώς, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό 

τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα 

καύσιμα βιομάζας, τα οποία 

χρησιμοποιούνται με σκοπό τη 

συμμόρφωση προς τους στόχους που θέτει 

η παρούσα οδηγία, και οι μορφές 

ανανεώσιμης ενέργειας που τυγχάνουν 

ενίσχυσης από καθεστώτα να πληρούν τα 

κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 71 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(71) Η   παραγωγή γεωργικών πρώτων 

υλών  για βιοκαύσιμα,  βιορευστά  και 

καύσιμα βιομάζας , καθώς και τα κίνητρα 

που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τη 

χρήση τους, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται 

την ενθάρρυνση της καταστροφής εδαφών 

με βιοποικιλότητα.  Οι εν λόγω 

εξαντλήσιμοι πόροι, των οποίων η αξία για 

την ανθρωπότητα αναγνωρίστηκε σε 

διάφορα διεθνή κείμενα, θα πρέπει να 

διαφυλαχθούν. Είναι  επομένως  αναγκαίο 

να προβλεφθούν κριτήρια αειφορίας  και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου  προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα,  τα 

βιορευστά  και τα καύσιμα βιομάζας   

επωφελούνται από την παροχή κινήτρων, 

μόνον εφόσον  υπάρχει   εγγύηση ότι  οι 

γεωργικές πρώτες ύλες  δεν προέρχονται 

από περιοχές με βιοποικιλότητα ή, στην 

περίπτωση περιοχών που χαρακτηρίζονται 

για την προστασία της φύσης ή για την 

προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό 

εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, 

εφόσον η παραγωγή  των γεωργικών  

πρώτων υλών δεν παρεμποδίζει τους 

σκοπούς αυτούς, μέσω της παροχής 

νομικής απόδειξης από τη σχετική αρμόδια 

αρχή. Τα δάση θα πρέπει να θεωρούνται 

ως δάση  με βιοποικιλότητα  σύμφωνα με 

τα κριτήρια αειφορίας,   όταν είναι   

πρωτογενή δάση κατά τον ορισμό που 

χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Επισιτισμού 

και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών 

(FAO) στην Αξιολόγηση των Παγκόσμιων 

Δασικών Πόρων του ή   όταν 

προστατεύονται  από την εθνική νομοθεσία 

για την προστασία της φύσης.  Δάση με 

βιοποικιλότητα θα πρέπει να θεωρούνται οι 

περιοχές όπου συγκομίζονται δασικά 

προϊόντα πλην του ξύλου, εφόσον οι 

επιπτώσεις της ανθρώπινης 

δραστηριότητας είναι περιορισμένες. 

Άλλοι τύποι δασών, όπως ορίζονται από 

τον FAO, όπως τα τροποποιημένα φυσικά 

δάση, τα ημιφυσικά δάση και οι φυτείες, 

(71) Η παραγωγή γεωργικών πρώτων 

υλών για βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας, καθώς και τα κίνητρα 

που προβλέπει η παρούσα οδηγία για τη 

χρήση τους, δεν ούτε να έχουν ούτε να 

ενθαρρύνουν δυσμενείς επιπτώσεις στη 

βιοποικιλότητα εντός ή εκτός της Ένωσης. 

Οι εν λόγω εξαντλήσιμοι πόροι, των 

οποίων η αξία για την ανθρωπότητα 

αναγνωρίστηκε σε διάφορα διεθνή 

κείμενα, θα πρέπει να διαφυλαχθούν. Είναι  

επομένως  αναγκαίο να προβλεφθούν 

κριτήρια αειφορίας  και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου  

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 

βιοκαύσιμα,  τα βιορευστά  και τα καύσιμα 

βιομάζας   επωφελούνται από την παροχή 

κινήτρων, μόνον εφόσον  υπάρχει   

εγγύηση ότι  οι γεωργικές πρώτες ύλες  δεν 

προέρχονται από περιοχές με 

βιοποικιλότητα ή, στην περίπτωση 

περιοχών που χαρακτηρίζονται για την 

προστασία της φύσης ή για την προστασία 

σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση 

οικοσυστημάτων ή ειδών, εφόσον η 

παραγωγή  των γεωργικών  πρώτων υλών 

δεν παρεμποδίζει τους σκοπούς αυτούς, 

μέσω της παροχής νομικής απόδειξης από 

τη σχετική αρμόδια αρχή. Τα δάση θα 

πρέπει να θεωρούνται ως δάση  με 

βιοποικιλότητα  σύμφωνα με τα κριτήρια 

αειφορίας, όταν είναι   πρωτογενή δάση 

κατά τον ορισμό που χρησιμοποιεί ο 

Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των 

Ηνωμένων Εθνών (FAO) στην 

Αξιολόγηση των Παγκόσμιων Δασικών 

Πόρων του ή   όταν προστατεύονται  από 

την εθνική νομοθεσία για την προστασία 

της φύσης. Δάση με βιοποικιλότητα θα 

πρέπει να θεωρούνται οι περιοχές όπου 

συγκομίζονται δασικά προϊόντα πλην του 

ξύλου, εφόσον οι επιπτώσεις της 

ανθρώπινης δραστηριότητας είναι 

περιορισμένες. Άλλοι τύποι δασών, όπως 

ορίζονται από τον FAO, όπως τα 

τροποποιημένα φυσικά δάση, τα 
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δεν θα πρέπει να θεωρούνται πρωτογενή 

δάση. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη 

τη μεγάλη βιοποικιλότητα ορισμένων 

λειμώνων, τόσο των εύκρατων όσο και των 

τροπικών κλιμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων της σαβάνας, των 

στεπών, των θαμνωδών περιοχών και των 

βοσκοτόπων υψηλής βιοποικιλότητας, 

κρίνεται επίσης σκόπιμο τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που 

παράγονται από γεωργικές πρώτες ύλες 

προερχόμενες από τα εν λόγω εδάφη να 

μην έχουν δικαίωμα στα κίνητρα που 

προβλέπει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή 

θα πρέπει να θεσπίσει ενδεδειγμένα 

κριτήρια για να ορίσει αυτούς τους 

μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες 

σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα 

επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή 

πρότυπα. 

ημιφυσικά δάση και οι φυτείες, δεν θα 

πρέπει να θεωρούνται πρωτογενή δάση. 

Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 

βιοποικιλότητα, καθώς και η ποιότητα, η 

υγεία, η βιωσιμότητα και η ζωτικότητα 

των δασών αυτών. Επιπροσθέτως, 

λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη 

βιοποικιλότητα ορισμένων λειμώνων, τόσο 

των εύκρατων όσο και των τροπικών 

κλιμάτων, συμπεριλαμβανομένων της 

σαβάνας, των στεπών, των θαμνωδών 

περιοχών και των βοσκοτόπων υψηλής 

βιοποικιλότητας, κρίνεται επίσης σκόπιμο 

τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα 

καύσιμα βιομάζας που παράγονται 

από γεωργικές πρώτες ύλες προερχόμενες 

από τα εν λόγω εδάφη να μην έχουν 

δικαίωμα στα κίνητρα που προβλέπει η 

παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

θεσπίσει ενδεδειγμένα κριτήρια για να 

ορίσει αυτούς τους μεγάλης 

βιοποικιλότητας λειμώνες σύμφωνα με τα 

βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 

και συναφή διεθνή πρότυπα. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 72 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (72α) Τα κριτήρια αειφορίας της ΕΕ για 

τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα 

καύσιμα βιομάζας πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι η μετάβαση σε 

οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών υποστηρίζει τους στόχους του 

σχεδίου δράσης για την κυκλική 

οικονομία και ακολουθεί σταθερά την 

ιεράρχηση των αποβλήτων της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με το 

σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και την ιεράρχηση των αποβλήτων της ΕΕ, είναι 

απαραίτητο να εισαχθούν νέα κριτήρια αειφορίας. 
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Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 73 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(73) Οι γεωργικές πρώτες ύλες για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας δεν θα πρέπει να 

παράγονται σε τυρφώνες, διότι η 

καλλιέργεια πρώτων υλών σε τυρφώνες θα 

προκαλούσε σημαντική απώλεια 

αποθεμάτων άνθρακα σε περίπτωση 

περαιτέρω αποστράγγισης του εδάφους 

προς τον σκοπό αυτό και εφόσον δεν είναι 

δυνατόν να εξακριβωθεί εύκολα ότι δεν 

πραγματοποιήθηκε η αποστράγγιση. 

(73) Οι γεωργικές πρώτες ύλες για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας δεν θα πρέπει να 

παράγονται σε τυρφώνες ή υγροβιότοπους 

στους οποίους η παραγωγή αυτή θα 

συνεπαγόταν αποστράγγιση του εδάφους, 

διότι η καλλιέργεια πρώτων υλών σε 

τυρφώνες ή υγροβιότοπους θα 

προκαλούσε σημαντική απώλεια 

αποθεμάτων άνθρακα σε περίπτωση 

περαιτέρω αποστράγγισης του εδάφους 

προς τον σκοπό αυτό. 

Αιτιολόγηση 

Οι αποστραγγισμένοι τυρφώνες δεν ενεργούν ως ασφαλές απόθεμα άνθρακα. Ως εκ τούτου, δεν 

φαίνεται λογικό να αποκλειστεί η χρήση τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 74 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (74α) Οι γεωργικές πρώτες ύλες για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων από βιομάζα θα πρέπει να 

παράγονται με τη χρήση πρακτικών που 

συνάδουν με την προστασία της 

ποιότητας του εδάφους και του οργανικού 

άνθρακα του εδάφους. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων στην οποία προέβη η Επιτροπή, η παραγωγή της 

γεωργικής βιομάζας μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα εδάφη (π.χ. απώλεια θρεπτικών 

ουσιών και της οργανικής ύλης του εδάφους, διάβρωση, αποστράγγιση των τυρφώνων), στη 

διαθεσιμότητα ύδατος και στη βιοποικιλότητα. Οι απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης στο 
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πλαίσιο της ΚΓΠ δεν επαρκούν από μόνες τους για να εξασφαλιστεί η προστασία της ποιότητας 

του εδάφους και η διατήρηση του οργανικού άνθρακα του εδάφους. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 75 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(75) Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν 

κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο 

Ένωσης για τα καύσιμα βιομάζας που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης και 

ψύξης, προκειμένου να εξακολουθήσει να 

διασφαλίζεται η σημαντική μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 

σύγκριση με τα εναλλακτικά ορυκτά 

καύσιμα, να αποφευχθούν ακούσιες 

επιπτώσεις στην αειφορία και να 

προωθηθεί η εσωτερική αγορά. 

(75) Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν 

κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο 

Ένωσης για τα καύσιμα βιομάζας που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης και 

ψύξης, προκειμένου να εξακολουθήσει να 

διασφαλίζεται η σημαντική μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 

σύγκριση με τα εναλλακτικά ορυκτά 

καύσιμα, να αποφευχθούν ακούσιες 

επιπτώσεις στην αειφορία και να 

προωθηθεί η εσωτερική αγορά. Με την 

επιφύλαξη του αυστηρού  σεβασμού των 

πρωτογενών πόρων υψηλής 

περιβαλλοντικής αξίας, οι εξόχως 

απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να είναι 

σε θέση να αξιοποιούν το δυναμικό των 

πόρων τους για να αυξήσουν την 

παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και την 

ενεργειακή τους ανεξαρτησία. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαγορεύει την εκμετάλλευση της βιομάζας στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές, για παράδειγμα στα πρωτογενή δάση, καθώς αυτή αποτελεί έναν από τους 

βασικούς πόρους αυτών των περιοχών. Η εκμετάλλευση αυτών των πόρων διέπεται ήδη από 

αυστηρά κριτήρια αειφορίας που διασφαλίζουν την περιβαλλοντική ακεραιότητα μιας τέτοιας 

δραστηριότητας. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 75 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (75α) Για να εξασφαλιστεί η πλήρη 

διαφάνεια σε όλους τους τομείς 

παραγωγής ενέργειας, η Επιτροπή θα 

πρέπει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, να 

καθορίσει κριτήρια παραγωγής για τα 

ορυκτά καύσιμα και τις ορυκτές πηγές 

ενέργειας έως τον Δεκέμβριο του 2018 

μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. 

Αιτιολόγηση 

Τα κριτήρια παραγωγής πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού 

μεταξύ των βιοκαυσίμων και των ορυκτών καυσίμων. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 76 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(76) Για να διασφαλιστεί ότι, παρά την 

αυξανόμενη ζήτηση για δασική βιομάζα, η 

συγκομιδή εκτελείται με αειφόρο τρόπο σε 

δάση των οποίων εξασφαλίζεται η 

αναγέννηση, ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ρητά 

ζώνες ειδικής προστασίας της 

βιοποικιλότητας, των τοπίων και 

συγκεκριμένων φυσικών στοιχείων, ότι οι 

πόροι βιοποικιλότητας διατηρούνται και τα 

αποθέματα άνθρακα παρακολουθούνται, οι 

ξυλώδεις πρώτες ύλες θα πρέπει να 

προέρχονται μόνο από δάση τα οποία 

υλοτομούνται σύμφωνα με τις αρχές της 

αειφόρου διαχείρισης των δασών που 

αναπτύσσονται βάσει διεθνών διαδικασιών 

περί δασών, όπως η Forest Europe, και 

εφαρμόζονται μέσω εθνικών νόμων ή των 

βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης σε 

επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης. Οι 

φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να 

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου 

(76) Για να διασφαλιστεί ότι, παρά την 

αυξανόμενη ζήτηση για δασική βιομάζα, η 

συγκομιδή εκτελείται με αειφόρο τρόπο σε 

δάση των οποίων εξασφαλίζεται η 

αναγέννηση, ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ρητά 

ζώνες ειδικής προστασίας της 

βιοποικιλότητας, των τοπίων και 

συγκεκριμένων φυσικών στοιχείων, ότι οι 

πόροι βιοποικιλότητας διατηρούνται και τα 

αποθέματα άνθρακα παρακολουθούνται, οι 

ξυλώδεις πρώτες ύλες θα πρέπει να 

προέρχονται μόνο από δάση τα οποία 

υλοτομούνται σύμφωνα με τις αρχές της 

αειφόρου διαχείρισης των δασών που 

αναπτύσσονται βάσει διεθνών διαδικασιών 

περί δασών, όπως η Forest Europe, και 

εφαρμόζονται μέσω εθνικών νόμων ή των 

βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης σε 

επίπεδο βάσης εφοδιασμού. Οι φορείς 

εκμετάλλευσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν 

την λήψη μέτρων για την αποφυγή ή τον 
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να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης μη 

αειφόρου δασικής βιομάζας για την 

παραγωγή βιοενέργειας. Προς τον σκοπό 

αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει 

να εφαρμόσουν μια προσέγγιση βάσει 

επικινδυνότητας. Εν προκειμένω, είναι 

σκόπιμο η Επιτροπή να καταρτίσει 

επιχειρησιακές οδηγίες για την 

επαλήθευση της συμμόρφωσης με την 

προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας, μετά 

τη διαβούλευση με την επιτροπή για τη 

διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

και τη μόνιμη δασική επιτροπή που έχει 

συσταθεί με την απόφαση 89/367/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου. 

περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων 

της υλοτόμησης στο περιβάλλον. Προς 

τον σκοπό αυτό, οι φορείς εκμετάλλευσης 

θα πρέπει να εφαρμόσουν μια προσέγγιση 

βάσει επικινδυνότητας. Εν προκειμένω, 

είναι σκόπιμο η Επιτροπή να αναπτύξει 

μηχανισμούς για την εφαρμογή των 

απαιτήσεων που βασίζονται στις 

βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη και 
να καταρτίσει επιχειρησιακές οδηγίες για 

την επαλήθευση της συμμόρφωσης με την 

προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας, μετά 

τη διαβούλευση με την επιτροπή για τη 

διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

και τη μόνιμη δασική επιτροπή που έχει 

συσταθεί με την απόφαση 89/367/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 76 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (76α) Εάν το εθνικό και/ή υπο-εθνικό 

δίκαιο ή τα συστήματα παρακολούθησης 

ενός κράτους μέλους δεν εκπληρώνουν 

ένα μεμονωμένο κριτήριο σχετικά με την 

αειφορία της δασικής βιομάζας, θα 

πρέπει να παρέχονται περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω 

κριτήριο σε επίπεδο βάσης εφοδιασμού, 

χωρίς να απαιτείται η παροχή περαιτέρω 

πληροφοριών για κριτήρια τα οποία 

εκπληρώνονται ήδη σε επίπεδο κράτους 

μέλους. 

Αιτιολόγηση 

Η προσέγγιση βάσει επικινδυνότητας εφαρμόζεται για κάθε κριτήριο ξεχωριστά. Η 

προτεινόμενη πρακτική θα διασφάλιζε τον σκοπό της προσέγγισης βάσει επικινδυνότητας, ενώ 

θα μείωνε τον κίνδυνο χρήσης μη αειφόρου βιομάζας λόγω μη εκπλήρωσης ενός μεμονωμένου 

κριτηρίου. 

 

Τροπολογία  52 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 76 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (76β) Μια προσέγγιση βάσει 

επικινδυνότητας θα πρέπει να 

εφαρμόζεται αρχικά σε εθνικό επίπεδο. 

Αν η εθνική ή/και η υπο-εθνική 

νομοθεσία ή τα συστήματα 

παρακολούθησης δεν μπορούν να 

εκπληρώσουν τις απαιτήσεις ενός 

μεμονωμένου κριτηρίου, οι σχετικές 

πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται σε 

επίπεδο βάσης εφοδιασμού προκειμένου 

να περιοριστεί ο κίνδυνος μη βιώσιμης 

παραγωγής δασικής βιομάζας. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 76 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 76γ Η υλοτόμηση για ενεργειακούς 

σκοπούς έχει αυξηθεί και αναμένεται να 

συνεχίσει να αυξάνεται, οδηγώντας έτσι 

σε αύξηση των εισαγωγών πρώτων υλών 

από τρίτες χώρες, καθώς και σε αύξηση 

της παραγωγής των εν λόγω υλικών εντός 

της Ένωσης. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα 

πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η υλοτόμηση 

θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 

κριτήρια αειφορίας. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 78 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(78) Τα καύσιμα βιομάζας θα πρέπει να 

μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια και 

θερμότητα με αποδοτικό τρόπο, 

(78) Τα καύσιμα βιομάζας θα πρέπει να 

μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια και 

θερμότητα με αποδοτικό τρόπο, 
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προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

ενεργειακή ασφάλεια και η μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και 

για να περιοριστούν οι εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων και να 

ελαχιστοποιηθεί η πίεση στους 

περιορισμένους πόρους βιομάζας. Για τον 

λόγο αυτό, η δημόσια στήριξη των 

εγκαταστάσεων με δυναμικότητα 

καυσίμου τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει, 

εφόσον είναι αναγκαία, να παρέχεται μόνο 

σε υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεις 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

σημείο 34) της οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Τα 

υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης για την 

ηλεκτρική ενέργεια από βιομάζα θα πρέπει 

ωστόσο να επιτρέπονται για όλες τις 

εγκαταστάσεις βιομάζας μέχρι την 

προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τους. 

Επιπλέον, η ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από βιομάζα σε νέες 

εγκαταστάσεις με δυναμικότητα καυσίμου 

τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει να 

προσμετράται στους στόχους και τις 

υποχρεώσεις σχετικά με τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας μόνο στην περίπτωση των 

υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεων 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας. Σύμφωνα με τους κανόνες 

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, θα 

πρέπει ωστόσο να επιτραπεί στα κράτη 

μέλη να χορηγούν δημόσια στήριξη σε 

εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές και να 

προσμετρούν την ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγουν στους στόχους και τις 

υποχρεώσεις σχετικά με την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, ώστε να αποφευχθεί η 

αύξηση της εξάρτησης από τα ορυκτά 

καύσιμα με μεγαλύτερες κλιματικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε περίπτωση 

που, αφού εξαντλήσουν όλες τις τεχνικές 

και οικονομικές δυνατότητες 

εγκατάστασης υψηλής απόδοσης 

εγκαταστάσεων συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας από βιομάζα, 

τα κράτη μέλη βρεθούν αντιμέτωπα με 

ουσιαστικό κίνδυνο για την ασφάλεια του 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

ενεργειακή ασφάλεια και η μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και 

για να περιοριστούν οι εκπομπές 

ατμοσφαιρικών ρύπων και να 

ελαχιστοποιηθεί η πίεση στους 

περιορισμένους πόρους βιομάζας. Για τον 

λόγο αυτό, η δημόσια στήριξη των 

εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη 

δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής 

τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει, εφόσον 

είναι αναγκαία, να παρέχεται μόνο σε 

υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεις 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

σημείο 34) της οδηγίας 2012/27/ΕΕ ή σε 

εγκαταστάσεις που έχουν προκύψει από 

την μετατροπή μονάδων που 

λειτουργούσαν με στερεά ορυκτά 

καύσιμα. Τα υφιστάμενα καθεστώτα 

στήριξης για την ηλεκτρική ενέργεια από 

βιομάζα θα πρέπει ωστόσο να επιτρέπονται 

για όλες τις εγκαταστάσεις βιομάζας μέχρι 

την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τους. 

Επιπλέον, η ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από βιομάζα σε νέες 

εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη 

δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής 

τουλάχιστον 20 MW θα πρέπει να 

προσμετράται στους στόχους και τις 

υποχρεώσεις σχετικά με τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας μόνο στην περίπτωση των 

υψηλής απόδοσης εγκαταστάσεων 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας ή εάν παράγεται σε 

εγκαταστάσεις που έχουν προκύψει από 

την μετατροπή μονάδων που 

λειτουργούσαν με στερεά ορυκτά 

καύσιμα. Σύμφωνα με τους κανόνες 

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, θα 

πρέπει ωστόσο να επιτραπεί στα κράτη 

μέλη να χορηγούν δημόσια στήριξη σε 

εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές και να 

προσμετρούν την ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγουν στους στόχους και τις 

υποχρεώσεις σχετικά με την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, ώστε να αποφευχθεί η 

αύξηση της εξάρτησης από τα ορυκτά 
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εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια. καύσιμα με μεγαλύτερες κλιματικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε περίπτωση 

που, αφού εξαντλήσουν όλες τις τεχνικές 

και οικονομικές δυνατότητες 

εγκατάστασης υψηλής απόδοσης 

εγκαταστάσεων συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας από βιομάζα, 

τα κράτη μέλη βρεθούν αντιμέτωπα με 

ουσιαστικό κίνδυνο για την ασφάλεια του 

εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να ενισχυθεί η 

στήριξη των εγκαταστάσεων παραγωγής 

ανανεώσιμης ενέργειας από βιομάζα στις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές που 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 

εισαγωγές ενέργειας, υπό τον όρο ότι 

τηρούνται κριτήρια αειφορίας για την 

παραγωγή αυτής της ανανεώσιμης 

ενέργειας, προσαρμοσμένα στις 

ιδιαιτερότητες των εν λόγω περιοχών. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 80 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(80) Με βάση την πείρα που έχει 

αποκτηθεί από την πρακτική εφαρμογή 

των ενωσιακών κριτηρίων αειφορίας, είναι 

σκόπιμο να ενισχυθεί ο ρόλος των 

εθελοντικών διεθνών και εθνικών 

συστημάτων πιστοποίησης για την 

επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα 

κριτήρια αειφορίας με εναρμονισμένο 

τρόπο. 

(80) Με βάση την πείρα που έχει 

αποκτηθεί από την πρακτική εφαρμογή 

των ενωσιακών κριτηρίων αειφορίας, είναι 

σκόπιμο να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των 

εθελοντικών διεθνών και εθνικών 

συστημάτων πιστοποίησης για την 

επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα 

κριτήρια αειφορίας με εναρμονισμένο 

τρόπο. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 82 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(82) Τα εθελοντικά συστήματα 

διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο 

ρόλο στην απόδειξη της συμμόρφωσης με 

τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των 

βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των 

καυσίμων βιομάζας. Είναι επομένως 

σκόπιμο η Επιτροπή να απαιτεί, στο 

πλαίσιο των εθελοντικών συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη έχουν 

αναγνωριστεί από την Επιτροπή, τακτική 

υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη 

δραστηριότητά τους. Οι εκθέσεις αυτές θα 

πρέπει να δημοσιοποιούνται για την 

αύξηση της διαφάνειας και τη βελτίωση 

της εποπτείας από την Επιτροπή. Επιπλέον, 

οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν 

τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε η 

Επιτροπή να είναι σε θέση να υποβάλει 

έκθεση για τη λειτουργία των εθελοντικών 

συστημάτων, με σκοπό τον προσδιορισμό 

βέλτιστων πρακτικών και την υποβολή, 

εφόσον ενδείκνυται, πρότασης για την 

προώθηση τέτοιων βέλτιστων πρακτικών. 

(82) Τα εθελοντικά συστήματα μπορούν 

να διαδραματίσουν όλο και 

σημαντικότερο ρόλο στην απόδειξη της 

συμμόρφωσης με τα ελάχιστα κριτήρια 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, 

των βιορευστών και των καυσίμων 

βιομάζας. Είναι επομένως σκόπιμο η 

Επιτροπή να απαιτεί, στο πλαίσιο των 

εθελοντικών συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη έχουν 

αναγνωριστεί από την Επιτροπή, τακτική 

υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη 

δραστηριότητά τους. Οι εκθέσεις αυτές θα 

πρέπει να δημοσιοποιούνται για την 

αύξηση της διαφάνειας και τη βελτίωση 

της εποπτείας από την Επιτροπή. Επιπλέον, 

οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν 

τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε η 

Επιτροπή να είναι σε θέση να υποβάλει 

έκθεση για τη λειτουργία των εθελοντικών 

συστημάτων, με σκοπό τον προσδιορισμό 

βέλτιστων πρακτικών και την υποβολή, 

εφόσον ενδείκνυται, πρότασης για την 

προώθηση τέτοιων βέλτιστων πρακτικών. 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο οι εγγυήσεις προέλευσης να ενημερώνουν τον καταναλωτή σχετικά με τη 

συμμόρφωση με τα κριτήρια βιωσιμότητας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 84 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(84) Προκειμένου να αποφευχθεί η 

δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση θα 

πρέπει να θεσπιστεί κατάλογος 

προκαθορισμένων τιμών για τις κοινές 

οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, 

(84) Προκειμένου να αποφευχθεί η 

δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση θα 

πρέπει να θεσπιστεί κατάλογος 

προκαθορισμένων τιμών για τις κοινές 

οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, 
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βιορευστών και καυσίμων βιομάζας, ο 

οποίος θα πρέπει να επικαιροποιείται και 

να επεκτείνεται όταν υπάρχουν περαιτέρω 

αξιόπιστα δεδομένα. Οι οικονομικοί φορείς 

θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν πάντοτε 

το επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που 

θεσπίζεται στον εν λόγω κατάλογο. Σε 

περίπτωση που η προκαθορισμένη τιμή 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου από μια οδό παραγωγής είναι 

χαμηλότερη από το απαιτούμενο ελάχιστο 

επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, οι παραγωγοί που επιθυμούν 

να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς 

το συγκεκριμένο ελάχιστο επίπεδο θα 

πρέπει να υποχρεούνται να καταδείξουν 

ότι το επίπεδο των πραγματικών εκπομπών 

που προέρχονται από τη διαδικασία 

παραγωγής τους είναι κατώτερο από το 

επίπεδο της παραδοχής για τον υπολογισμό 

των προκαθορισμένων τιμών. 

βιορευστών και καυσίμων βιομάζας, ο 

οποίος θα πρέπει να επικαιροποιείται και 

να επεκτείνεται όταν υπάρχουν περαιτέρω 

αξιόπιστα δεδομένα. Οι οικονομικοί φορείς 

θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν πάντοτε 

το επίπεδο μείωσης των άμεσων εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που 

θεσπίζεται στον εν λόγω κατάλογο. Σε 

περίπτωση που η προκαθορισμένη τιμή 

μείωσης των άμεσων εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου από μια οδό παραγωγής είναι 

χαμηλότερη από το απαιτούμενο ελάχιστο 

επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, οι παραγωγοί που επιθυμούν 

να αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους προς 

το συγκεκριμένο ελάχιστο επίπεδο θα 

πρέπει να υποχρεούνται να καταδείξουν 

ότι το επίπεδο των πραγματικών εκπομπών 

που προέρχονται από τη διαδικασία 

παραγωγής τους είναι κατώτερο από το 

επίπεδο της παραδοχής για τον υπολογισμό 

των προκαθορισμένων τιμών. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στο άρθρο 25 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 85 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(85) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν σαφείς 

κανόνες για τον υπολογισμό της μείωσης 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας, καθώς και από τα συγκριτικά 

τους ορυκτά καύσιμα. 

(85) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν σαφείς 

κανόνες που να βασίζονται σε 

αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, 

για τον υπολογισμό της μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας, καθώς και από τα συγκριτικά 

τους ορυκτά καύσιμα. 
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Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 95 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(95) Η παγκόσμια ζήτηση γεωργικών 

πρώτων υλών αυξάνεται συνεχώς. Η 

αυξανόμενη αυτή ζήτηση θα 

αντιμετωπιστεί εν μέρει με την αύξηση των 

εδαφών που χρησιμοποιούνται για τη 

γεωργία. Η αποκατάσταση των εδαφών 

που έχουν υποβαθμιστεί σοβαρά και, κατά 

συνέπεια, δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως έχουν για γεωργική 

παραγωγή, θα συμβάλει στην αύξηση των 

εδαφών που είναι διαθέσιμα για την 

καλλιέργεια. Επειδή η προαγωγή των 

βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των 

καυσίμων βιομάζας θα συμβάλει στην 

αύξηση της ζήτησης γεωργικών πρώτων 

υλών, το σύστημα αειφορίας θα πρέπει να 

προάγει την αποκατάσταση των εδαφών 

που έχουν υποβαθμιστεί. 

(95) Η παγκόσμια ζήτηση γεωργικών 

πρώτων υλών αυξάνεται συνεχώς. Η 

αυξανόμενη αυτή ζήτηση θα 

αντιμετωπιστεί εν μέρει με την αύξηση των 

εδαφών που χρησιμοποιούνται για τη 

γεωργία. Η αποκατάσταση των εδαφών 

που έχουν υποβαθμιστεί σοβαρά και, κατά 

συνέπεια, δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως έχουν για γεωργική 

παραγωγή, θα συμβάλει στην αύξηση των 

εδαφών που είναι διαθέσιμα για την 

καλλιέργεια. Επειδή η προαγωγή των 

βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των 

καυσίμων βιομάζας θα συμβάλει στην 

αύξηση της ζήτησης γεωργικών πρώτων 

υλών, το σύστημα αειφορίας θα πρέπει να 

προάγει την αποκατάσταση των εδαφών 

που έχουν υποβαθμιστεί, πράγμα το οποίο 

μπορεί να οδηγήσει σε εκπομπές λόγω 

έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία επί του άρθρου 7 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 101 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

101. Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 

οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και 

ιδίως ο στόχος μεριδίου τουλάχιστον 27% 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 

της Ένωσης έως το 2030, αλλά είναι 

101. Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 

οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και 

ιδίως ο στόχος μεριδίου τουλάχιστον 35 % 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 

της Ένωσης έως το 2030, αλλά είναι 
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δυνατόν, λόγω της κλίμακας της δράσης, 

να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 

επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει 

μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας που προβλέπεται στο 

άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο 

εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 

των εν λόγω στόχων μέτρα. 

δυνατόν, λόγω της κλίμακας της δράσης, 

να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 

επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει 

μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας που προβλέπεται στο 

άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο 

εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 

των εν λόγω στόχων μέτρα. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1  

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 

για την προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Θέτει έναν 

δεσμευτικό ενωσιακό στόχο για το 

συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030. 

Καθορίζει επίσης κανόνες για 

τη χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές, την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στους τομείς της θέρμανσης και της ψύξης 

και των μεταφορών, την περιφερειακή 

συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και με 

τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις 

διοικητικές διαδικασίες και την 

πληροφόρηση και την κατάρτιση. 

Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας.  

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 

για την προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Θέτει υποχρεωτικούς 

ενωσιακούς και εθνικούς στόχους για το 

συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030. 

Καθορίζει επίσης κανόνες για 

τη χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές, την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στους τομείς της θέρμανσης και της ψύξης 

και των μεταφορών, την περιφερειακή 

συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και με 

τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις 

διοικητικές διαδικασίες και την 

πληροφόρηση και την κατάρτιση. 

Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας.  

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 
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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, θερμική 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· 

Αιτιολόγηση 

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

πηγές.  

 

Τροπολογία  63 

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 
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προέλευσης και των βακτηρίων· 

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. 

 

Τροπολογία  64 

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· 

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. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιδ α) «υπολειμματικά απόβλητα»: τα 

απόβλητα που προκύπτουν από 

επεξεργασία ή δραστηριότητα 

ανάκτησης, συμπεριλαμβανομένης της 

ανακύκλωσης, τα οποία δεν μπορούν να 

ανακτηθούν περαιτέρω και, ως εκ 

τούτου, πρέπει να απορριφθούν· 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ο εν λόγω ορισμός προκειμένου να περιοριστεί τη χρήση των 

αποβλήτων ως προηγμένων βιοκαυσίμων μόνο στα απόβλητα που δεν μπορούν πλέον να 

ανακυκλωθούν ή να ανακτηθούν. 
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Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιζ  

 

 

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 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) και 

λειμώνες όπως χόρτο, τριφύλλι, μηδική, 

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· 

Αιτιολόγηση 

Οι λειμώνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοαερίου. 

 

Τροπολογία  67 

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 

ιθ) «ανανεώσιμα υγρά και αέρια 

καύσιμα κίνησης μη βιολογικής 

προέλευσης»: υγρά ή αέρια καύσιμα τα 
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των βιοκαυσίμων το ενεργειακό 

περιεχόμενο των οποίων προέρχεται από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλην της 

βιομάζας, και τα οποία χρησιμοποιούνται 

στις μεταφορές·  

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· 

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. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κα 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

κα) «βιοκαύσιμα και βιορευστά 

χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη 

χρήση γης»: τα βιοκαύσιμα και τα 

βιορευστά των οποίων οι πρώτες ύλες 

παράχθηκαν στο πλαίσιο συστημάτων που 

μειώνουν τον εκτοπισμό της παραγωγής 

για άλλους σκοπούς εκτός της παραγωγής 

βιοκαυσίμων και βιορευστών και 

παράχθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια 

αειφορίας για βιοκαύσιμα που θεσπίζονται 

στο άρθρο 26· 

κα) «βιοκαύσιμα και βιορευστά 

χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη 

χρήση γης»: τα βιοκαύσιμα και τα 

βιορευστά των οποίων οι πρώτες ύλες 

παράχθηκαν  σε ανεκμετάλλευτες οριακές 

εκτάσεις με ταυτόχρονη βελτίωση της 

δέσμευσης άνθρακα  στο πλαίσιο 

συστημάτων που μειώνουν τον εκτοπισμό 

της παραγωγής για άλλους σκοπούς εκτός 

της παραγωγής βιοκαυσίμων και 

βιορευστών, μεταξύ άλλων για ζωοτροφές 

υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, και 

παράχθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια 

αειφορίας για βιοκαύσιμα που θεσπίζονται 

στο άρθρο 26·  

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία επί του άρθρου 7 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κε 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

κε) «απορριπτόμενη θερμότητα ή 

ψύξη»: η θερμότητα ή η ψύξη που 

παράγεται ως παραπροϊόν σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις 

ηλεκτροπαραγωγής και η οποία, απουσία 

πρόσβασης σε σύστημα τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης, διασκορπίζεται 

αχρησιμοποίητη στον αέρα ή το νερό·  

κε)  «απορριπτόμενη θερμότητα ή 

ψύξη»: η θερμότητα ή η ψύξη που 

παράγεται ως παραπροϊόν σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις ή στον τριτογενή τομέα και 

η οποία, απουσία πρόσβασης σε σύστημα 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης ή άλλο ειδικό 

σύστημα ανάκτησης θερμότητας ή 

ψύξης, διασκορπίζεται αχρησιμοποίητη 

στον αέρα ή το νερό· 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κζ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

κζ) «αυτοκαταναλωτής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές»: ενεργός πελάτης 

όπως ορίζεται στην οδηγία [οδηγία MDI], 

ο οποίος καταναλώνει και μπορεί να 

αποθηκεύει και να πωλεί ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

παράγει στις εγκαταστάσεις του, όπως 

συγκρότημα διαμερισμάτων, εμπορικός 

χώρος ή χώρος μεριζόμενων υπηρεσιών ή 

κλειστό σύστημα διανομής, υπό τον όρο 

ότι, για τους μη οικιακούς 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, οι δραστηριότητες 

αυτές δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή 

επαγγελματική δραστηριότητά τους·  

κζ)  «αυτοκαταναλωτής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές»: ενεργός πελάτης 

όπως ορίζεται στην οδηγία [οδηγία MDI] ή 

ομάδα καταναλωτών που ενεργούν από 

κοινού, οι οποίοι καταναλώνουν και 

μπορούν να αποθηκεύουν και να πωλούν 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές που παράγουν στις εγκαταστάσεις 

τους, όπως συγκρότημα διαμερισμάτων, 

εμπορικός χώρος ή χώρος μεριζόμενων 

υπηρεσιών ή κλειστό σύστημα διανομής, 

μεταξύ άλλων μέσω φορέων 

συγκέντρωσης, υπό τον όρο ότι, για τους 

μη οικιακούς αυτοκαταναλωτές ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, οι δραστηριότητες 

αυτές δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή 

επαγγελματική δραστηριότητά τους· 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λ 
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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 και άλλα φυτά που 

καλλιεργούνται πρωτίστως για 

ενεργειακούς σκοπούς  σε γεωργικές 

εκτάσεις ως κύρια καλλιέργεια 

εξαιρουμένων των καταλοίπων και των 

αποβλήτων·  

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λα 

 

 

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·  

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λβ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

λβ)  «ορυκτά καύσιμα από απόβλητα»: 

υγρά και αέρια καύσιμα που παράγονται 

από ροές μη ανανεώσιμων αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των αερίων 

επεξεργασίας αποβλήτων και των 

λβ)  «ανακυκλωμένα ανθρακούχα 

καύσιμα»: καύσιμα που παράγονται από 

ροές αναπόφευκτων αέριων μη 

ανανεώσιμων αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των αερίων 

επεξεργασίας αποβλήτων και των 
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καυσαερίων·   καυσαερίων, τα οποία οδηγούν σε 

σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου καθ´ όλη τη διάρκεια 

του κύκλου ζωής τους·  

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λστ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

λστ) «άδεια υλοτόμησης»: επίσημο 

έγγραφο που παρέχει το δικαίωμα 

συγκομιδής της δασικής βιομάζας·  

λστ)  «άδεια υλοτόμησης»: νόμιμη 

άδεια ή παρόμοιο δικαίωμα συγκομιδής 

της δασικής βιομάζας δυνάμει εθνικής 

ή/και περιφερειακής νομοθεσίας·  

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο λθ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

λθ) «δασική εκμετάλλευση»: ένα ή 

περισσότερα δασοτεμάχια και λοιπές 

δασικές εκτάσεις που αποτελούν ενιαία 

μονάδα από άποψη διαχείρισης ή χρήσης· 

λθ)  «βάση εφοδιασμού»: η 

γεωγραφική περιοχή από την οποία 

προέρχεται η πρώτη ύλη βιομάζας· 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο μ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

μ) «βιολογικά απόβλητα»: τα 

βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και 

πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και 

μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, 

εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και 

χώρους πωλήσεων λιανικής και τα 

συναφή απόβλητα από τη βιομηχανία 

μ) «βιολογικά απόβλητα»: τα 

βιολογικά απόβλητα, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 3 σημείο 4 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ· 
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επεξεργασίας τροφίμων· 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο μζ α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 μζ α)  «καύσιμα με βάση τα 

βακτηρίδια»: υγρά καύσιμα που 

παράγονται μέσω της ανάπτυξης 

βακτηριδίων με χρήση των οξειδίων του 

άνθρακα που περιέχονται στις ροές 

αέριων αποβλήτων και καταλοίπων και 

τα οποία δημιουργούνται ως 

αναπόφευκτη και ακούσια συνέπεια της 

κατασκευής προϊόντων και δεν 

πιστώνονται σε άλλα συστήματα μείωσης 

εκπομπών. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία επί του παραρτήματος IX. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο μζ β (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 μζ β)  «ιεράρχηση αποβλήτων»: η 

ιεράρχηση αποβλήτων όπως ορίζεται στο 

άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια, στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο 

ίδιος ορισμός της ιεράρχησης των αποβλήτων, όπως στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  79 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε 

τουλάχιστον 27% στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε 

τουλάχιστον 35 % στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης. 

Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αντίστοιχες συνεισφορές των 

κρατών μελών στον συνολικό αυτό στόχο 

για το 2030 καθορίζονται και 

κοινοποιούνται στην Επιτροπή στο 

πλαίσιο των ολοκληρωμένων εθνικών 

σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, 

σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5 και τα 

άρθρα 9 έως 11 του κανονισμού 

[διακυβέρνηση]. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

εθνικές πολιτικές τους να είναι 

σχεδιασμένες κατά τρόπο σύμφωνο με 

την ιεράρχηση των αποβλήτων, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ. Για τον σκοπό αυτόν, τα 

κράτη μέλη επανεξετάζουν τακτικά τις 

εθνικές πολιτικές τους και αιτιολογούν 

τυχόν αποκλίσεις στις εκθέσεις που 

απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 

στοιχείο γ) του κανονισμού 

...[διακυβέρνηση]. 
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Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν τη συνοχή μεταξύ των οικείων πολιτικών στήριξης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της νομοθεσίας για τα απόβλητα, ιδίως όσον αφορά την 

εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων. 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 

διαπιστώσει, στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης των ολοκληρωμένων 

εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το 

κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 25 του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], ότι δεν 

ακολουθείται συλλογικά η πορεία της 

Ένωσης ή ότι δεν διατηρείται η βασική 

γραμμή αναφοράς που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3, εφαρμόζεται το άρθρο 27 

παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 3 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 3α 

 Υποχρεωτικοί εθνικοί συνολικοί στόχοι 

 Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 

μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τα 

άρθρα 7 έως 13, στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας το 2030, ισούται 

τουλάχιστον με τον εθνικό συνολικό 

στόχο του για το μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές κατά το εν λόγω έτος, 

όπως ορίζεται στην τρίτη στήλη του 

πίνακα στο μέρος Α του παραρτήματος Ι.  

Αυτοί οι δεσμευτικοί εθνικοί συνολικοί 
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στόχοι πρέπει να συνάδουν με τον στόχο 

σύμφωνα με τον οποίο το μερίδιο της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

ενέργειας της Ένωσης πρέπει το 2030 να 

ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 %. Για να 

επιτευχθούν ευκολότερα οι στόχοι που 

ορίζονται στο παρόν άρθρο, κάθε κράτος 

μέλος προωθεί και ενθαρρύνει την 

ενεργειακή απόδοση και την 

εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

Τροπολογία  84 

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. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

εφαρμόζουν καθεστώτα στήριξης 

προκειμένου να επιτευχθούν οι ενωσιακοί 

και οι εθνικοί στόχοι που καθορίζονται 

στα άρθρα 3 και 3α ή να επιτευχθούν 

υψηλότεροι στόχοι. 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. 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα καθεστώτα στήριξης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σχεδιάζονται με τρόπο ώστε η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές να ενσωματώνεται στην αγορά 

2. Τα καθεστώτα στήριξης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σχεδιάζονται με τρόπο ώστε η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές να ενσωματώνεται στην αγορά 



 

PE597.755v02-00 356/470 RR\1141446EL.docx 

EL 

ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλίζεται 

ότι οι παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας ανταποκρίνονται στα σήματα 

τιμών της αγοράς και μεγιστοποιούν τα 

έσοδά τους από την αγορά. 

ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλίζεται 

ότι οι παραγωγοί ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας ανταποκρίνονται στα σήματα 

τιμών της αγοράς και μεγιστοποιούν τα 

έσοδά τους από την αγορά. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις για τις 

εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας, όταν 

μπορούν να αποδείξουν ότι το διοικητικό 

κόστος της άμεσης ή έμμεσης πώλησης 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην 

αγορά θα ήταν δυσανάλογο, καθώς και 

για τα έργα επίδειξης. 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα καθεστώτα στήριξης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές βιομάζας 

σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να 

αποφεύγονται οι περιττές στρεβλώσεις 

των αγορών υλικών. 

Αιτιολόγηση 

Στο πλαίσιο της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία, τα καθεστώτα στήριξης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν πρέπει να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

διαφόρων ενδιαφερόμενων τομέων όσον αφορά τον εφοδιασμό βιομάζας. 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χορηγείται με τρόπο 

ανοικτό, διαφανή, ανταγωνιστικό, 

οικονομικά αποδοτικό και χωρίς 

διακρίσεις. 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χορηγείται μέσω 

ανοικτών, διαφανών, ανταγωνιστικών, 

οικονομικά αποδοτικών και χωρίς 

διακρίσεις διαδικασιών υποβολής 

προσφορών, εξαιρουμένων των 

εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας, των 
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έργων επίδειξης και των περιπτώσεων 

που τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποδείξουν ότι οι διαδικασίες υποβολής 

προσφορών δεν μπορούν να καταστούν 

ανταγωνιστικές ή θα οδηγούσαν σε μη 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα, όπως 

υψηλότερα επίπεδα στήριξης ή/και 

χαμηλότερα ποσοστά υλοποίησης έργων. 

Η στήριξη μπορεί να περιλαμβάνει 

ειδικές ανά τεχνολογία διαδικασίες 

υποβολής προσφορών. 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν 

προβλέπεται καθεστώς στήριξης για την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για τα 

αστικά απόβλητα που δεν τηρούν τις 

υποχρεώσεις χωριστής συλλογής που 

ορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση 

Τα καθεστώτα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν πρέπει να προωθούν τα 

απόβλητα που δεν ακολουθούν την ιεράρχηση των αποβλήτων και, ειδικότερα, δεν πρέπει να 

παρέχεται καμία στήριξη στα μεικτά απόβλητα. Τα ενιαία καθεστώτα στήριξης θα πρέπει να 

καλύπτουν τα αστικά υπολειμματικά απόβλητα, δηλαδή τα αστικά απόβλητα που συλλέγονται 

χωριστά και δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν, αλλά προορίζονται 

αποκλειστικά για διάθεση. 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη ανοίγουν τη 

στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στους 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

ανοίξουν τη στήριξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 
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παραγωγούς οι οποίοι βρίσκονται σε άλλα 

κράτη μέλη υπό τους όρους που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

πηγές στους παραγωγούς οι οποίοι 

βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη υπό τους 

όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

Αιτιολόγηση 

Η καθιέρωση υποχρεωτικού  διασυνοριακού ανοίγματος των καθεστώτων στήριξης σε 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη δεν αποτελεί απαραίτητα οικονομικά 

αποδοτική λύση. Επιπλέον, οδηγεί σε συγκέντρωση της αγοράς σε κράτη μέλη όπου μπορεί να 

επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό κέρδος. Οι επενδυτές θα αναζητούν τον  αποδοτικότερο και 

φθηνότερο τόπο για την εγκατάσταση των μονάδων παραγωγής. Ορισμένα κράτη μέλη, και 

ιδίως εκείνα που υστερούν όσον αφορά την ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν σε μειονεκτική θέση. Η αναγκαία επέκταση της 

διασυνοριακής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που σχετίζεται με το υποχρεωτικό άνοιγμα των 

καθεστώτων στήριξης θα οδηγούσε σε αύξηση του κόστους μεταφοράς. Ως εκ τούτου, θα ήταν 

αναγκαία η χορήγηση επιπλέον στήριξης, η οποία θα συνεπαγόταν αύξηση του κόστους. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι η παρακολούθηση της χρήσης των καθεστώτων στήριξης για 

παραγωγούς που βρίσκονται σε άλλη χώρα δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί, θα έπρεπε πρώτα να 

αποσαφηνιστεί η διασυνοριακή εξουσία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (ΕΡΑ). 

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη των προσαρμογών που 

απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τους 

κανόνες σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

ότι το επίπεδο της στήριξης που χορηγείται 

σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

οι συνοδευτικοί όροι, δεν αναθεωρούνται 

με τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τα 

δικαιώματα που παρέχονται στο πλαίσιο 

αυτό και την οικονομική διαχείριση των 

έργων που λαμβάνουν στήριξη. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

επίπεδο της στήριξης που χορηγείται σε 

έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι 

συνοδευτικοί όροι, δεν αναθεωρούνται με 

τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τα 

δικαιώματα που παρέχονται στο πλαίσιο 

αυτό και την οικονομική διαχείριση των 

έργων που λαμβάνουν στήριξη. 

 

Τροπολογία  91 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης 
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τελικής κατανάλωσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενός κράτους 

μέλους, η συνεισφορά των βιοκαυσίμων 

και των βιορευστών, καθώς και των 

καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται 

στις μεταφορές, εάν παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, 

δεν υπερβαίνει το 7% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές και 

σιδηροδρομικές μεταφορές στο 

συγκεκριμένο κράτος μέλος. Το όριο αυτό 

μειώνεται σε 3,8% το 2030 σύμφωνα με 

την πορεία που προβλέπεται στο 

παράρτημα X μέρος Α. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να καθορίσουν χαμηλότερο όριο 

και να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφόρων 

ειδών βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας που παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, για 

παράδειγμα με τον καθορισμό 

χαμηλότερου ορίου όσον αφορά τη 

συνεισφορά των βιοκαυσίμων που 

παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων 

και ζωοτροφών, λαμβανομένης υπόψη της 

έμμεσης αλλαγής χρήσης της γης. 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενός κράτους 

μέλους, η συνεισφορά των βιοκαυσίμων 

και των βιορευστών, καθώς και των 

καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται 

στις μεταφορές, εάν παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, 

δεν υπερβαίνει το 7% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές και 

σιδηροδρομικές μεταφορές στο 

συγκεκριμένο κράτος μέλος, εκτός εάν τα 

καύσιμα αυτά πληρούν το ανώτατο όριο 

εξοικονόμησης αερίων θερμοκηπίου που 

ορίζεται στο άρθρο 26 παράγραφος 7, 

λαμβανομένων υπόψη των μέσων 

εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης 

αλλαγής στη χρήση γης από τις πρώτες 

ύλες βιοκαυσίμων και βιορευστών του 

μέρους Α του παραρτήματος VIII ή 

αποτελούν πιστοποιημένα βιοκαύσιμα και 

βιορευστά χαμηλού κινδύνου έμμεσης 

αλλαγής στη χρήση γης. Το όριο αυτό 

μειώνεται σε 0% το 2030 σύμφωνα με την 

πορεία που προβλέπεται στο παράρτημα X 

μέρος Α. Η συνεισφορά των βιοκαυσίμων 

και βιορευστών που παράγονται από 

φοινικέλαιο ανέρχεται από το 2021 και 

μετά σε 0%. Η Επιτροπή αναπτύσσει έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2019 μεθοδολογία 

για την πιστοποίηση των βιορευστών 

χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη 

χρήση γης, όπως ορίζεται στο στοιχείο 

κα) του άρθρου 2 παράγραφος 2). Τα 

κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν 

χαμηλότερο όριο και να κάνουν διάκριση 

μεταξύ διαφόρων ειδών βιοκαυσίμων, 

βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που 

παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων 

και ζωοτροφών, για παράδειγμα με τον 

καθορισμό χαμηλότερου ορίου όσον 

αφορά τη συνεισφορά των βιοκαυσίμων 

που παράγονται από καλλιέργειες 

τροφίμων και ζωοτροφών, λαμβάνοντας 

υπόψη την έμμεση αλλαγή χρήσης της γης 

και άλλες ακούσιες επιπτώσεις στην 

αειφορία. 
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Τροπολογία  92 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 για την 

τροποποίηση των μέσων εκτιμώμενων 

εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής της 

χρήσης γης από τις πρώτες ύλες 

βιοκαυσίμων και βιορευστών του μέρους 

Α του παραρτήματος VIII με βάση τα 

πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία. 

Η Επιτροπή επανεξετάζει τις μέσες 

εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 

αλλαγής της χρήσης γης από πρώτες ύλες 

βιοκαυσίμων και βιορευστών έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2019 λαμβάνοντας υπόψη 

κάθε μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου που σχετίζεται με 

υποπροϊόντα πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, 

και θεσπίζουν, κατά περίπτωση, χωριστές 

τιμές για το φοινικέλαιο, το λάδι σόγιας 

και τους σπόρους άλλων ελαιούχων 

φυτών. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες σε προηγούμενα εδάφια και 

αναγκαία για να εξασφαλιστεί ότι οι τιμές του μέρους Α του παραρτήματος VIII θα 

αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία. 

 

Τροπολογία  93 

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 

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 
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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. 

Β. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

βασίζεται σε ανάλυση της πλέον 

πρόσφατης επιστημονικής και τεχνικής 

προόδου, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 

των αρχών της κυκλικής οικονομίας και 

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 με βάση εκτίμηση του κύκλου 

ζωής των εκπομπών και δεν παρουσιάζει 

τον κίνδυνο δημιουργίας αρνητικού 

αντικτύπου στο περιβάλλον και τη 

βιοποικιλότητα. 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή διενεργεί ανά διετία 

αξιολόγηση του καταλόγου των πρώτων 

υλών που παρατίθενται στο παράρτημα IX 

μέρη Α και Β για την προσθήκη πρώτων 

υλών, σύμφωνα με τις αρχές που 

προβλέπει η παρούσα παράγραφος. Η 

πρώτη αξιολογήση διενεργείται το 

αργότερο 6 μήνες μετά [την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 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 

Η Επιτροπή διενεργεί ανά διετία 

αξιολόγηση του καταλόγου των πρώτων 

υλών που παρατίθενται στο παράρτημα IX 

μέρη Α και Β για την προσθήκη ή την 

αφαίρεση πρώτων υλών, σύμφωνα με τις 

αρχές που προβλέπει η παρούσα 

παράγραφος. Η πρώτη αξιολόγηση 

διενεργείται το αργότερο έξι μήνες μετά 

[την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας]. Εάν κριθεί σκόπιμο, η 

Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις για την τροποποίηση του 

καταλόγου των πρώτων υλών που 

παρατίθεται στο παράρτημα IX μέρη Α και 

Β, ως προς την προσθήκη πρώτων υλών ή 
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αφαίρεσή τους. ως προς την αφαίρεσή τους. 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όταν μια πρώτη ύλη αφαιρείται από τον 

κατάλογο του παραρτήματος IX, οι 

εγκαταστάσεις που παράγουν προηγμένα 

βιοκαύσιμα από την συγκεκριμένη πρώτη 

ύλη επιτρέπεται να τη χρησιμοποιούν για 

περίοδο πέντε ετών μετά την έναρξη 

ισχύος της κατ´ εξουσιοδότηση πράξης 

για την αφαίρεση της πρώτης ύλης από 

το παράρτημα IX, εφόσον είναι 

προηγμένο βιοκαύσιμο σύμφωνα με το 

άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Παρότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιτρέπεται να προτείνει την αφαίρεση μιας πρώτης ύλης από 

το παράρτημα IX, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν 

τη διαδικασία παραγωγής τους εντός μεταβατικής περιόδου για να προφυλάξουν έως έναν 

βαθμό τις επενδύσεις.  

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Κατά τη χάραξη πολιτικών για την 

προώθηση της παραγωγής καυσίμων από 

τις πρώτες ύλες οι οποίες εκτίθενται στο 

παράρτημα IX της παρούσας οδηγίας, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 

συμμόρφωση με την ιεράρχηση των 

αποβλήτων που ορίζεται στο άρθρο 4 της 

οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών 

της σχετικά με την ανάλυση κύκλου ζωής 

ως προς τον συνολικό αντίκτυπο της 

παραγωγής και διαχείρισης διάφορων 
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ροών αποβλήτων. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά της διατύπωσης του άρθρου 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513. 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) αφαιρείται από την ποσότητα 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη μέτρηση του 

μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές του μεταβιβάζοντος κράτους 

μέλους για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας· και 

α) αφαιρείται από την ποσότητα 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη μέτρηση της 

συμμόρφωσης προς τον εθνικό στόχο του 

μεταβιβάζοντος κράτους μέλους για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας· και 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη αλλαγή είναι απαραίτητη προκειμένου να προσαρμοστεί η οδηγία στην 

επαναφορά των εθνικών δεσμευτικών στόχων του άρθρου 3α. 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προστίθεται στην ποσότητα 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη μέτρηση του 

μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές του κράτους μέλους που δέχεται τη 

μεταβίβαση για τους σκοπούς της 

παρούσας οδηγίας. 

β) προστίθεται στην ποσότητα 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη μέτρηση της 

συμμόρφωσης προς τον εθνικό στόχο του 

κράτους μέλους που δέχεται τη 

μεταβίβαση για τους σκοπούς της 

παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη αλλαγή είναι απαραίτητη προκειμένου να προσαρμοστεί η οδηγία στην 

επαναφορά των εθνικών δεσμευτικών στόχων του άρθρου 3α. 
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Τροπολογία  99 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) αφαιρείται από την ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή 

ψύξης από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη μέτρηση του 

μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές του κράτους μέλους που εκδίδει την 

κοινοποιητική επιστολή δυνάμει της 

παραγράφου 1· και 

α) αφαιρείται από την ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή 

ψύξης από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη μέτρηση της 

συμμόρφωσης προς τον εθνικό στόχο του 

κράτους μέλους που εκδίδει την 

κοινοποιητική επιστολή δυνάμει της 

παραγράφου 1· και 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη αλλαγή είναι απαραίτητη προκειμένου να προσαρμοστεί η οδηγία στην 

επαναφορά των εθνικών δεσμευτικών στόχων του άρθρου 3α. 

 

Τροπολογία  100 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από ανανεώσιμες ενεργειακές 

πηγές σε τρίτες χώρες λαμβάνεται υπόψη 

μόνον για τους σκοπούς της μέτρησης των 

μεριδίων ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές των κρατών μελών εφόσον 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

2. Η ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από ανανεώσιμες ενεργειακές 

πηγές σε τρίτες χώρες λαμβάνεται υπόψη 

μόνον για τους σκοπούς της μέτρησης της 

συμμόρφωσης προς τους στόχους για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας των κρατών 

μελών εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη αλλαγή είναι απαραίτητη προκειμένου να προσαρμοστεί η οδηγία στην 

επαναφορά των εθνικών δεσμευτικών στόχων του άρθρου 3. 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αρμόδιες αρχές τους σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να 

περιλαμβάνουν διατάξεις για την 

ενσωμάτωση και την ανάπτυξη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 

χρήση της αναπόφευκτης απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύξης κατά τον 

προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή και την ανακαίνιση αστικών 

υποδομών, βιομηχανικών ή οικιστικών 

περιοχών και ενεργειακών υποδομών, 

συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 

ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης, φυσικού αερίου και 

εναλλακτικών καυσίμων. 

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αρμόδιες αρχές τους σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να 

περιλαμβάνουν διατάξεις για την 

ενσωμάτωση και την ανάπτυξη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 

χρήση της αναπόφευκτης απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύξης κατά τον 

προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την 

κατασκευή και την ανακαίνιση αστικών 

υποδομών, βιομηχανικών ή οικιστικών 

περιοχών και ενεργειακών υποδομών, 

συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 

ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης, φυσικού αερίου και 

εναλλακτικών καυσίμων, και ενθαρρύνουν 

τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές 

αρχές να περιλαμβάνουν λύσεις 

θέρμανσης και ψύξης που βασίζονται σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον 

πολεοδομικό προγραμματισμό των 

πόλεων. 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη απαιτούν, στους οικείους 

οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες ή 

με άλλο τρόπο με ισοδύναμο αποτέλεσμα, 

τη χρήση στοιχειώδους επιπέδου ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές στα νέα κτίρια και 

στα υφιστάμενα κτίρια που υποβάλλονται 

σε σημαντική ανακαίνιση, που θα 

αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα του 

υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς 

κόστους επιπέδων που εκτελείται σύμφωνα 

με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν 

την τήρηση του στοιχειώδους αυτού 

επιπέδου, μεταξύ άλλων, με χρήση σε 

σημαντικό ποσοστό ανανεώσιμων 

Τα κράτη μέλη απαιτούν, στους οικείους 

οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες ή 

με άλλο τρόπο με ισοδύναμο αποτέλεσμα, 

τη χρήση στοιχειώδους επιπέδου ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές στα νέα κτίρια και 

στα υφιστάμενα κτίρια που υποβάλλονται 

σε σημαντική ανακαίνιση, που θα 

αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα του 

υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς 

κόστους επιπέδων που εκτελείται σύμφωνα 

με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν 

την τήρηση του στοιχειώδους αυτού 

επιπέδου, μεταξύ άλλων, μέσω της 

τηλεθέρμανσης και της τηλεψύξης και 
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ενεργειακών πηγών. άλλων τοπικών υποδομών ενέργειας που 

παράγονται με χρήση σε σημαντικό 

ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η τεχνολογική ουδετερότητα πρέπει να είναι δυνατό να 

επιτευχθούν ελάχιστα επίπεδα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και μέσω της τηλεθέρμανσης 

και της τηλεψύξης και άλλων τοπικών υποδομών ενέργειας που παράγονται χρησιμοποιώντας 

σημαντικό ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

 

Τροπολογία  103 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Τα κράτη μέλη διενεργούν 

εκτίμηση του δυναμικού τους στον τομέα 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 

χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης για θέρμανση και ψύξη. Η εν λόγω 

αξιολόγηση περιλαμβάνεται στη δεύτερη 

περιεκτική αξιολόγηση που απαιτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 

της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για πρώτη φορά 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και, στη 

συνέχεια, στις επικαιροποιήσεις των 

περιεκτικών αξιολογήσεων. 

8. Τα κράτη μέλη διενεργούν 

εκτίμηση του βιώσιμου δυναμικού τους 

στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, η οποία περιλαμβάνει χωρική 

ανάλυση των περιοχών που είναι 

κατάλληλες για ανάπτυξη χαμηλού 

οικολογικού κινδύνου, και του δυναμικού 

για τη χρήση της απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύχους για θέρμανση και 

ψύξη. Η εν λόγω αξιολόγηση 

περιλαμβάνεται στη δεύτερη περιεκτική 

αξιολόγηση που απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ για πρώτη φορά έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2020 και, στη συνέχεια, στις 

επικαιροποιήσεις των περιεκτικών 

αξιολογήσεων. 

 

Τροπολογία  104 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το ενιαίο διοικητικό σημείο 

επαφής καθοδηγεί τον αιτούντα κατά τη 

διαδικασία υποβολής αίτησης με διαφανή 

2. Το ενιαίο διοικητικό σημείο 

επαφής καθοδηγεί τον αιτούντα κατά τη 

διαδικασία υποβολής αίτησης με διαφανή 
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τρόπο, του παρέχει όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες, αναλαμβάνει τον συντονισμό 

και εμπλέκει, ενδεχομένως, και άλλες 

αρχές, όπως επίσης εκδίδει νομικά 

δεσμευτική απόφαση στο τέλος της 

διαδικασίας. 

τρόπο, του παρέχει όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες, αναλαμβάνει τον συντονισμό 

και εμπλέκει, ενδεχομένως, και άλλες 

αρχές, όπως επίσης εκδίδει, για κάθε 

αίτηση, νομικά δεσμευτική απόφαση στο 

τέλος της διαδικασίας. 

 

Τροπολογία  105 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 

αλλαγή ενεργειακής πηγής σε 

υφιστάμενους σταθμούς παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ 

άλλων διασφαλίζοντας απλουστευμένη και 

ταχεία διαδικασία αδειοδότησης, η οποία 

δεν υπερβαίνει τη διάρκεια του ενός έτους 

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

αλλαγής ενεργειακής πηγής στο ενιαίο 

διοικητικό σημείο επαφής. 

5. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 

αλλαγή ενεργειακής πηγής σε 

υφιστάμενους σταθμούς παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ 

άλλων διασφαλίζοντας απλουστευμένη και 

ταχεία διαδικασία αδειοδότησης, η οποία 

δεν υπερβαίνει τη διάρκεια του ενός έτους 

από την ημερομηνία υποβολής νόμιμης 

αίτησης αλλαγής ενεργειακής πηγής στο 

ενιαίο διοικητικό σημείο επαφής. Σε 

περίπτωση αλλαγής ενεργειακής πηγής, 

τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 

δικαιώματα προς το δίκτυο να 

διατηρούνται για το αρχικό έργο με την 

επιφύλαξη των εφαρμοστέων τεχνικών 

απαιτήσεων σύνδεσης με το δίκτυο. 

 

Τροπολογία  106 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν, μέσω των 

οικείων διαδικασιών αδειοδότησης ή 

παραχώρησης, ότι όλα τα πρατήρια 

καυσίμων κατά μήκος του κεντρικού 

δικτύου που έχει δημιουργηθεί από τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 

(κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ) θα είναι 

εξοπλισμένα με προσβάσιμα από το κοινό 
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σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 32 της παρούσας οδηγίας για 

την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 

παρούσας παραγράφου στα καύσιμα που 

εμπίπτουν στο άρθρο 25 της παρούσας 

οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Στην μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Καθαρές Μεταφορές — Στήριξη προς τα κράτη μέλη 

για την εφαρμογή της οδηγίας για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων», 

εξετάζεται η δυνατότητα θέσπισης απαίτησης για τα  πρατήρια συμβατικών καυσίμων να 

προσφέρουν σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα ή σημεία ανεφοδιασμού με CNG ή 

βιομεθάνιο, ως πολύ αποτελεσματικό και χαμηλού κόστους μέτρο για την προώθηση της χρήσης 

ηλεκτρικών οχημάτων και εναλλακτικών καυσίμων. Μια προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με 

τις υποδομές φόρτισης και ανεφοδιασμού με καύσιμα κατά μήκος του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-

Μ μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των διασυνοριακών ταξιδιωτών που 

χρησιμοποιούν τέτοιου είδους οχήματα. 

 

Τροπολογία  107 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αλλαγή ενεργειακής πηγής επιτρέπεται 

έπειτα από κοινοποίηση στο ενιαίο 

διοικητικό σημείο επαφής που 

δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, 

εφόσον δεν αναμένονται σημαντικές 

αρνητικές περιβαλλοντικές ή κοινωνικές 

επιπτώσεις. Το ενιαίο διοικητικό σημείο 

επαφής αποφασίζει κατά πόσο επαρκεί η 

εν λόγω κοινοποίηση εντός έξι μηνών από 

την παραλαβή της. 

Η αλλαγή ενεργειακής πηγής επιτρέπεται 

έπειτα από κοινοποίηση στο ενιαίο 

διοικητικό σημείο επαφής που 

δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 16 

της παρούσας οδηγίας, εφόσον έχει 

διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις της οδηγίας 2011/92/EΟΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου1β και εφόσον δεν 

αναμένονται σημαντικές αρνητικές 

περιβαλλοντικές ή κοινωνικές επιπτώσεις. 

Το ενιαίο διοικητικό σημείο επαφής 

αποφασίζει εντός έξι μηνών από την 

παραλαβή της κοινοποίησης. 

 ____________________ 

 1αΟδηγία 2011/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση 



 

RR\1141446EL.docx 369/470 PE597.755v02-00 

 EL 

των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο 

περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1). 

 1β Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 

των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206, 

22.7.1992, σ. 7). 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 

εκπονούν κατάλληλα προγράμματα 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, παροχής 

οδηγιών ή/και κατάρτισης για να 

ενημερώνουν τους πολίτες για τα 

πλεονεκτήματα και τις πρακτικές 

λεπτομέρειες της ανάπτυξης και της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

6. Τα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή 

των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 

εκπονούν κατάλληλα προγράμματα 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, παροχής 

οδηγιών ή/και κατάρτισης για να 

ενημερώνουν τους πολίτες για τα 

πλεονεκτήματα και τις πρακτικές 

λεπτομέρειες της ανάπτυξης και της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

μεταξύ άλλων μέσω της 

αυτοκατανάλωσης ή στο πλαίσιο των 

κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, καθώς και για τα οφέλη των 

μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ κρατών 

μελών και των διαφόρων ειδών 

διασυνοριακής συνεργασίας. 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής επικεντρώνεται στην αυτοκατανάλωση και στις 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην παρούσα 

παράγραφο προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τις επιλογές και τα οφέλη στον τομέα 

αυτό. Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει την έλλειψη δημόσιας στήριξης ως έναν από τους λόγους 

για την απροθυμία των κρατών μελών να κάνουν χρήση μηχανισμών συνεργασίας όπως είναι 

τα κοινά έργα που ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας. Επομένως, τα προγράμματα 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στα οφέλη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και στα οφέλη της διασυνοριακής συνεργασίας.  
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Τροπολογία  109 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

δεν εκδίδονται εγγυήσεις προέλευσης σε 

παραγωγό ο οποίος 

λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από 

καθεστώς στήριξης για την ίδια 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. Τα κράτη μέλη εκδίδουν τις εν 

λόγω εγγυήσεις προέλευσης και τις 

μεταβιβάζουν στην αγορά με 

δημοπρασία. Τα έσοδα που προκύπτουν 

από τη δημοπρασία χρησιμοποιούνται για 

την αντιστάθμιση του κόστους στήριξης 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το σύστημα των εγγυήσεων προέλευσης δεν πρέπει να συγχέεται με καθεστώτα στήριξης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά θα πρέπει να χρησιμεύει μόνο ως εργαλείο 

ιχνηλασιμότητας και λογιστικής για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από 

ανανεώσιμες πηγές. 

 

Τροπολογία  110 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – σημείο ii α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ii α) πράσινο υδρογόνο· ή 

Αιτιολόγηση 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι εξαιρετικά ευμετάβλητες. Με τη διασύνδεση διαφόρων 

τομέων, η απόδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να μεγιστοποιηθεί. Για την 

παραγωγή ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων κίνησης μη βιολογικής προέλευσης 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλεονάζουσα ενέργεια, που μπορεί αργότερα να χρησιμοποιηθεί για 

παράδειγμα στον τομέα των μεταφορών ή της ψύξης. 

 

Τροπολογία  111 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) εάν και κατά πόσον η πηγή 

ενέργειας από την οποία παρήχθη η 

ενέργεια πληρούσε τα κριτήρια 

βιωσιμότητας και τη μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 

αναφέρονται στο άρθρο 26. 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο οι εγγυήσεις προέλευσης να ενημερώνουν τον καταναλωτή σχετικά με τη 

συμμόρφωση με τα κριτήρια βιωσιμότητας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  112 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας. 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιώσιμης βιομάζας, θερμότητας 

περιβάλλοντος σε μεγάλες αντλίες 

θερμότητας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας, καθώς και την πλεονάζουσα 

θερμότητα από τη βιομηχανία και άλλες 

πηγές. 
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Αιτιολόγηση 

Προσθέτει βιώσιμες πηγές ενέργειας που δεν αναφέρονται στο αρχικό κείμενο. 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Με την επιφύλαξη των 

απαιτήσεων για τη διατήρηση της 

αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 

δικτύου, και βάσει διαφανών και 

αμερόληπτων κριτηρίων που 

καθορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές 

αρχές τους, τα κράτη μέλη: 

 α)  εξασφαλίζουν ότι οι ευρισκόμενοι 

στο έδαφός τους φορείς εκμετάλλευσης 

συστημάτων μεταφοράς και διανομής 

εγγυώνται τη μεταφορά και τη διανομή 

της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές· 

 β) προβλέπουν ότι η ηλεκτρική 

ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές έχει κατά προτεραιότητα 

πρόσβαση ή εξασφαλισμένη πρόσβαση 

στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας· 

 γ)  μεριμνούν ώστε, κατά την 

κατανομή των εγκαταστάσεων 

ηλεκτροπαραγωγής, οι φορείς 

εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 

να δίνουν προτεραιότητα σε 

εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 

ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές στον 

βαθμό που το επιτρέπει η ασφαλής 

λειτουργία του εθνικού συστήματος 

ηλεκτροδότησης και βάσει διαφανών και 

αμερόληπτων κριτηρίων. Τα κράτη μέλη 

μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται τα 

δέοντα επιχειρησιακά μέτρα σχετικά με 

το δίκτυο και την αγορά προκειμένου να 

ελαχιστοποιούνται οι περιορισμοί της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν 

λαμβάνονται σημαντικά μέτρα για τον 
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περιορισμό των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας προκειμένου να εξασφαλιστούν 

η ασφάλεια του εθνικού συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας και ο ενεργειακός 

εφοδιασμός, τα κράτη μέλη μεριμνούν 

ώστε οι αρμόδιοι φορείς εκμετάλλευσης 

των συστημάτων να υποβάλλουν έκθεση 

για τα μέτρα αυτά, αναφέροντας τι 

διορθωτικά μέτρα προτίθενται να λάβουν 

για την αποφυγή μη σκόπιμων 

περικοπών. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διατηρηθεί στην παρούσα οδηγία η κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο δίκτυο για 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

Τροπολογία  114 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί τουλάχιστον 

τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 

όλα τα κράτη μέλη, και η οποία πληροί 

τουλάχιστον τέσσερα από τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

 

Τροπολογία  115 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) οι μέτοχοι ή τα μέλη είναι φυσικά 

πρόσωπα, τοπικές αρχές, 

συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ή 

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους 

α) οι μέτοχοι ή τα μέλη είναι φυσικά 

πρόσωπα, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, 

συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ή 

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους 
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τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη, ιδίως με την υποστήριξη 

καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι αντλίες 

θερμότητας, η τεχνολογία στον τομέα της 

γεωθερμικής ενέργειας και η θερμική 

ηλιακή τεχνολογία, κατά τουλάχιστον 1 

ποσοστιαία μονάδα (π.μ.) κάθε έτος, 

εκφραζόμενη ως εθνικό μερίδιο της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας και 

υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του άρθρου 7. 

 

Τροπολογία  117 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για θέρμανση και ψύξη· 

β) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και απορριπτόμενης θερμότητας 

και ψύξης για θέρμανση και ψύξη· 

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) το μερίδιο της ενέργειας από γ) το μερίδιο της ενέργειας από 
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ανανεώσιμες πηγές στη συνολική 

ποσότητα παρεχόμενης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη· και 

ανανεώσιμες πηγές και της 

απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης στη 

συνολική ποσότητα παρεχόμενης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη· και 

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) το είδος της πηγής ανανεώσιμης 

ενέργειας. 

δ) το είδος της πηγής ανανεώσιμης 

ενέργειας ή/και της απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύξης. 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της 

απορριπτόμενης θερμότητας και να παράσχουν την απαραίτητη στήριξη για την εκμετάλλευσή 

της, πρέπει να θεσπιστεί ένα σωστό πλαίσιο πολιτικής. Η απορριπτόμενη θερμότητα θα πρέπει 

να αντιμετωπίζεται με παρόμοιο τρόπο με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και θα πρέπει 

να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιτυγχάνουν τον στόχο τους για την παραγωγή από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για θέρμανση που να ενσωματώνει μεγαλύτερη ποσότητα 

απορριπτόμενης θερμότητας στα συστήματά τους. Συνεπώς, η απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη 

θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη στην εκπλήρωση της υποχρέωσης σύμφωνα με το 

άρθρο 23. 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 τα 

κράτη μέλη απαιτούν από τους 

προμηθευτές καυσίμων να περιλαμβάνουν 

στη συνολική ποσότητα καυσίμων κίνησης 

που προμηθεύουν για κατανάλωση ή 

χρήση στην αγορά κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού έτους ένα ελάχιστο μερίδιο 

ενέργειας από προηγμένα βιοκαύσιμα και 

άλλα βιοκαύσιμα και βιοαέρια παραγόμενα 

από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX, από ανανεώσιμα υγρά και 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 τα 

κράτη μέλη απαιτούν από τους 

προμηθευτές καυσίμων να περιλαμβάνουν 

στη συνολική ποσότητα καυσίμων κίνησης 

που προμηθεύουν για κατανάλωση ή 

χρήση στην αγορά κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού έτους ένα ελάχιστο μερίδιο 

ενέργειας από προηγμένα βιοκαύσιμα και 

άλλα βιοκαύσιμα και βιοαέρια παραγόμενα 

από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX, από ανανεώσιμα υγρά και 
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αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής 

προέλευσης, από ορυκτά καύσιμα 

παραγόμενα από απόβλητα και από 

ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από 

ανανεώσιμες πηγές. 

αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής 

προέλευσης, από καύσιμα που παράγονται 

από δέσμευση και χρήση άνθρακα και 

από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από 

ανανεώσιμες πηγές. 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός των ορυκτών καυσίμων από απόβλητα είναι παραπλανητικός και θα μπορούσε να 

οδηγήσει στη θεώρηση τόσο των ορυκτών καυσίμων όσο και όλων των αποβλήτων ως 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με όσα προτείνει η Επιτροπή, αποφασίστηκε η 

μετονομασία της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

 

Τροπολογία  121 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ελάχιστο μερίδιο ισούται τουλάχιστον 

με ποσοστό 1,5% το 2021 και αυξάνεται 

σε τουλάχιστον 6,8% το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 

παράρτημα X μέρος Β. Από το συνολικό 

αυτό μερίδιο, η συνεισφορά των 

προηγμένων βιοκαυσίμων και των 

βιοαερίων τα οποία παράγονται από 

πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX μέρος Α ισούται 

τουλάχιστον με ποσοστό 0,5% των 

καυσίμων κίνησης που παρέχονται προς 

κατανάλωση ή χρήση στην αγορά από την 

1η Ιανουαρίου 2021, αυξάνεται δε σε 

ποσοστό 3,6% μέχρι το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 

παράρτημα X μέρος Γ. 

Το ελάχιστο μερίδιο ισούται τουλάχιστον 

με ποσοστό 1,5% το 2021 και αυξάνεται 

σε τουλάχιστον 9% το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 

παράρτημα X μέρος Β. Το ελάχιστο 

μερίδιο ισούται το 2030 με μείωση της 

έντασης των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 7 % σε 

σύγκριση με το 2020. Από το συνολικό 

αυτό μερίδιο, η συνεισφορά των 

προηγμένων βιοκαυσίμων και των 

βιοαερίων τα οποία παράγονται από 

πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX μέρος Α ισούται 

τουλάχιστον με ποσοστό 0,5% των 

καυσίμων κίνησης που παρέχονται προς 

κατανάλωση ή χρήση στην αγορά από την 

1η Ιανουαρίου 2021, αυξάνεται δε σε 

ποσοστό 3,6% μέχρι το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 

παράρτημα X μέρος Γ. Το ελάχιστο 

μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

για τις αεροπορικές και τις θαλάσσιες 

μεταφορές ακολουθεί την πορεία που 

παρατίθεται στο παράρτημα X μέρος Β. 

 

Τροπολογία  122 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) για τον υπολογισμό του 

παρονομαστή, δηλαδή του ενεργειακού 

περιεχομένου των καυσίμων για οδικές και 

σιδηροδρομικές μεταφορές που παρέχονται 

προς κατανάλωση ή χρήση στην αγορά, 

λαμβάνονται υπόψη η βενζίνη, το 

πετρέλαιο ντίζελ, το φυσικό αέριο, τα 

βιοκαύσιμα, τα βιοαέρια, τα ανανεώσιμα 

υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη 

βιολογικής προέλευσης, τα ορυκτά 

καύσιμα από απόβλητα και η ηλεκτρική 

ενέργεια· 

α) για τον υπολογισμό του 

παρονομαστή, δηλαδή του ενεργειακού 

περιεχομένου των καυσίμων για οδικές και 

σιδηροδρομικές μεταφορές που παρέχονται 

προς κατανάλωση ή χρήση στην αγορά, 

λαμβάνονται υπόψη η βενζίνη, το 

πετρέλαιο ντίζελ, το φυσικό αέριο, τα 

βιοκαύσιμα, τα βιοαέρια, τα ανανεώσιμα 

υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη 

βιολογικής προέλευσης και η ηλεκτρική 

ενέργεια· 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) για τον υπολογισμό του αριθμητή, 

λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό 

περιεχόμενο των προηγμένων βιοκαυσίμων 

και άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων τα 

οποία παράγονται από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, τα 

ορυκτά καύσιμα από απόβλητα που 

παρέχονται σε όλους τους τομείς των 

μεταφορών, και η ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές με την οποία 

τροφοδοτούνται τα οδικά οχήματα. 

β) για τον υπολογισμό του αριθμητή, 

λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό 

περιεχόμενο των προηγμένων βιοκαυσίμων 

και άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων τα 

οποία παράγονται από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, τα 

καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών που παράγονται ως 

αναπόφευκτη και ακούσια συνέπεια της 

κατασκευής ή παραγωγής προϊόντων που 

προορίζονται για εμπορική χρήση ή/και 

πώληση, που παρέχονται σε όλους τους 

τομείς των μεταφορών, και η ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με την 

οποία τροφοδοτούνται τα οδικά οχήματα. 

Αιτιολόγηση 

Η δέσμευσή τους χάρη στην τεχνολογία δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του άνθρακα 

(CCU) επιτρέπει στη βιομηχανία την επαναχρησιμοποίηση των καυσίμων χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών για την τροφοδοσία τομέων που δεν επιδέχονται εξηλεκτρισμού, όπως 
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είναι η παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών και χημικών ουσιών. Ως εκ τούτου, μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της ποσότητας των εξορυσσόμενων ορυκτών 

καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, πέραν της έμμεσης αύξησης του μεριδίου των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με τον αποκλεισμό των αερίων 

από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

χαράξουν τις εθνικές πολιτικές τους για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

δυνάμει του παρόντος άρθρου ως 

υποχρέωση μείωσης των αερίων 

θερμοκηπίου και μπορούν να εφαρμόζουν 

τις εν λόγω πολιτικές και στα ορυκτά 

καύσιμα από απόβλητα, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα υπονομεύσει 

τους στόχους της κυκλικής οικονομίας 

και ότι θα τηρείται η ποσόστωση 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1. 

Αιτιολόγηση 

Θα ήταν πολύ προτιμότερο από της σκοπιάς του κλίματος να υπήρχε υποχρέωση μείωσης 

εκπομπών αερίων  θερμοκηπίου αλλά θεωρήθηκε από την Επιτροπή ότι αυτή θα ήταν 

περισσότερο επαχθής από διοικητικής σκοπιάς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ωστόσο να έχουν τη 

δυνατότητα να χαράζουν τις πολιτικές τους εφαρμόζοντας την υποχρέωση της ενσωμάτωσης 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως στόχο μείωσης των αερίων θερμοκηπίου, 

λαμβανομένων επίσης υπόψη των δυνατοτήτων ενεργειακής εξοικονόμησης από ορυκτά 

καύσιμα από απόβλητα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρείται η ελάχιστη ποσόστωση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Τροπολογία  125 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, τα 

κράτη μέλη απαιτούν από τους 
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προμηθευτές καυσίμων να μειώσουν έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2030 τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής 

ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο 

καύσιμο ή ενέργεια κατά έως και 20%, σε 

σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου 

που αναφέρεται στην οδηγία του 

Συμβουλίου (ΕΕ) 2015/652/ΕΚ1α. 

 ____________________ 

 1a Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου, 

της 20ής Απριλίου 2015, για τον 

καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και 

των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων 

σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των 

καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (ΕΕ L 107 

της 25.4.2015, σ. 26). 

Αιτιολόγηση 

Ο φιλόδοξος στόχος της μείωσης της έντασης των καυσίμων που παράγουν εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2030 δικαιολογείται λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή 

εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου από τα ήδη καθιερωμένα βιοκαύσιμα που προέρχονται 

από καλλιέργειες καθώς και την ισχυρότερη διείσδυση στην αγορά προηγμένων βιοκαυσίμων 

και εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές. Η υποχρέωση μείωσης των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από καύσιμα με βάση τους προμηθευτές καυσίμων έχει 

αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για αύξηση της κλιματικής αποδοτικότητας. 

 

Τροπολογία  126 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να προσδιοριστεί το μερίδιο ηλεκρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τους 

σκοπούς της παραγράφου 1, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είτε το μέσο μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην Ένωση ή το μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στο κράτος μέλος στο οποίο 

παρέχεται η ηλεκτρική ενέργεια, όπως 

μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό 

συζήτηση έτος. Σε αμφότερες τις 

Για να προσδιοριστεί το μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 

χρησιμοποιείται το μερίδιο ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 

κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η 

ηλεκτρική ενέργεια, όπως μετρήθηκε δύο 

έτη πριν από το υπό συζήτηση έτος. 

Ωστόσο, η ηλεκτρική ενέργεια που 

λαμβάνεται από άμεση σύνδεση σε 

εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής 
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περιπτώσεις, ακυρώνεται ισοδύναμη 

ποσότητα εγγυήσεων προέλευσης που 

εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19. 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο 

μπορεί να υπολογίζεται ως πλήρως 

ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Η 
ισοδύναμη ποσότητα εγγυήσεων 

προέλευσης που εκδόθηκαν σύμφωνα με 

το άρθρο 19 ακυρώνεται.  

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης 

προσδιορίζεται με βάση το μερίδιο της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

ολική εισερχόμενη ενέργεια που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή του 

καυσίμου. 

Το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης 

προσδιορίζεται με βάση το μερίδιο της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

ολική εισερχόμενη ενέργεια που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή του 

καυσίμου κίνησης. Η ισοδύναμη 

ποσότητα εγγυήσεων προέλευσης που 

εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19 

ακυρώνεται. 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται η κατάργηση του ισοδύναμου πιστοποιητικού προέλευσης για τα βιοκαύσιμα και τα 

βιορευστά που χρησιμοποιούνται στον τομέα των μεταφορών. 

 

Τροπολογία  128 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρική 

ενέργεια για την παραγωγή ανανεώσιμων 

υγρών και αέριων καυσίμων κίνησης μη 

βιολογικής προέλευσης, είτε άμεσα ή για 

την παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων, για 

τον προσδιοριμό του μεριδίου της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί είτε το μέσο μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

α) Όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρική 

ενέργεια για την παραγωγή ανανεώσιμων 

υγρών και αέριων καυσίμων κίνησης μη 

βιολογικής προέλευσης, είτε άμεσα ή για 

την παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων, για 

τον προσδιορισμό του μεριδίου της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

χρησιμοποιείται το μερίδιο ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη 
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πηγές στην Ένωση ή το μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στη χώρα παραγωγής, όπως 

μετρήθηκε δύο έτη πριν από το υπό 

συζήτηση έτος. Σε αμφότερες τις 

περιπτώσεις, ακυρώνεται ισοδύναμη 

ποσότητα εγγυήσεων προέλευσης που 

εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19. 

χώρα παραγωγής, όπως μετρήθηκε δύο έτη 

πριν από το υπό συζήτηση έτος. Η 

ισοδύναμη ποσότητα εγγυήσεων 

προέλευσης που εκδόθηκαν σύμφωνα με 

το άρθρο 19 ακυρώνεται. 

 

Τροπολογία  129 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, η ηλεκτρική ενέργεια που 

λαμβάνεται μέσω άμεσης σύνδεσης με 

εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής από 

ανανεώσιμες πηγές i) η οποία αρχίζει να 

λειτουργεί μετά ή ταυτόχρονα με την 

εγκατάσταση παραγωγής ανανεώσιμων 

υγρών και αέριων καυσίμων κίνησης μη 

βιολογικής προέλευσης και ii) δεν είναι 

συνδεδεμένη με το δίκτυο, μπορεί να 

συνυπολογίζεται πλήρως ως ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για την 

παραγωγή των εν λόγω ανανεώσιμων 

υγρών και αέριων καυσίμων μη βιολογικής 

προέλευσης. 

Ωστόσο, η ηλεκτρική ενέργεια που 

λαμβάνεται μέσω άμεσης σύνδεσης με 

εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής 

αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές i) η 

οποία αρχίζει να λειτουργεί μετά ή 

ταυτόχρονα με την εγκατάσταση 

παραγωγής ανανεώσιμων υγρών και 

αέριων καυσίμων κίνησης μη βιολογικής 

προέλευσης και ii) δεν είναι συνδεδεμένη 

με το δίκτυο, μπορεί να συνυπολογίζεται 

πλήρως ως ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή των 

εν λόγω ανανεώσιμων υγρών και αέριων 

καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης. 

 

Τροπολογία  130 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δημιουργούν βάση 

δεδομένων με σκοπό την ιχνηλάτηση των 

καυσίμων κίνησης που είναι επιλέξιμα για 

συνυπολογισμό στον αριθμητή της 

παραγράφου 1 στοιχείο β) και απαιτούν 

από τους σχετικούς οικονομικούς φορείς 

να εισαγάγουν τις πληροφορίες σχετικά με 

τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 

και τα χαρακτηριστικά αειφορίας των 

Η Επιτροπή δημιουργεί βάση δεδομένων 

με σκοπό την ιχνηλάτηση των καυσίμων 

κίνησης, περιλαμβανομένης της 

ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι επιλέξιμα 

για συνυπολογισμό στον αριθμητή της 

παραγράφου 1 στοιχείο β). Τα κράτη μέλη 

απαιτούν από τους προμηθευτές 

καυσίμων να εγγράφουν στη βάση 

δεδομένων τις συνολικές ετήσιες 
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επιλέξιμων καυσίμων, μεταξύ των οποίων 

οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον 

κύκλο ζωής τους, με αφετηρία το σημείο 

παραγωγής τους και μέχρι τον προμηθευτή 

καυσίμων που διαθέτει το καύσιμο στην 

αγορά. 

ποσότητες ενέργειας που προμηθεύουν 

στον τομέα των μεταφορών όπως 

ορίζεται στον παρονομαστή στο στοιχείο 

α) της παραγράφου 1. Απαιτείται από 

τους προμηθευτές των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στον τομέα των 

μεταφορών, όπως ορίζεται στον 

αριθμητή που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο β), να εισαγάγουν 

τις πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές 

που πραγματοποιήθηκαν και τα 

χαρακτηριστικά αειφορίας των επιλέξιμων 

καυσίμων, μεταξύ των οποίων οι εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής 

τους, με αφετηρία το σημείο παραγωγής 

τους και μέχρι τον προμηθευτή καυσίμων 

που διαθέτει το καύσιμο στην αγορά. 

Αιτιολόγηση 

Με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, θα πρέπει 

να δημιουργηθεί από την Επιτροπή μία βάση δεδομένων σε ενωσιακό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  131 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εθνικές βάσεις δεδομένων συνδέονται 

μεταξύ τους, ώστε να επιτρέπεται η 
ιχνηλάτηση των συναλλαγών καυσίμων 

μεταξύ των κρατών μελών. Προκειμένου 

να διασφαλιστεί η συμβατότητα των 

εθνικών βάσεων δεδομένων, η Επιτροπή 

καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές σχετικά 
με το περιεχόμενο και τη χρήση τους με 

εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 31. 

Η βάση δεδομένων που αναφέρεται στο 

πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου 

επιτρέπει την ιχνηλάτηση των 

συναλλαγών καυσίμων μεταξύ των κρατών 

μελών. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 για τη 

συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας 

θεσπίζοντας τεχνικές προδιαγραφές 

σχετικά με το περιεχόμενο και τη χρήση 

της βάσης δεδομένων. 

 

Τροπολογία  132 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 

έκθεση σχετικά με τις συγκεντρωτικές 

πληροφορίες που προέρχονται από τις 

εθνικές βάσεις δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής 

των καυσίμων, σύμφωνα με το 

παράρτημα VII του κανονισμού 

[διακυβέρνηση]. 

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει σε ετήσια 

βάση τις συγκεντρωτικές πληροφορίες που 

προέρχονται από τη βάση δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  133 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 για τον 

περαιτέρω καθορισμό της μεθοδολογίας 

που αναφέρεται στην παράγραφο 3 

στοιχείο β) του παρόντος άρθρου για τον 

προσδιορισμό του μεριδίου βιοκαυσίμων 

που προκύπτουν από την επεξεργασία 

βιομάζας με ορυκτά καύσιμα σε κοινή 

διαδικασία, για τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας εκτίμησης της μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και 

ορυκτά καύσιμα από απόβλητα, και για το 

προσδιορισμό της ελάχιστης μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

απαιτείται για τα εν λόγω καύσιμα για τον 

σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου. 

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 για τον 

περαιτέρω καθορισμό της μεθοδολογίας 

που αναφέρεται στην παράγραφο 3 

στοιχείο β) του παρόντος άρθρου για τον 

προσδιορισμό του μεριδίου βιοκαυσίμων 

που προκύπτουν από την επεξεργασία 

βιομάζας με ορυκτά καύσιμα σε κοινή 

διαδικασία, για τον καθορισμό της 

μεθοδολογίας εκτίμησης της μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και 

ορυκτά καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών παραγόμενα από αέρια 

απόβλητα τα οποία παράγονται ως 

αναπόφευκτη και μη εσκεμμένη συνέπεια 

της κατασκευής ή παραγωγής προϊόντων 

που προορίζονται για εμπορική χρήση 

ή/και πώληση, και για το προσδιορισμό 

της ελάχιστης μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που απαιτείται για τα 

εν λόγω καύσιμα για τον σκοπό της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
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Αιτιολόγηση 

Η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η Επιτροπή 

διαθέτει τις αναγκαίες αρμοδιότητες για την προώθηση της χρήσης καυσίμων με χαμηλές 

ανθρακούχες εκπομπές, δεδομένου ότι τα εν λόγω καύσιμα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

μείωση της ποσότητας των εξορυσσόμενων ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, 

καθώς και στην έμμεση προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. 

 

Τροπολογία  134 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, στο 

πλαίσιο της διετούς αξιολόγησης της 

προόδου που πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τον κανονισμό [διακυβέρνηση], η 

Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο η 

υποχρέωση που καθορίζεται στην 

παράγραφο 1 πράγματι τονώνει την 

καινοτομία και προωθεί τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα 

των μεταφορών, και κατά πόσο οι 

εφαρμοστέες απαιτήσεις μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα 

βιοκαύσιμα και τα βιοαέρια είναι 

κατάλληλες. Η Επιτροπή υποβάλλει, 

εφόσον κρίνεται σκόπιμο, πρόταση 

τροποποίησης της υποχρέωσης που 

καθορίζεται στην παράγραφο 1. 

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, εκτός 

εάν οι πλέον πρόσφατες τεχνολογικές 

εξελίξεις ή τα επιστημονικά στοιχεία 

απαιτούν προηγούμενη προσαρμογή της 

υποχρέωσης που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο 

πλαίσιο της διετούς αξιολόγησης της 

προόδου που πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τον κανονισμό [διακυβέρνηση], η 

Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο η 

υποχρέωση πράγματι τονώνει την 

καινοτομία και προωθεί τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στον τομέα 

των μεταφορών, και κατά πόσο οι 

εφαρμοστέες απαιτήσεις μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα 

βιοκαύσιμα και τα βιοαέρια είναι 

κατάλληλες. Η αξιολόγηση εξετάζει 

επίσης κατά πόσον οι διατάξεις του 

παρόντος άρθρου αποτρέπουν 

αποτελεσματικά τη διπλή μέτρηση της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η 

Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον κρίνεται 

σκόπιμο, πρόταση τροποποίησης της 

υποχρέωσης που καθορίζεται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

 

Τροπολογία  135 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η ενέργεια από τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας 

λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που 

αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της 

παρούσας παραγράφου μόνον εφόσον 

πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των 

παραγράφων 2 έως 6 και τα κριτήρια 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου της παραγράφου 7 του 

παρόντος άρθρου: 

1. Ανεξαρτήτως του εάν οι πρώτες 

ύλες καλλιεργούνται εντός ή εκτός της 

επικράτειας της Ένωσης, η ενέργεια από 

τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα 

καύσιμα βιομάζας λαμβάνεται υπόψη για 

τους σκοπούς που αναφέρονται στα 

στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας 

παραγράφου μόνον εφόσον πληρούν τα 

κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2 έως 

6 και τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου της παραγράφου 7 

του παρόντος άρθρου: 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση περιλαμβάνει σημαντικά νέα στοιχεία για τα κριτήρια αειφορίας και τα καύσιμα 

κίνησης. Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι ο όρος "χρηματοδοτική στήριξη» 

περιλαμβάνει επίσης τα φορολογικά κίνητρα. 

 

Τροπολογία  136 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) για τον προσδιορισμό της 

επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική 

υποστήριξη για την κατανάλωση 

βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων 

βιομάζας. 

γ)  για τον προσδιορισμό της 

επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική 

υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των 

φορολογικών κινήτρων, για την 

κατανάλωση βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας. 

Αιτιολόγηση 

Η αναδιατυπωμένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιφέρει σημαντικές αλλαγές 

στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για την αειφορία της βιοενέργειας, κυρίως επεκτείνοντας 

πολλές από τις διατάξεις, για πρώτη φορά, στα καύσιμα βιομάζας όπως το ξύλο. Προτείνει 

επίσης σημαντικές αλλαγές στους στόχους που αφορούν τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά. Σε 

αυτή τη βάση απαιτούνται επίσης αλλαγές προκειμένου να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής του 

όρου «χρηματοδοτική στήριξη», το οποίο σε ορισμένα κράτη μέλη είτε δεν καλύπτει επί του 

παρόντος είτε δεν πρόκειται να καλύψει επαρκώς στο μέλλον τους πολλαπλούς τρόπους, πέραν 



 

PE597.755v02-00 386/470 RR\1141446EL.docx 

EL 

των άμεσων επιδοτήσεων, με τους οποίους προάγεται ή ευνοείται η παραγωγή ή η χρήση 

καυσίμων βιομάζας και άλλων μορφών βιοενέργειας. Για παράδειγμα, μηχανισμοί όπως τα 

φορολογικά κίνητρα για τη χρήση καυσίμων βιομάζας με βάση την υποτιθέμενη ουδετερότητά 

τους όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα, ή η υποχρέωση ανάμειξης βιοκαυσίμων που 

επιβάλλεται στους προμηθευτές βιομάζας ή άλλων βιοκαυσίμων, είτε εφαρμόζονται ήδη είτε 

ενδέχεται να εφαρμοστούν στο μέλλον, και έχουν επιπτώσεις στο κόστος. Οι όροι που ισχύουν 

για την επιλεξιμότητα για χρηματοδοτική στήριξη, θα πρέπει, επομένως, να διευρυνθούν, ώστε 

να εξασφαλιστεί η πληρότητά τους και η συμβατότητά τους με το πνεύμα της αρχικής οδηγίας. 

 

Τροπολογία  137 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, για να λαμβάνονται υπόψη για 

τους σκοπούς που απαριθμούνται στα 

στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας 

παραγράφου, τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας από 

απόβλητα και κατάλοιπα, πλην των 

καταλοίπων υδατοκαλλιεργειών και 

αλιείας, των γεωργικών και των δασικών 

καταλοίπων, χρειάζεται να τηρούν μόνον 

τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου που ορίζονται στην 

παράγραφο 7. Η παρούσα διάταξη 

εφαρμόζεται επίσης στα απόβλητα και τα 

κατάλοιπα που μεταποιούνται πρώτα σε 

προϊόν πριν από την περαιτέρω 

μεταποίησή τους σε βιοκαύσιμα, 

βιορευστά και καύσιμα βιομάζας. 

Για να λαμβάνονται υπόψη για τους 

σκοπούς που απαριθμούνται στα 

στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας 

παραγράφου, τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά 

και τα καύσιμα βιομάζας από απόβλητα 

και κατάλοιπα, πλην των καταλοίπων 

υδατοκαλλιεργειών και αλιείας, των 

γεωργικών και των δασικών καταλοίπων, 

χρειάζεται να τηρούν μόνον τα κριτήρια 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου που ορίζονται στην 

παράγραφο 7. Ωστόσο, η παραγωγή τους 

πρέπει να συνάδει με την αρχή της 

ιεράρχησης των αποβλήτων όπως 

ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ και να 

αποφεύγει σημαντικές στρεβλωτικές 

επιπτώσεις στις αγορές (υπο)προϊόντων, 

αποβλήτων ή καταλοίπων. Η παρούσα 

διάταξη εφαρμόζεται επίσης στα απόβλητα 

και τα κατάλοιπα που μεταποιούνται 

πρώτα σε προϊόν πριν από την περαιτέρω 

μεταποίησή τους σε βιοκαύσιμα, 

βιορευστά και καύσιμα βιομάζας.  

Αιτιολόγηση 

Η παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας μπορεί να αλλάξει την πορεία 

των καταλοίπων από τις υπάρχουσες ουσιαστικές χρήσεις τους προς την ενέργεια, καθώς και να 

αλλάξει την πορεία των αποβλήτων από την ανακύκλωση προς την ενέργεια, αντίθετα με τους 

στόχους της ιεράρχησης των αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας. Για να εξασφαλιστεί ότι 

η απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές υποστηρίζει τους 
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στόχους του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία και είναι σύμφωνη με την ιεράρχηση 

των αποβλήτων της ΕΕ, είναι απαραίτητο να καθοριστούν νέα κριτήρια αειφορίας. 

 

Τροπολογία  138 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα 

καύσιμα βιομάζας τα οποία παράγονται 

από απόβλητα και κατάλοιπα γεωργικών 

εκτάσεων λαμβάνονται υπόψη για τους 

σκοπούς των στοιχείων α), β) και γ) της 

παρούσας παραγράφου μόνο εφόσον 

έχουν ληφθεί μέτρα από τους φορείς για 

την αποφυγή κάθε αρνητικού αντικτύπου 

στην ποιότητα του εδάφους και του 

εδαφικού άνθρακα. Η ενημέρωση για τα 

μέτρα αυτά πρέπει να αναφέρεται 

σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την νέα υποχρέωση για τα καύσιμα κίνησης 

στο άρθρο 25. 

 

Τροπολογία  139 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα καύσιμα βιομάζας πρέπει να πληρούν 

τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7 

μόνο εάν χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, θερμότητας και ψύξης ή 

καυσίμων με δυναμικότητα καυσίμου 

τουλάχιστον 20 MW στην περίπτωση των 

στερεών καυσίμων βιομάζας και με 

Τα καύσιμα βιομάζας πρέπει να πληρούν 

τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7 

μόνο εάν χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, θερμότητας και ψύξης ή 

καυσίμων με συνολική ονομαστική 

θερμική ισχύ τουλάχιστον 20 MW στην 

περίπτωση των στερεών καυσίμων 
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δυναμικότητα ηλεκτρικής ενέργειας 
τουλάχιστον 0,5 MW στην περίπτωση των 

αέριων καυσίμων βιομάζας. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τα κριτήρια 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις με 

μικρότερη δυναμικότητα καυσίμου. 

βιομάζας και με συνολική ονομαστική 

θερμική ισχύ τουλάχιστον 2 MW στην 

περίπτωση των αέριων καυσίμων 

βιομάζας. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

εφαρμόζουν τα κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις με 

μικρότερη δυναμικότητα καυσίμου. 

 

Τροπολογία  140 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) δάση και άλλες δασικές εκτάσεις 

υψηλής βιοποικιλότητας οι οποίες 

παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και 

καμία υποβάθμιση ή έχουν χαρακτηριστεί 

ως εκτάσεις υψηλής βιοποικιλότητας από 

τη σχετική αρμόδια αρχή, εκτός εάν 

υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν 

ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων 

υλών δεν θίγει τους εν λόγω σκοπούς 

προστασίας της φύσης· 

Αιτιολόγηση 

Δάση τα οποία δεν είναι πρωτογενή δάση μπορεί να διαθέτουν επίσης σημαντική 

βιοποικιλότητα. 

 

Τροπολογία  141 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) λειμώνες υψηλής 

βιοποικιλότητας με επιφάνεια μεγαλύτερη 

από ένα εκτάριο: 

γ)  λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 

συμπεριλαμβανομένων λειμώνων με 

πυκνή βλάστηση και βοσκοτόπων: 
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Τροπολογία  142 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – στοιχείο ii 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) μη φυσικοί λειμώνες υψηλής 

βιοποικιλότητας, ήτοι λειμώνες οι οποίοι 

θα παύσουν να είναι λειμώνες ελλείψει 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οι οποίοι 

παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και 

καμία υποβάθμιση και έχουν 

χαρακτηριστεί ως υψηλής βιοποικιλότητας 

από τη σχετική αρμόδια αρχή, εκτός αν 

αποδεικνύεται ότι η συγκομιδή πρώτων 

υλών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση 

του χαρακτηρισμού τους ως 

λειμώνων υψηλής βιοποικιλότητας. 

ii)  μη φυσικοί λειμώνες υψηλής 

βιοποικιλότητας, ήτοι λειμώνες οι οποίοι 

θα παύσουν να είναι λειμώνες ελλείψει 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οι οποίοι 

παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και 

καμία υποβάθμιση ή έχουν χαρακτηριστεί 

ως υψηλής βιοποικιλότητας από τη σχετική 

αρμόδια αρχή, εκτός αν αποδεικνύεται ότι 

η συγκομιδή πρώτων υλών είναι 

απαραίτητη για τη διατήρηση του 

χαρακτηρισμού τους ως λειμώνων υψηλής 

βιοποικιλότητας. 

 

Τροπολογία  143 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 26 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα παραγόμενα από γεωργική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας που λαμβάνονται υπόψη 

για τους σκοπούς που απαριθμούνται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) δεν θα 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

προέρχονται από εκτάσεις που είχαν 

χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο 

του 2008. 

4. Τα παραγόμενα από γεωργική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας που λαμβάνονται υπόψη 

για τους σκοπούς που απαριθμούνται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) δεν θα 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

προέρχονται από εκτάσεις που είχαν 

χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο 

του 2008, εκτός εάν αποδειχτεί κατά 

τρόπο επαληθεύσιμο ότι η καλλιέργεια 

και η συγκομιδή της συγκεκριμένης 

πρώτης ύλης δεν συνεπάγονται την 

αποξήρανση προηγουμένως μη 

αποξηραμένου εδάφους. 

 

Τροπολογία  144 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 26 – παράγραφος 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας, τα οποία λαμβάνονται 

υπόψη για τους σκοπούς που 

απαριθμούνται στην παράγραφο 1 

στοιχεία α), β) και γ), πληρούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης 

δασικής βιομάζας παραγόμενης με μη 

αειφόρο τρόπο: 

5. Τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας, τα οποία λαμβάνονται 

υπόψη για τους σκοπούς που 

απαριθμούνται στην παράγραφο 1 

στοιχεία α), β) και γ), πληρούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης 

δασικής βιομάζας παραγόμενης με μη 

αειφόρο τρόπο: 

α) η χώρα συγκομιδής της δασικής 

βιομάζας διαθέτει νομοθεσία σε εθνικό ή 

υποεθνικό επίπεδο που εφαρμόζεται στον 

τομέα της συγκομιδής, καθώς και 

συστήματα παρακολούθησης και επιβολής, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι: 

α) η χώρα συγκομιδής της δασικής 

βιομάζας διαθέτει νομοθεσία σε εθνικό ή 

υποεθνικό επίπεδο που εφαρμόζεται στον 

τομέα της συγκομιδής, καθώς και 

συστήματα παρακολούθησης και επιβολής, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι: 

i) η συγκομιδή εκτελείται σύμφωνα 

με τους όρους της άδειας υλοτόμησης στις 

ζώνες εντός των νομίμως καθορισμένων 

ορίων· 

i) η συγκομιδή εκτελείται σύμφωνα 

με τους όρους της άδειας υλοτόμησης ή 

ισοδύναμης απόδειξης του νόμιμου 

δικαιώματος υλοτόμησης στις ζώνες 

εντός των εθνικών ή περιφερειακών 

νομίμως καθορισμένων ορίων. 

ii) πραγματοποιείται αναγέννηση των 

δασών στις εκτάσεις συγκομιδής· 

ii) πραγματοποιείται αναγέννηση των 

δασών στις εκτάσεις συγκομιδής· 

iii) προστατεύονται οι περιοχές με 

υψηλή αξία διατήρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των υγροβιοτόπων 

και των τυρφώνων· 

iii) προστατεύονται οι περιοχές που 

έχουν χαρακτηριστεί ζώνες προώθησης 

της διατήρησης της βιοποικιλότητας ή 

των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί ως 

προστατευόμενη βάσει του διεθνούς ή 

εθνικού δικαίου ή από τη σχετική 

αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των 

υγροβιοτόπων και των τυρφώνων·  

iv) ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις 

της δασικής συγκομιδής στην ποιότητα 
του εδάφους και στη βιοποικιλότητα· και 

iv) η συγκομιδή εκτελείται με 

γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας του 

εδάφους και της βιοποικιλότητας με 

στόχο την ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών επιπτώσεων· και 

v) η συγκομιδή δεν υπερβαίνει τη 

μακροπρόθεμη παραγωγική ικανότητα του 

δάσους, 

v) η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει 

τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα 

του δάσους σε εθνικό ή περιφερειακό 

επίπεδο, 
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β) όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι 

διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για 

τους σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον 

υπάρχουν συστήματα διαχείρισης σε 

επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης ώστε να 

διασφαλίζεται ότι: 

β) όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι 

διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για 

τους σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον 

παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες 

σχετικά με τη νομιμότητα και τις 

πρακτικές διαχείρισης των δασών σε 

επίπεδο βάσης εφοδιασμού ώστε να 

διασφαλίζεται ότι:  

i) η συγκομιδή δασικής βιομάζας 

πραγματοποιήθηκε βάσει νόμιμης άδειας· 

i) η συγκομιδή εκτελείται σύμφωνα 

με τους όρους της διαδικασίας της άδειας 

υλοτόμησης ή ισοδύναμης εθνικής ή 

περιφερειακής απόδειξης του νόμιμου 

δικαιώματος υλοτόμησης· 

ii) πραγματοποιείται αναγέννηση των 

δασών στις εκτάσεις συγκομιδής· 

ii) πραγματοποιείται αναγέννηση των 

δασών στις εκτάσεις συγκομιδής· 

iii) εντοπίζονται και προστατεύονται 

οι περιοχές με υψηλή αξία διατήρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των τυρφώνων και 

των υγροβιοτόπων· 

iii) προστατεύονται οι περιοχές που 

έχουν χαρακτηριστεί ζώνες προώθησης 

της διατήρησης της βιοποικιλότητας ή 

των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί ως 

προστατευόμενη βάσει του διεθνούς ή 

εθνικού δικαίου ή από τη σχετική 

αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των 

υγροβιοτόπων και των τυρφώνων· 

iv) ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις 

της δασικής συγκομιδής στην ποιότητα 
του εδάφους και στη βιοποικιλότητα· 

iv) η συγκομιδή πραγματοποιείται με 

γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας του 

εδάφους και της βιοποικιλότητας· 

συμπεριλαμβάνονται οι γύρω περιοχές 

υπό την προϋπόθεση ότι θίγονται από τις 

δραστηριότητες υλοτόμησης·  

v) η συγκομιδή δεν υπερβαίνει τη 

μακροπρόθεμη παραγωγική ικανότητα του 

δάσους. 

v) η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει 

τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα 

του δάσους σε εθνικό ή περιφερειακό 

επίπεδο, και 

 vi) έχουν τεθεί σε εφαρμογή 

κανονιστικές ρυθμίσεις ή μέτρα που 

συνάδουν με τα σχετικά πρότυπα της 

Ένωσης για το περιβάλλον και τη φύση. 

 

Τροπολογία  145 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο ii 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) έχει υποβάλει εθνικά καθορισμένη 

συνεισφορά στη σύμβαση-πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 

αλλαγή (UNFCCC), η οποία καλύπτει τις 

εκπομπές και τις απορροφήσεις από τη 

γεωργία, τη δασοκομία και τη χρήση γης 

και διασφαλίζει είτε ότι οι μεταβολές του 

αποθέματος άνθρακα που συνδέονται με τη 

συγκομιδή βιομάζας προσμετρώνται στη 

δέσμευση της χώρας για μείωση ή 

περιορισμό των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου σύμφωνα με την εθνικά 

καθορισμένη συνεισφορά, είτε ότι υπάρχει 

νομοθεσία σε εθνικό ή υποεθνικό επίπεδο, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της συμφωνίας 

του Παρισιού, που εφαρμόζεται στην 

περιοχή της συγκομιδής, για τη διατήρηση 

και την ενίσχυση των αποθεμάτων 

άνθρακα και των καταβοθρών διοξειδίου 

του άνθρακα· 

ii) έχει υποβάλει εθνικά καθορισμένη 

συνεισφορά στη σύμβαση-πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 

αλλαγή (UNFCCC), η οποία καλύπτει τις 

εκπομπές και τις απορροφήσεις από τη 

γεωργία, τη δασοκομία και τη χρήση γης 

και διασφαλίζει είτε ότι οι μεταβολές του 

αποθέματος άνθρακα που συνδέονται με τη 

συγκομιδή βιομάζας προσμετρώνται στη 

δέσμευση της χώρας για μείωση ή 

περιορισμό των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου σύμφωνα με την εθνικά 

καθορισμένη συνεισφορά, είτε ότι υπάρχει 

νομοθεσία σε εθνικό ή υποεθνικό επίπεδο, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της συμφωνίας 

του Παρισιού, που εφαρμόζεται στην 

περιοχή της συγκομιδής, για τη διατήρηση 

και την ενίσχυση των αποθεμάτων 

άνθρακα και των καταβοθρών διοξειδίου 

του άνθρακα, και ότι οι εκπομπές από τον 

τομέα της γης δεν υπερβαίνουν τις 

απορροφήσεις· 

 

Τροπολογία  146 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι 

διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για 

τους σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον 

εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης σε 

επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης ώστε να 

διασφαλίζεται η διατήρηση των επιπέδων 

των αποθεμάτων και των καταβοθρών 

Όταν τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι 

διαθέσιμα, τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας λαμβάνονται υπόψη για 

τους σκοπούς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), εφόσον 

εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης σε 

επίπεδο βάσης εφοδιασμού ώστε να 

διασφαλίζεται η διατήρηση ή η αύξηση 

των επιπέδων των αποθεμάτων και των 
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άνθρακα στο δάσος. καταβοθρών άνθρακα στο δάσος. 

 

Τροπολογία  147 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει τον 

τρόπο συγκέντρωσης των αποδεικτικών 

στοιχείων που καταδεικνύουν τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των 

παραγράφων 5 και 6, μέσω εκτελεστικών 

πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 

άρθρο 31 παράγραφος 2. 

Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή 

καθορίζει τον τρόπο συγκέντρωσης των 

αποδεικτικών στοιχείων που 

καταδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις των παραγράφων 5 και 6, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  148 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 26 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 η Επιτροπή 

αξιολογεί κατά πόσο τα κριτήρια που 

ορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 

ελαχιστοποιούν πράγματι τον κίνδυνο 

χρήσης μη αειφόρου δασικής βιομάζας και 

πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις ως προς 

τη χρήση της γης, την αλλαγή στη χρήση 

της γης και τις δασοκομικές 

δραστηριότητες (LULUCF), με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία. Η Επιτροπή 

υποβάλλει, κατά περίπτωση, πρόταση 

τροποποίησης των απαιτήσεων που 

καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6. 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η Επιτροπή 

αξιολογεί, σε στενή συνεργασία με τα 

κράτη μέλη, κατά πόσο τα κριτήρια που 

ορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 

ελαχιστοποιούν πράγματι τον κίνδυνο 

χρήσης μη αειφόρου δασικής βιομάζας και 

πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις ως προς 

τη χρήση της γης, την αλλαγή στη χρήση 

της γης και τις δασοκομικές 

δραστηριότητες (LULUCF), με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία. Η Επιτροπή 

υποβάλλει, κατά περίπτωση, πρόταση 

τροποποίησης των απαιτήσεων που 

καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 για 

την περίοδο μετά το 2030. 

 

Τροπολογία  149 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τουλάχιστον 50 % για βιοκαύσιμα 

και βιορευστά παραγόμενα σε 

εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία 

στις ή πριν από τις 5 Οκτωβρίου 2015· 

α)  τουλάχιστον 50 % για βιοκαύσιμα, 

καύσιμα που προέρχονται από το 

βιομεθάνιο για χρήση στον τομέα των 

μεταφορών και βιορευστά παραγόμενα σε 

εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία 

στις ή πριν από τις 5 Οκτωβρίου 2015· 

 

Τροπολογία  150 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τουλάχιστον 60 % για βιοκαύσιμα 

και βιορευστά παραγόμενα σε 

εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία 

από τις 5 Οκτωβρίου 2015· 

β)  τουλάχιστον 60 % για βιοκαύσιμα, 

καύσιμα που προέρχονται από το 

βιομεθάνιο για χρήση στον τομέα των 

μεταφορών και βιορευστά παραγόμενα σε 

εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία 

από τις 5 Οκτωβρίου 2015·  

 

Τροπολογία  151 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τουλάχιστον 70 % για βιοκαύσιμα 

και βιορευστά παραγόμενα σε 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2021· 

γ) τουλάχιστον 65 % για βιοκαύσιμα, 

καύσιμα που προέρχονται από το 

βιομεθάνιο για χρήση στον τομέα των 

μεταφορών και βιορευστά παραγόμενα σε 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2021· 

 

Τροπολογία  152 

Πρόταση οδηγίας 
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 Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – στοιχείο δ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τουλάχιστον 80 % για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

θέρμανσης και ψύξης από καύσιμα 

βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και 85% για 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2026. 

δ) τουλάχιστον 70 % για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

θέρμανσης και ψύξης από καύσιμα 

βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 και 80% για 

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2026. 

 

Τροπολογία  153 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 

μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου από εκείνη που 

προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο. 

 

Τροπολογία  154 

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 

Η ηλεκτρική ενέργεια από καύσιμα 

βιομάζας που παράγεται σε εγκαταστάσεις 

με εγκατεστημένη δυναμικότητα 

ηλεκτροπαραγωγής τουλάχιστον 20 MW 

λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της 

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

παρόντος άρθρου, 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 
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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]. 

λειτουργούσαν με στερεά ορυκτά 

καύσιμα. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) του 

παρόντος άρθρου, 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) του παρόντος 

άρθρου, 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]. 

 

Τροπολογία  155 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην 

ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις 

για τις οποίες δεν απαιτείται η εφαρμογή 

τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής 

απόδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α, 

εφόσον οι εν λόγω εγκαταστάσεις 

χρησιμοποιούν αποκλειστικά καύσιμα 

βιομάζας που παράγονται από κατάλοιπα 

υδατοκαλλιεργειών και αλιείας, γεωργικά 

και δασικά κατάλοιπα υπό κανονικές 

συνθήκες λειτουργίας. 

 ____________________ 

 1αΟδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 

απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 

2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 

κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 

2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 

σ. 1). 
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Αιτιολόγηση 

Παρόλο που η υψηλή απόδοση μετατροπής αποτελεί βασική συνιστώσα της αειφορίας της 

βιοενέργειας και θα πρέπει να εξασφαλίζεται, υπάρχουν περιστάσεις, όπως οι κλιματικές 

συνθήκες, οι οποίες οδηγούν σε ανεπαρκή ζήτηση για θερμότητα για επενδύσεις συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας. Αυτές οι περιστάσεις καλύπτονται ήδη στο άρθρο 14 της οδηγίας 

για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ), το οποίο αφορά την προώθηση της απόδοσης στη 

θέρμανση και την ψύξη. Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις που παράγουν 

ηλεκτρική ενέργεια μόνο θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο κατάλοιπα, καθώς 

αυτά δεν ανταγωνίζονται ουσιαστικές χρήσεις. 

 

Τροπολογία  156 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 26 – παράγραφος 8 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α. Η Επιτροπή υποβάλλει, ανά 

διετία, έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 

τον αντίκτυπο και τα οφέλη των 

βιοκαυσίμων που καταναλώνονται στην 

Ένωση, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή 

τροφίμων, ζωοτροφών και άλλων υλικών, 

στην οικονομική, την περιβαλλοντική και 

την κοινωνική βιωσιμότητα τόσο στην 

Ένωση όσο και σε τρίτες χώρες. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά διατάξεων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων (άρθρο 17 παράγραφος 7 της 

υπάρχουσας οδηγίας) που απαλείφθηκαν στην πρόταση της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  157 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 8 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Κατά παρέκκλιση από τις 

παραγράφους 1 έως 8α του παρόντος 

άρθρου και λαμβανομένων υπόψη των 

ιδιαιτεροτήτων των εξόχως απόκεντρων 

περιοχών σύμφωνα με το άρθρο 349 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 26 της 

παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζεται στις 

εν λόγω περιοχές. Έως... [έξι μήνες από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο νομοθετική πρόταση με 

την οποία καθορίζονται για τις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές κριτήρια σχετικά με 

την βιωσιμότητα των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου και την μείωση της χρήσης 

τους. Τα εν λόγω κριτήρια λαμβάνουν 

υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Συγκεκριμένα, οι εξόχως απόκεντρες 

περιοχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες των 

πόρων τους, σύμφωνα με αυστηρά 

κριτήρια αειφορίας, προκειμένου να 

αυξήσουν την παραγωγή ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και να ενισχύσουν την 

ενεργειακή τους ανεξαρτησία. 

Αιτιολόγηση 

Ο εφοδιασμός με ορυκτά καύσιμα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (80 % ή περισσότερο σε 

ορισμένες περιοχές) δημιουργεί πρόσθετο κόστος που αποβαίνει σε βάρος της τοπικής 

οικονομίας και της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων. Ταυτόχρονα, ορισμένες από αυτές τις 

περιοχές διαθέτουν σημαντικούς πόρους βιομάζας τους οποίους θα πρέπει να μπορούν να 

εκμεταλλεύονται. 

 

Τροπολογία  158 

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. 

10. Για τους σκοπούς που 

απαριθμούνται στην παράγραφο 1 

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

μπορούν να καθορίσουν πρόσθετα 

κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας. 

 

Τροπολογία  159 

Πρόταση οδηγίας 
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 Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α)  επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή 

βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων 

βιομάζας με διαφορετικά χαρακτηριστικά 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου να 

αναμειγνύονται για παράδειγμα σε 

περιέκτη, εγκατάσταση επεξεργασίας ή 

εφοδιαστικής, υποδομή μεταφοράς και 

διανομής ή χώρο εγκαταστάσεων· 

α)  επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή 

βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων 

βιομάζας με διαφορετικά χαρακτηριστικά 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου να αναμειγνύονται 

για παράδειγμα σε περιέκτη, εγκατάσταση 

επεξεργασίας ή εφοδιαστικής, υποδομή 

μεταφοράς και διανομής ή χώρο 

εγκαταστάσεων, υπό τον όρο ότι κάθε 

παρτίδα πληροί τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 26 αυτοτελώς 

και ότι εφαρμόζονται κατάλληλα 

συστήματα για την παρακολούθηση και 

τη μέτρηση της συμμόρφωσης των 

επιμέρους παρτίδων· 

 

Τροπολογία  160 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Προκειμένου να διευκολυνθεί το 

διασυνοριακό εμπόριο και η ενημέρωση 

των καταναλωτών, οι εγγυήσεις 

προέλευσης για την ανανεώσιμη ενέργεια 

που διοχετεύεται στο δίκτυο θα περιέχουν 

πληροφορίες για τα κριτήρια αειφορίας 

και τη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 

26 παράγραφοι 2 έως 7 και μπορούν να 

μεταφέρονται ξεχωριστά. 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο οι εγγυήσεις προέλευσης να ενημερώνουν τον καταναλωτή σχετικά με τη 

συμμόρφωση με τα κριτήρια βιωσιμότητας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. 
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Τροπολογία  161 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α)  όταν από την επαξεργασία 

παρτίδας πρώτων υλών προκύπτει μόνο 

ένα προϊόν που προορίζεται για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή 

καυσίμων βιομάζας, το μέγεθος της 

παρτίδας και οι σχετικές ποσότητες που 

αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου προσαρμόζονται με 

την εφαρμογή συντελεστή προσαρμογής 

που αντιπροσωπεύει τον λόγο της μάζας 

του προϊόντος που προορίζεται για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή 

καυσίμων βιομάζας προς τη μάζα των 

πρώτων υλών που εισέρχονται στη 

διαδικασία· 

α)  όταν από την επεξεργασία παρτίδας 

πρώτων υλών προκύπτει μόνο ένα προϊόν 

που προορίζεται για την παραγωγή 

βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων 

βιομάζας, το μέγεθος της παρτίδας και οι 

σχετικές ποσότητες που αντιστοιχούν στα 

χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

προσαρμόζονται με την εφαρμογή 

συντελεστή προσαρμογής που 

αντιπροσωπεύει τον λόγο της μάζας του 

προϊόντος που προορίζεται για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή 

καυσίμων βιομάζας προς τη μάζα των 

πρώτων υλών που εισέρχονται στη 

διαδικασία, υπό τον όρο ότι κάθε παρτίδα 

που συνιστά το μείγμα πληροί τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 26· 

 

Τροπολογία  162 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 27 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 

εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς 

υποβάλλουν αξιόπιστες πληροφορίες όσον 

αφορά την τήρηση των κριτηρίων 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο 

άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 7 και θέτουν 

στη διάθεση του κράτους μέλους, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος, τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των 

πληροφοριών Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν 

τους οικονομικούς φορείς να 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 

εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς 

υποβάλλουν αξιόπιστες πληροφορίες όσον 

αφορά την τήρηση των κριτηρίων 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο 

άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 7 και θέτουν 

στη διάθεση του κράτους μέλους, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος, τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των 

πληροφοριών Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν 

τους οικονομικούς φορείς να 
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εξασφαλίζουν κατάλληλου επιπέδου 

ανεξάρτητο έλεγχο των πληροφοριών που 

υποβάλλουν, και να παρέχουν στοιχεία που 

να αποδεικνύουν τη διενέργεια τέτοιου 

ελέγχου. Με τον έλεγχο επαληθεύεται ότι 

τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από 

τους οικονομικούς φορείς είναι ακριβή, 

αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη. 

Αξιολογούνται η συχνότητα και η 

μεθοδολογία των δειγματοληψιών και η 

ορθότητα των δεδομένων. 

εξασφαλίζουν κατάλληλου επιπέδου 

ανεξάρτητο έλεγχο των πληροφοριών που 

υποβάλλουν, και να παρέχουν στοιχεία που 

να αποδεικνύουν τη διενέργεια τέτοιου 

ελέγχου. Ο έλεγχος επαληθεύει ότι τα 

συστήματα που χρησιμοποιούνται από 

τους οικονομικούς φορείς είναι ακριβή, 

αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη και 

συμπεριλαμβάνει επίσης επαλήθευση που 

διασφαλίζει ότι τα υλικά δεν 

τροποποιούνται ούτε απορρίπτονται 

σκόπιμα, ώστε η παρτίδα ή μέρος αυτής 

να μετατραπεί ενδεχομένως σε απόβλητα 

ή κατάλοιπα, προκειμένου να αλλάξουν οι 

υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το 

άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 7. 

Αξιολογούνται η συχνότητα και η 

μεθοδολογία των δειγματοληψιών και η 

ορθότητα των δεδομένων. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με το όριο της 

συνεισφοράς των βιοκαυσίμων και των βιοαερίων τα οποία παράγονται από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος IX στο άρθρο 25 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  163 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην 

παρούσα παράγραφο ισχύουν άσχετα αν τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας παράγονται εντός της Ένωσης ή 

εισάγονται.  

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην 

παρούσα παράγραφο ισχύουν άσχετα αν τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας παράγονται εντός της Ένωσης ή 

εισάγονται. Οι πληροφορίες σχετικά με τη 

γεωγραφική προέλευση των βιοκαυσίμων, 

των βιορευστών και των καυσίμων 

βιομάζας πρέπει να τίθενται στη διάθεση 

των καταναλωτών. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι συνδεδεμένη με την υποχρέωση για τα καύσιμα κίνησης που 

προβλέπεται στο άρθρο 25. 
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Τροπολογία  164 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 27 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει 

ότι τα εθελοντικά εθνικά ή διεθνή 

συστήματα που θεσπίζουν τα πρότυπα για 

την παραγωγή προϊόντων βιομάζας 

περιέχουν ακριβή δεδομένα για τους 

σκοπούς του άρθρου 26 παράγραφος 7, 

και/ή αποδεικνύουν ότι οι παρτίδες 

βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων 

βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας 

που καθορίζονται στο 

άρθρο 26παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6, και/ή 

ότι κανένα υλικό δεν έχει σκοπίμως 

τροποποιηθεί ή απορριφθεί ώστε η παρτίδα 

ή μέρος αυτής να εμπίπτει στο 

παράρτημα IX. Για να αποδείξουν ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 5 

και 6 σχετικά με τη δασική βιομάζα, οι 

φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 

αποφασίσουν να παράσχουν απευθείας τα 

απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία σε 

επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης. Η 

Επιτροπή μπορεί επίσης να αναγνωρίζει 

ζώνες για την προστασία σπάνιων, 

απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση 

οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες 

από διεθνείς συμφωνίες ή 

περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που 

καταρτίζονται από διακυβερνητικές 

οργανώσεις ή τη Διεθνή Ένωση για τη 

Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών 

Πόρων για τους σκοπούς του άρθρου 26 

παράγραφος 2 στοχείο β) σημείο ii). 

4.  Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει 

ότι τα εθελοντικά εθνικά ή διεθνή 

συστήματα που θεσπίζουν τα πρότυπα για 

την παραγωγή προϊόντων βιομάζας 

περιέχουν ακριβή δεδομένα για τους 

σκοπούς του άρθρου 26 παράγραφος 7, 

και/ή αποδεικνύουν ότι οι παρτίδες 

βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων 

βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας 

που καθορίζονται στο 

άρθρο 26παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6, και/ή 

ότι κανένα υλικό δεν έχει σκοπίμως 

τροποποιηθεί ή απορριφθεί ώστε η παρτίδα 

ή μέρος αυτής να εμπίπτει στο 

παράρτημα IX. Για να αποδείξουν ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 5 

και 6 σχετικά με τη δασική βιομάζα, οι 

φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να 

αποφασίσουν να παράσχουν απευθείας τα 

απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία σε 

επίπεδο βάσης εφοδιασμού. Η Επιτροπή 

μπορεί επίσης να αναγνωρίζει ζώνες για 

την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή 

υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, 

αναγνωρισμένες από διεθνείς συμφωνίες ή 

περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που 

καταρτίζονται από διακυβερνητικές 

οργανώσεις ή τη Διεθνή Ένωση για τη 

Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών 

Πόρων για τους σκοπούς του άρθρου 26 

παράγραφος 2 στοχείο β) σημείο ii). 

 

Τροπολογία  165 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με 

τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

επαληθεύεται με αποτελεσματικό και 

ενιαίο τρόπο και ειδικότερα για την 

αποτροπή περιπτώσεων απάτης, η 

Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει τους 

λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής, 

συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων 

λεπτομερών προδιαγραφών αξιοπιστίας, 

διαφάνειας και διενέργειας ανεξάρτητου 

ελέγχου και να απαιτεί την εφαρμογή 

αυτών των προδιαγραφών από όλα τα 

εθελοντικά συστήματα. Κατά τον 

προσδιορισμό των προδιαγραφών αυτών, η 

Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην 

ανάγκη ελαχιστοποίησης του διοικητικού 

φόρτου. Αυτό γίνεται με την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης στην οποία 

παραπέμπει το άρθρο 31 παράγραφος 3. Οι 

πράξεις αυτές ορίζουν προθεσμία για την 

εφαρμογή των προδιαγραφών από τα 

εθελοντικά συστήματα. Η Επιτροπή μπορεί 

να καταργεί αποφάσεις για την 

αναγνώριση εθελοντικών συστημάτων σε 

περίπτωση που τα εν λόγω συστήματα δεν 

εφαρμόζουν τις εν λόγω προδιαγραφές 

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.  

Για να διασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση με 

τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

επαληθεύεται με αποτελεσματικό και 

ενιαίο τρόπο και ειδικότερα για την 

αποτροπή περιπτώσεων απάτης, η 

Επιτροπή μπορεί να προσδιορίζει τους 

λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής, 

συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων 

λεπτομερών προδιαγραφών αξιοπιστίας, 

διαφάνειας και διενέργειας ανεξάρτητου 

ελέγχου και να απαιτεί την εφαρμογή 

αυτών των προδιαγραφών από όλα τα 

εθελοντικά συστήματα. Κατά τον 

προσδιορισμό των προδιαγραφών αυτών, η 

Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην 

ανάγκη ελαχιστοποίησης του διοικητικού 

φόρτου. Αυτό γίνεται με την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη 

διαδικασία εξέτασης στην οποία 

παραπέμπει το άρθρο 31 παράγραφος 3. Οι 

πράξεις αυτές ορίζουν προθεσμία για την 

εφαρμογή των προδιαγραφών από τα 

εθελοντικά συστήματα. Η Επιτροπή μπορεί 

να καταργεί αποφάσεις για την 

αναγνώριση εθελοντικών συστημάτων σε 

περίπτωση που τα εν λόγω συστήματα δεν 

εφαρμόζουν τις εν λόγω προδιαγραφές 

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Σε 

περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος 

θέτει ζήτημα για την εφαρμογή κάποιου 

εθελοντικού συστήματος, η Επιτροπή θα 

ερευνά το ζήτημα και θα προβαίνει στις 

κατάλληλες ενέργειες. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι συνδεδεμένη με την υποχρέωση για τα καύσιμα κίνησης που 

προβλέπεται στο άρθρο 25. 

 

Τροπολογία  166 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 27 – παράγραφος 7 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Η Επιτροπή δύναται, ανά πάσα 

στιγμή, να επαληθεύει την αξιοπιστία των 

πληροφοριών σχετικά με την εκπλήρωση 

των κριτηρίων αειφορίας ή τη μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

που υποβάλλονται από οικονομικούς 

φορείς που δραστηριοποιούνται στην 

αγορά της Ένωσης ή κατόπιν αιτήματος 

κράτους μέλους. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι συνδεδεμένη με την υποχρέωση για τα καύσιμα κίνησης που 

προβλέπεται στο άρθρο 25. 

 

Τροπολογία  167 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή 

έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης 

γης, όπως μετάβαση από μια από τις 

ακόλουθες κατηγορίες κάλυψης γης κατά 

IPCC: δασικές εκτάσεις, βοσκότοποι, 

υγροβιότοποι, οικισμοί ή άλλες εκτάσεις, 

σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή πολυετείς 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και όταν η τιμή 

(el) των εκπομπών λόγω άμεσης αλλαγής 

της χρήσης γης υπολογίζεται σύμφωνα με 

το παράρτημα V μέρος Γ σημείο 7, 

θεωρούνται ότι έχουν μηδενικές 

εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης 

αλλαγής στη χρήση γης. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία επί του άρθρου 7 

παράγραφος 1. 
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Τροπολογία  168 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν 

να υποβάλουν στην Επιτροπή εκθέσεις οι 

οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις 

τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από 

την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων 

υλών των ζωνών της επικράτειάς τους που 

ταξινομούνται στο επίπεδο 2 της 

στατιστικής ονοματολογίας των εδαφικών 

μονάδων (εφεξής «NUTS») ή σε 

αναλυτικότερο επίπεδο NUTS σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου.  Οι εκθέσεις συνοδεύονται 

από περιγραφή της μεθόδου και των 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό του επιπέδου των 

εκπομπών. Η εν λόγω μέθοδος λαμβάνει 

υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους, το 

κλίμα και την αναμενόμενη απόδοση 

πρώτων υλών. 

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν 

να υποβάλουν στην Επιτροπή εκθέσεις οι 

οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις 

τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από 

την καλλιέργεια γεωργικών και δασικών 

πρώτων υλών των ζωνών της επικράτειάς 

τους που ταξινομούνται στο επίπεδο 2 της 

στατιστικής ονοματολογίας των εδαφικών 

μονάδων (εφεξής «NUTS») ή σε 

αναλυτικότερο επίπεδο NUTS σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. Οι εκθέσεις συνοδεύονται 

από περιγραφή της μεθόδου και των 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό του επιπέδου των 

εκπομπών. Η εν λόγω μέθοδος λαμβάνει 

υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους, το 

κλίμα και την αναμενόμενη απόδοση 

πρώτων υλών. 

 

Τροπολογία  169 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4.  Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει 

με εκτελεστική πράξη, η οποία εκδίδεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 

οποία παραπέμπει το άρθρο 31 

παράγραφος 2, ότι οι εκθέσεις τ των 

παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου 

περιλαμβάνουν, για τους σκοπούς του 

άρθρου 26 παράγραφος 7, ακριβή 

δεδομένα για τις μετρήσεις των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με 

την καλλιέργεια πρώτων υλών 

4.  Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει 

με εκτελεστική πράξη, η οποία εκδίδεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην 

οποία παραπέμπει το άρθρο 31 

παράγραφος 2, ότι οι εκθέσεις τ των 

παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου 

περιλαμβάνουν, για τους σκοπούς του 

άρθρου 26 παράγραφος 7, ακριβή 

δεδομένα για τις μετρήσεις των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με 

την καλλιέργεια πρώτων υλών 
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για γεωργική βιομάζα οι οποίες 

παραγονται στις περιοχές που 

περιλαμβάνονται στις εν λόγω 

εκθέσεις. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιούνται αντί των 

αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών για 

καλλιέργεια που παρατίθενται στο 

παράρτημα V μέρος Δ ή Ε για τα 

βιοκαύσιμα και τα βιορευστά και στο 

παράρτημα VI μέρος Γ για τα καύσιμα 

βιομάζας. 

για γεωργική και δασική βιομάζα οι οποίες 

παράγονται στις περιοχές που 

περιλαμβάνονται στις εν λόγω 

εκθέσεις. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιούνται αντί των 

αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών για 

καλλιέργεια που παρατίθενται στο 

παράρτημα V μέρος Δ ή Ε για τα 

βιοκαύσιμα και τα βιορευστά και στο 

παράρτημα VI μέρος Γ για τα καύσιμα 

βιομάζας. 

 

Τροπολογία  170 

Πρόταση οδηγίας 

 Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5.  Η Επιτροπή επανεξετάζει διαρκώς 

το παράρτημα V και το παράρτημα VI, 

αποβλέποντας, όπου αιτιολογείται, στην 

προσθήκη ή την αναθεώρηση τιμών για 

οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, 

βιορευστών και καυσίμων βιομάζας. Κατά 

την εν λόγω επανεξέταση θα συνεκτιμάται 

η τροποποίηση της μεθοδολογίας στο 

παράρτημα V μέρος Γ και στο 

παράρτημα VI μέρος Β 

5.  Η Επιτροπή επανεξετάζει διαρκώς 

το παράρτημα V και το παράρτημα VI, 

αποβλέποντας, όπου αιτιολογείται, στην 

προσθήκη ή την αναθεώρηση τιμών για 

οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, 

βιορευστών και καυσίμων βιομάζας με 

βάση τις τελευταίες τεχνολογικές 

εξελίξεις και τα επιστημονικά στοιχεία. 

Κατά την εν λόγω επανεξέταση θα 

συνεκτιμάται η τροποποίηση της 

μεθοδολογίας στο παράρτημα V 

μέρος Γ και στο παράρτημα VI μέρος Β 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι συνδεδεμένη με την υποχρέωση για τα καύσιμα κίνησης που 

προβλέπεται στο άρθρο 25. 

 

Τροπολογία  171 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
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προέλευση των βιοκαυσίμων, των 

βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας 

που καταναλώνονται στην Ένωση, καθώς 

και τον αντίκτυπο που έχει η παραγωγή 

τους, συμπεριλαμβανομένου του 

αντικτύπου της μετατόπισης, στις χρήσεις 

γης στην Ένωση και στις κύριες 

προμηθεύτριες τρίτες χώρες. Η 

παρακολούθηση αυτή βασίζεται στα 

ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για το κλίμα 

και την ενέργεια και στις αντίστοιχες 

εκθέσεις προόδου των κρατών μελών που 

απαιτούνται βάσει των άρθρων 3, 15 και 

18 του κανονισμού [διακυβέρνηση], και 

στις εκθέσεις των σχετικών τρίτων χωρών 

και διακυβερνητικών οργανισμών, σε 

επιστημονικές μελέτες και σε άλλες 

κατάλληλες πηγές πληροφοριών. Η 

Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις 

αλλαγές στις τιμές βασικών αγαθών που 

συνδέονται με τη χρήση βιομάζας για 

ενεργειακούς σκοπούς και τις 

συνακόλουθες θετικές και αρνητικές 

επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια.  

προέλευση των βιοκαυσίμων, των 

βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας 

που καταναλώνονται στην Ένωση, καθώς 

και τον αντίκτυπο που έχει η παραγωγή 

τους, συμπεριλαμβανομένου του 

αντικτύπου της μετατόπισης, στις χρήσεις 

γης στην Ένωση και στις κύριες 

προμηθεύτριες τρίτες χώρες. Η 

παρακολούθηση αυτή βασίζεται στα 

ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για το κλίμα 

και την ενέργεια και στις αντίστοιχες 

εκθέσεις προόδου των κρατών μελών που 

απαιτούνται βάσει των άρθρων 3, 15 και 

18 του κανονισμού [διακυβέρνηση], και 

στις εκθέσεις των σχετικών τρίτων χωρών 

και διακυβερνητικών οργανισμών, σε 

επιστημονικές μελέτες, σε δεδομένα από 

δορυφόρους και σε άλλες κατάλληλες 

πηγές πληροφοριών. Η Επιτροπή 

παρακολουθεί επίσης τις αλλαγές στις 

τιμές βασικών αγαθών που συνδέονται με 

τη χρήση βιομάζας για ενεργειακούς 

σκοπούς και τις συνακόλουθες θετικές και 

αρνητικές επιπτώσεις στην επισιτιστική 

ασφάλεια.  

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την επιβολή του άρθρου 26. 

 

Τροπολογία  172 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή διατηρεί διάλογο και 

ανταλλάσσει πληροφορίες με τις τρίτες 

χώρες, παραγωγούς 

βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων 

βιομάζας, τις οργανώσεις καταναλωτών 

και την κοινωνία των πολιτών σχετικά με 

τη γενική εφαρμογή των μέτρων της 

παρούσας οδηγίας που αφορούν τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 

2. Η Επιτροπή διατηρεί διάλογο και 

ανταλλάσσει πληροφορίες με τις τρίτες 

χώρες, παραγωγούς 

βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων 

βιομάζας, τις οργανώσεις καταναλωτών 

και την κοινωνία των πολιτών σχετικά με 

τη γενική εφαρμογή των μέτρων της 

παρούσας οδηγίας που αφορούν τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
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αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις 

επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η 

παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών 

στην τιμή των τροφίμων. 

αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις 

επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

βιομάζας στην τιμή των τροφίμων, στις 

τιμές των πόρων και στη χρήση των 

υλικών. 

Αιτιολόγηση 

Συνδέεται με την εφαρμογή του άρθρου 26. 

 

Τροπολογία  173 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, 

στο πλαίσιο των πολιτικών για τη μείωση 

των ανθρακούχων εκπομπών στον τομέα 

των μεταφορών και της κυκλικής 

οικονομίας, η Επιτροπή δημοσιεύει 

σχετική έκθεση, συνοδευόμενη κατά 

περίπτωση από νομοθετικές προτάσεις, 

σχετικά με την προώθηση ορυκτών 

καυσίμων από απόβλητα για τον τομέα 

των μεταφορών. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες στο άρθρο 25 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  174 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η 

Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον τα κριτήρια 

που καθορίζονται στο άρθρο 26 

εμποδίζουν αποτελεσματικά τη χρήση μη 

βιώσιμης δασικής και γεωργικής 
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βιομάζας και αντιμετωπίζουν τις άμεσες 

και έμμεσες ανθρακούχες εκπομπές της, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών 

του τομέα LULUCF (χρήση γης, αλλαγή 

χρήσεων γης και δασοκομίας) και 

υποβάλλει, κατά περίπτωση, πρόταση για 

την τροποποίηση των σχετικών 

απαιτήσεων. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες επί του άρθρου 26. 

 

Τροπολογία  175 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για το σκοπό αυτό, στην εν λόγω πρόταση 

λαμβάνονται υπόψη η πείρα από την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 

συμπεριλαμβανομένων των οικείων 

κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, και οι 

τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Για το σκοπό αυτό, στην εν λόγω πρόταση 

λαμβάνονται υπόψη η πείρα από την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 

συμπεριλαμβανομένων των οικείων 

κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, και οι 

τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις 

στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τροπολογίες επί των άρθρων 25 και 26. 

 

Τροπολογία  176 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, το 

άρθρο 7 παράγραφος 6, το άρθρο 19 

παράγραφοι 11 και 14, το άρθρο 25 

2. Η εξουσία έκδοσης 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, το 

άρθρο 7 παράγραφος 6, το άρθρο 19 

παράγραφοι 11 και 14, το άρθρο 25 
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παράγραφος 6 και το άρθρο 28 

παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 

για περίοδο πέντε ετών από την1η 

Ιανουαρίου 2021. 

παράγραφοι 4 και 6 και το άρθρο 28 

παράγραφος 5 ανατίθεται στην Επιτροπή 

για περίοδο πέντε ετών από την 1η 

Ιανουαρίου 2021. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία επί του άρθρου 25 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  177 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 3  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 5, το άρθρο 7 

παράγραφος 6, το άρθρο 19 παράγραφοι 

11 και 14, το άρθρο 25 παράγραφος 6 και 

το άρθρο 28 παράγραφος 5 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. Παράγει αποτελέσματα 

από την επομένη της δημοσίευσης της 

απόφασης 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 εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 5, το άρθρο 7 

παράγραφος 6, το άρθρο 19 παράγραφοι 

11 και 14, το άρθρο 25 παράγραφοι 4 και 

6 και το άρθρο 28 παράγραφος 5 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. Παράγει αποτελέσματα 

από την επομένη της δημοσίευσης της 

απόφασης 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. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία επί του άρθρου 25 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  178 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 6. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
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οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 

παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 19 

παράγραφοι 11 και 14, το άρθρο 25 

παράγραφος 6 και το άρθρο 28 

παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνον 

εφόσον δεν έχουν εκφρασθεί αντιρρήσεις 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο εντός τεσσάρων μηνών από 

την προς τα όργανα αυτά κοινοποίηση της 

πράξης ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της 

εν λόγω περιόδου, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 

αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι 

δεν προτίθενται να εκφράσουν αντίρρηση. 

Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 

δύο μήνες με πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου. 

οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 

παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 19 

παράγραφοι 11 και 14, το άρθρο 25 

παράγραφοι 4 και 6 και το άρθρο 28 

παράγραφος 5 αρχίζει να ισχύει μόνον 

εφόσον δεν έχουν εκφρασθεί αντιρρήσεις 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την προς 

τα όργανα αυτά κοινοποίηση της πράξης ή 

εφόσον, πριν από την εκπνοή της εν λόγω 

περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει 

την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 

εκφράσουν αντίρρηση. Η εν λόγω 

προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία επί του άρθρου 25 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  179 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα V – Μέρος Γ – παράγραφος 3 – στοιχείο α – μαθηματικός τύπος  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΜΕΙΩΣΗ = (E F(t) – E B /E F(t))  ΜΕΙΩΣΗ = (E F(t) – E B) /E F(t) 

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. 

 

Τροπολογία  180 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα V – Μέρος Γ –παράγραφος 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

15. Η μείωση εκπομπών μέσω 15. Η μείωση εκπομπών μέσω 
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δέσμευσης και αντικατάστασης του 

άνθρακα, eccr , συνδέεται άμεσα με την 

παραγωγή του βιοκαυσίμου ή του 

βιορευστού στο οποίο καταλογίζονται και 
περιορίζεται στις εκπομπές που 

αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης του 

CO2 που προέρχεται από βιομάζα και που 

χρησιμοποιείται στον τομέα της ενέργειας 

ή των μεταφορών 

δέσμευσης και υποκατάστασης του 

άνθρακα, eccr, περιορίζεται στις εκπομπές 

που αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης 

του CO2 που προέρχεται από βιομάζα και 

που χρησιμοποιείται προς υποκατάσταση 

του ορυκτής προέλευσης CO2 που 

χρησιμοποιείται σε εμπορικά προϊόντα 

και υπηρεσίες. 

Αιτιολόγηση 

Η ισχύουσα νομική βάση θα πρέπει να διατηρηθεί. Δεν θα πρέπει να λησμονούνται οι μειώσεις 

των εκπομπών και σε τομείς πέραν των μεταφορών. 

 

Τροπολογία  181 

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. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η συνοχή των στόχων μείωσης των εκπομπών. 

 

Τροπολογία  182 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ)  Βιολογικά απόβλητα κατά το 

άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ από νοικοκυριά, τα οποία 

συλλέγονται χωριστά κατά το άρθρο 3 

παράγραφος 11 της εν λόγω οδηγίας. 

γ)  Βιολογικά απόβλητα κατά το 

άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ τα οποία συλλέγονται χωριστά 

κατά το άρθρο 3 παράγραφος 11 της εν 

λόγω οδηγίας. 
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Τροπολογία  183 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) Κλάσματα βιομάζας των 

βιομηχανικών αποβλήτων που δεν είναι 

κατάλληλα για χρήση στην τροφική 

αλυσίδα των ανθρώπων και των ζώων, 

περιλαμβανομένων των υλικών που 

προέρχονται από το λιανικό και χονδρικό 

εμπόριο και από τη βιομηχανία γεωργικών 

τροφίμων καθώς και αλιευτικών προϊόντων 

και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, εκτός 

από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται 

στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος. 

δ) Υπολείμματα βιομάζας που 

προέρχονται από άλλες βιομηχανικές 

παραγωγές από ανανεώσιμες πηγές και 
δεν είναι κατάλληλα για χρήση στην 

τροφική αλυσίδα των ανθρώπων και των 

ζώων ή για επανεπεξεργασία σε υλικά 

εκτός τροφίμων. Σε αυτά 

περιλαμβάνονται υλικά που προέρχονται 

από το λιανικό και χονδρικό εμπόριο και 

τη βιολογική χημική παραγωγή, από τη 

βιομηχανία γεωργικών τροφίμων καθώς 

και αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων 

υδατοκαλλιέργειας, εκτός από τις πρώτες 

ύλες που απαριθμούνται στο μέρος Β του 

παρόντος παραρτήματος. 

Αιτιολόγηση 

Μόνο τα υπολείμματα παραγωγής που δεν μπορούν να βρουν καμία άλλη εφαρμογή σε νέα 

τρόφιμα, ζωοτροφές ή μη εδώδιμα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν προηγμένα βιοκαύσιμα. 

Έτσι τηρείται η αρχή της κυκλικής οικονομίας και η αποδοτική χρήση των πόρων.   

 

Τροπολογία  184 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) Λύματα μονάδων παραγωγής 

φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 

ελαιούχων φοινίκων. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Τα υπολείμματα από την παραγωγή φυτικών ελαίων με υψηλό αποτέλεσμα έμμεσης αλλαγής της 

χρήσης γης (ILUC) δεν θα πρέπει να θεωρούνται κατάλληλη πρώτη ύλη για τα προηγμένα 

βιοκαύσιμα. 
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Τροπολογία  185 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) Ταλλέλαιο και πίσσα ταλλελαίου. διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το ταλλέλαιο έχει ευρεία βιομηχανική χρήση. Χωρίς εκτίμηση επιπτώσεων δεν μπορούμε να 

αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα της μετατόπισης της χρήσης του. 

 

Τροπολογία  186 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο ι 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) Βαγάσση. διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Οι πρώτες ύλες που έχουν τρέχουσες βιομηχανικές χρήσεις και περιορισμένη διαθεσιμότητα δεν 

θα πρέπει να προωθούνται ως προηγμένα βιοκαύσιμα, διότι είναι πιθανό να προκύψουν 

αρνητικές επιπτώσεις στο κλίμα και στην οικονομία, εφόσον αυτές οι πρώτες ύλες θα πρέπει να 

αντικατασταθούν από άλλα υλικά στις τρέχουσες εφαρμογές τους. 

 

Τροπολογία  187 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο ιε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιε) Κλάσματα βιομάζας 

υπολειμματικών αποβλήτων και 

καταλοίπων που προέρχονται από τη 

δασοκομία και τις συναφείς βιομηχανίες, 

ήτοι φλοιοί, κλαδιά, προεμπορικές 

αραιώσεις, φύλλα, βελόνες, κορυφές 

δέντρων, πριονίδι, ροκανίδια, μαύρη 

αλισίβα, καφέ αλισίβα, λάσπη από ίνες, 

λιγνίνη. 

ιε) Κλάσματα βιομάζας 

υπολειμματικών αποβλήτων και 

καταλοίπων που προέρχονται από τις 

δασοκομικές βιομηχανίες, χωρίς να 

προκαλείται μετατόπιση της υφιστάμενης 

χρήσης των καταλοίπων, ήτοι φλοιοί, 

κλαδιά, προεμπορικές αραιώσεις, φύλλα, 

βελόνες, κορυφές δέντρων, πριονίδι, 

ροκανίδια, μαύρη αλισίβα, καφέ αλισίβα, 

λάσπη από ίνες, λιγνίνη. 



 

RR\1141446EL.docx 415/470 PE597.755v02-00 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Εξασφαλίζεται συνοχή, ενισχύεται η εφαρμογή και η περαιτέρω επιβολή της τροπολογίας του 

άρθρου 26 για την ιεράρχηση της χρήσης των προϊόντων υλοτομίας. 

 

Τροπολογία  188 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο ιστ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιστ) Άλλες μη εδώδιμες κυτταρινούχες 

ύλες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 δεύτερο 

εδάφιο στοιχείο ιθ). 

ιστ) Άλλες μη εδώδιμες κυτταρινούχες 

ύλες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 δεύτερο 

εδάφιο στοιχείο ιθ), με εξαίρεση τα 

ενεργειακά φυτά που καλλιεργούνται σε 

παραγωγικές γεωργικές εκτάσεις. 

Αιτιολόγηση 

Τα ενεργειακά φυτά που καλλιεργούνται σε παραγωγικές γεωργικές εκτάσεις πρέπει να 

εξαιρεθούν, διότι προκαλούν μετατόπιση της χρήσης γης συγκρίσιμη με τις καλλιέργειες 

τροφίμων και ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται για βιοκαύσιμα. 

 

Τροπολογία  189 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο ιζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιζ) Άλλες λιγνοκυτταρούχες ύλες 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 δεύτερο 

εδάφιο στοιχείο ιη), πλην των 

σανιδοκορμών, της πριστής ξυλείας και 

της ξυλείας για παραγωγή πολτού. 

ιζ) Βιομάζα λιγνοκυτταρούχων υλών 

από πρεμνοφυείς καλλιέργειες δασικών 

ειδών μικρού περίτροπου χρόνου που 

έχουν εγκατασταθεί σε οριακές γεωργικές 

εκτάσεις και τα απόβλητα και κατάλοιπα 

γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε 

χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις. 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός ήταν πολύ ευρύς, καθώς όλες οι ξυλώδεις ύλες που παράγονται από τη δασοκομία 

ως απόβλητα και κατάλοιπα καλύπτονται ήδη από το στοιχείο ιε. Η τροπολογία προτείνει τον 

περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του σημείου ιζ ώστε να καλύπτει μόνο τις χρησιμοποιούμενες 

γεωργικές εκτάσεις, τις οριακές εκτάσεις για κύρια χρήση και τα κατάλοιπα και απόβλητα που 

προέρχονται από γεωργοδασοκομικά συστήματα, κλαδιά, φλοιούς, φύλλα, κ.λπ. 
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Τροπολογία  190 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο ιζ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιζ α) Δέσμευση άνθρακα και χρήση στις 

μεταφορές, εάν η πηγή ενέργειας είναι 

ανανεώσιμη σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 2 στοιχείο α). 

Αιτιολόγηση 

Συνέχιση του ισχύοντος κανόνα. Οι υφιστάμενες νομικές διατάξεις θα πρέπει να διατηρηθούν. 

Η υποκατάσταση του άνθρακα από ορυκτές πηγές και η χρήση του σε διαδοχικά στάδια είναι 

σημαντικές και συμβάλλουν σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό στην προστασία του κλίματος. 

 

Τροπολογία  191 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Β – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Μελάσες που παράγονται ως 

παραπροϊόν από τον εξευγενισμό 

(ραφινάρισμα) ζαχαροκάλαμου ή 

ζαχαρότευτλων, υπό τον όρο ότι 

τηρούνται τα βέλτιστα βιομηχανικά 

πρότυπα για την εκχύλιση της ζάχαρης.    

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η μελάσα είναι υποπροϊόν του ζαχαροκάλαμου που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία γεωργικών 

ειδών διατροφής για την παραγωγή, κυρίως, μαγιάς. Η προσθήκη της στο παράρτημα IX θα 

προκαλούσε έλλειψη πρώτων υλών τη στιγμή που οι μη ενεργειακές δυνατότητες της μελάσας 

προσφέρουν σημαντικότερες ευκαιρίες αξιοποίησης σύμφωνα με την ιεράρχηση των 

αποβλήτων.  

 

Τροπολογία  192 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα X – Μέρος Α  
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Μέρος Α: Μέγιστη συνεισφορά των υγρών βιοκαυσίμων που παράγονται από καλλιέργειες 

τροφίμων και ζωοτροφών στον στόχο της ΕΕ για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 

Ημερολογιακό έτος Ελάχιστο μερίδιο 

2021 7.0% 

2022 6.7% 

2023 6.4% 

2024 6.1% 

2025 5.8% 

2026 5.4% 

2027 5.0% 

2028 4.6% 

2029 4.2% 

2030 3.8% 

 

Τροπολογία 

Μέρος Α: Μέγιστη συνεισφορά των υγρών βιοκαυσίμων που παράγονται από καλλιέργειες 

τροφίμων και ζωοτροφών στον στόχο της ΕΕ για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 

Ημερολογιακό έτος Ελάχιστο μερίδιο 

2021 7.0% 

2022 6.3% 

2023 5.6% 

2024 4.9% 

2025 4.2% 

2026 3.5% 

2027 2.8% 

2028 2.1% 

2029 1.4% 

2030 0% 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 

επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

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

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eleonora Evi 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η παρούσα πρόταση εστιάζει κυρίως σε ζητήματα που σχετίζονται με τις ανησυχίες που 

εκφράζουν οι πολίτες μέσω αναφορών σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.  

Η προσέγγιση της παρούσας πρότασης στηρίζει ένα συνολικό πλαίσιο για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, που έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 

για το 2030, με σκοπό να επιτευχθούν αξιόπιστα οι μακροπρόθεσμοι στόχοι για το 2050, 

δηλαδή να επιτευχθεί ο στόχος για ενέργεια κατά 100 % από ανανεώσιμες πηγές έως το 2050. 

Ο προτεινόμενος στόχος για τουλάχιστον κατά 27 % ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για το 

2030, που ορίστηκε από την Επιτροπή, υπολείπεται των δυνατοτήτων της ΕΕ. Οι εκτιμήσεις 

δείχνουν ότι έως το 2030 το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μπορεί να φτάσει 

ενδεχομένως στο 45 % της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να επιτύχει τον τρέχοντα στόχο για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, που έχει οριστεί στο 20 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για το 

2020, βάσει των νομικά δεσμευτικών εθνικών στόχων μέχρι το 2020, ένας στόχος που 

ορίζεται στο 35 % για το 2030, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόταση, θα αντιπροσώπευε 

οπωσδήποτε μια πολύ σημαντική πρόοδο. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να προχωρήσει 

αξιόπιστα προς την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για το 2050. 

 

Επιπλέον, η παρούσα πρόταση αναφέρει ότι οι πολιτικές για την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές θα πρέπει να συμπληρώνουν και να ενισχύουν αποτελεσματικά τη συνολική δράση της 

ΕΕ με σκοπό την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και της ευπάθειας των 

καταναλωτών, καθώς η ενεργειακή φτώχεια επηρεάζει περίπου το 11 % του πληθυσμού της 

ΕΕ. Τα δεδομένα αυτά, που προέκυψαν από διάφορες μελέτες, δείχνουν σαφώς ότι η κλίμακα 

του προβλήματος οφείλεται στην αύξηση των τιμών ενέργειας, στο χαμηλό εισόδημα και 

στην κακή ενεργειακή απόδοση των κατοικιών. 

 

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η αποκατάσταση των εθνικών δεσμευτικών στόχων. Η 

πρόβλεψη των δεσμευτικών στόχων για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε επίπεδο 
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κράτους μέλους έως το 2030 συνάδει με τις απόψεις που έχει ήδη εκφράσει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στα πρόσφατα ψηφίσματά του. Η πρόβλεψη εθνικών δεσμευτικών στόχων για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα συνέβαλε επίσης σημαντικά στην αύξηση της 

σταθερότητας του πλαισίου πολιτικής και στη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τις 

επενδύσεις στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, η αξιολόγηση REFIT της 

Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι οι δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι αποτέλεσαν 

τη σημαντικότερη κινητήρια δύναμη για τις πολιτικές και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας σε πολλά κράτη μέλη. 

 

Ο ορισμός της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως ευρωπαϊκού κοινού αγαθού, ο οποίος 

συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα πρόταση, σκοπό έχει να προσανατολίσει όλες τις 

ρυθμιστικές αποφάσεις ώστε να επιτευχθούν πρώτα απ' όλα δημοκρατικοί και κοινωνικοί 

στόχοι και όχι κέρδη. Επίσης, οι διατάξεις για τη χρηματοδοτική στήριξη που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση, οι οποίες εστιάζουν κυρίως στους 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια, 

σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν ότι η ενεργειακή μετάβαση οδηγεί σε ένα δημοκρατικό και πιο 

αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα προς όφελος της κοινωνίας στο σύνολό της, αυξάνοντας 

την ενεργό συμμετοχή πολιτών, νοικοκυριών και τοπικών κοινοτήτων, και προστατεύοντας 

τους πλέον ευάλωτους πολίτες. 

 

Πολλά ενδιαφερόμενα μέρη επέκριναν τα υπερβολικά στενά όρια που προκύπτουν από τους 

κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Ως εκ τούτου, η παρούσα πρόταση ζητεί να εξαιρεθεί, 

στον μέγιστο δυνατό βαθμό, από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις η στήριξη για την 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη 

και η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλη την ΕΕ, ιδίως για έργα που 

αναλαμβάνουν αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Οι αναδρομικές αλλαγές πολιτικής σε καθεστώτα στήριξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους που αυτές συνεπάγονται για την ανάπτυξη έργων στον 

τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και δεν θεωρούνται ποτέ σκόπιμες από πολιτική 

και οικονομική άποψη. Οι μελέτες δείχνουν, επίσης, ότι η διατήρηση ενός σταθερού και 

διαφανούς πλαισίου είναι σημαντική για μια επιτυχή και αποδοτική ανάπτυξη των έργων 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ως εκ τούτου, η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην 

αποφυγή οποιασδήποτε αναδρομικής αλλαγής, εξασφαλίζοντας σταθερά συστήματα 

στήριξης. Οι διατάξεις επιδιώκουν να καταστήσουν σαφές ότι η αναθεώρηση οποιασδήποτε 

στήριξης που χορηγείται σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπόκειται σε διαφανή και 

χωρίς αποκλεισμούς δημόσια διαβούλευση και σκοπό έχει μόνο να βελτιώσει τη νομική βάση 

για την επίτευξη των ενωσιακών και εθνικών δεσμευτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

 

Καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να θεωρούνται ζήτημα προτεραιότητας, η 

παρούσα πρόταση θεσπίζει διατάξεις σχετικά με την κατά προτεραιότητα διανομή και την 

κατά προτεραιότητα πρόσβαση με βάση το τρέχον νομικό πλαίσιο. Η αξιολόγηση REFIT της 

Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, διαπίστωσε επίσης ότι η εφαρμογή των διατάξεων για την 

κατά προτεραιότητα διανομή και την κατά προτεραιότητα πρόσβαση για την ηλεκτρική 



 

PE597.755v02-00 422/470 RR\1141446EL.docx 

EL 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στήριξαν αποτελεσματικά τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, στηρίζοντας την οικονομική διαχείριση των έργων ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και συμβάλλοντας στην επίτευξη προόδου όσον αφορά τους εθνικούς 

στόχους.  

 

Εξακολουθούν να χορηγούνται εθνικές επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα. Κάτι τέτοιο είναι 

σαφώς αντίθετο με τη δράση της ΕΕ για προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι της έως το 2030 και το 2050. Ως εκ τούτου, η 

παρούσα πρόταση ζητεί την άρση όλων των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων που 

άμεσα ή έμμεσα ευνοούν τη χρήση ρυπογόνων πηγών ενέργειας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η προώθηση των ανανεώσιμων 

μορφών ενέργειας είναι ένας από τους 

στόχους της ενεργειακής πολιτικής της 

Ένωσης. Η αυξημένη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, σε συνδυασμό με την 

εξοικονόμηση ενέργειας και την αυξημένη 

ενεργειακή απόδοση, αποτελεί μια 

σημαντική συνιστώσα της δέσμης μέτρων 

που απαιτήθηκαν για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη 

συμμόρφωση προς τη συμφωνία του 

Παρισιού του 2015 για την αλλαγή του 

κλίματος, και το πλαίσιο πολιτικής της 

Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για 

το 2030, συμπεριλαμβανομένου του 

δεσμευτικού στόχου για τη μείωση των 

εκπομπών στην Ένωση κατά τουλάχιστον 

40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. 

Επίσης, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στην προώθηση της ασφάλειας του 

ενεργειακού εφοδιασμού, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας και στη 

δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και 

περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις 

αγροτικές και τις απομονωμένες περιοχές ή 

στις περιοχές με χαμηλή πυκνότητα 

(2) Η προώθηση των ανανεώσιμων 

μορφών ενέργειας είναι ένας από τους 

στόχους της ενεργειακής πολιτικής της 

Ένωσης. Η αυξημένη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, σε συνδυασμό με την 

εξοικονόμηση ενέργειας και την αυξημένη 

ενεργειακή απόδοση, αποτελεί μια 

σημαντική συνιστώσα της δέσμης μέτρων 

που απαιτήθηκαν για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη 

συμμόρφωση προς τη συμφωνία του 

Παρισιού του 2015 για την αλλαγή του 

κλίματος, και το πλαίσιο πολιτικής της 

Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για 

το 2030, συμπεριλαμβανομένου του 

δεσμευτικού στόχου για τη μείωση των 

εκπομπών στην Ένωση κατά τουλάχιστον 

40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990. 

Επίσης, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στην προώθηση της ασφάλειας του 

ενεργειακού εφοδιασμού, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας και στη 

δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και 

βιώσιμης ανάπτυξης σε περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, ιδίως στις χαμηλού 

εισοδήματος αγροτικές και τις 
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πληθυσμού. απομονωμένες περιοχές, στις νησιωτικές 

περιοχές ή στις περιοχές με χαμηλή 

πυκνότητα πληθυσμού. 

Αιτιολόγηση 

Τα οφέλη των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνουν μειωμένες δαπάνες για 

ορυκτά καύσιμα και δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας κυρίως στην τοπική 

βιώσιμη ανάπτυξη. Οι ανησυχίες που εκφράζονται από πολίτες μέσω των αναφορών για την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές συνδέονται συχνά με μια τοπική διάσταση. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Ειδικότερα, η πρόοδος της 

τεχνολογίας και η παροχή κινήτρων για τη 

χρήση και την επέκταση των μαζικών 

μεταφορών, η χρήση τεχνολογιών 

ενεργειακής απόδοσης και η προώθηση της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στους τομείς της ηλεκτρικής 

ενέργειας, της θέρμανσης και της ψύξης 

καθώς και στον τομέα των μεταφορών 

αποτελούν πολύ αποτελεσματικά εργαλεία, 

σε συνδυασμό με μέτρα ενεργειακής 

απόδοσης, για να μειωθούν οι εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση και 

η εξάρτηση της Ένωσης από τις 

εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου. 

(3) Ειδικότερα, η πρόοδος της 

τεχνολογίας και η παροχή κινήτρων για τη 

χρήση και την επέκταση των μαζικών 

μεταφορών, η χρήση τεχνολογιών 

ενεργειακής απόδοσης και η προώθηση της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στους τομείς της ηλεκτρικής 

ενέργειας, της θέρμανσης και της ψύξης 

καθώς και στον τομέα των μεταφορών 

αποτελούν πολύ αποτελεσματικά εργαλεία, 

σε συνδυασμό με μέτρα ενεργειακής 

απόδοσης, για να μειωθούν οι εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση και 

η εξάρτηση της Ένωσης από τις εισαγωγές 

άνθρακα, φυσικού αερίου και πετρελαίου. 

Αιτιολόγηση 

Η εξάρτηση από τις εισαγωγές άνθρακα αποτελεί ανησυχητικό γεγονός και πρέπει να 

συμπεριληφθεί στην αιτιολογική σκέψη. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα (6) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
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ψηφίσματά του σχετικά με το «Πλαίσιο 

πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια 

κατά την περίοδο 2020 έως 2030» και 

στην «έκθεση προόδου στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», τάχθηκε 

υπέρ ενός δεσμευτικού στόχου σε επίπεδο 

Ένωσης για το 2030 για συνολική τελική 

κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές της τάξης του 30 % τουλάχιστον, 

τονίζοντας ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να 

υλοποιηθεί με χωριστούς εθνικούς στόχους 

στους οποίους θα λαμβάνονται υπόψη η 

συγκεκριμένη κατάσταση και το δυναμικό 

κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους. 

ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2014, 

με τίτλο «Πλαίσιο για τις πολιτικές που 

αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με 

χρονικό ορίζοντα το έτος 2030»1α, 

τάχθηκε υπέρ ενός δεσμευτικού στόχου σε 

επίπεδο Ένωσης για το 2030 για συνολική 

τελική κατανάλωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 30 % 

τουλάχιστον, τονίζοντας ότι ο στόχος 

αυτός θα πρέπει να υλοποιηθεί με 

χωριστούς εθνικούς στόχους στους 

οποίους θα λαμβάνονται υπόψη η 

συγκεκριμένη κατάσταση και το δυναμικό 

κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους. 

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο ψήφισμά του, της 23ης Ιουνίου 2016, 

με τίτλο «Έκθεση προόδου για την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»1β, 

παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει 

την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ορίζοντα 

το 2020 και να προτείνει φιλόδοξο 

νομοθετικό πλαίσιο για την περίοδο μετά 

το 2020, τονίζοντας την ανάγκη για ένα 

σταθερό μακροπρόθεσμο ρυθμιστικό 

πλαίσιο που να περιλαμβάνει στόχους για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 

εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, 

ενταγμένους στην πλέον αποτελεσματική 

πορεία προς τους μακροπρόθεσμους 

(2050) κλιματικούς στόχους της Ένωσης· 

 _________________ 

 1α Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P7_TA(2014)0094. 

 1β Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2016)0292. 

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί καλύτερα η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τις πολιτικές για την ενέργεια, όπως ορίζεται στα 

ψηφίσματά του. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Δεδομένου ότι η ενεργειακή 

φτώχεια επηρεάζει περίπου το 11 % του 

πληθυσμού της Ένωσης, οι πολιτικές για 

την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

διαδραματίζουν καίριο ρόλο και θα 

πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιον 

τρόπο ώστε να εστιάζονται ιδίως στα 

νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, 

προκειμένου να ενισχυθεί 

αποτελεσματικά η συνολική δράση της 

Ένωσης για την αντιμετώπιση της 

ενεργειακής φτώχειας και της ευπάθειας 

των καταναλωτών. 

Αιτιολόγηση 

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από μελέτη σχετικά με την κατάσταση της ενεργειακής φτώχειας 

σε όλη την Ευρώπη και τους τρόπους καταπολέμησής της, η οποία δημοσιεύθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από μια πιο πρόσφατη μελέτη, του Μαρτίου 2017, η οποία 

δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Φτώχειας (EAPN) και την Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία των Συνδικάτων Δημοσίων Υπαλλήλων (EPSU). Οι δύο μελέτες δείχνουν σαφώς 

ότι η κλίμακα του προβλήματος οφείλεται στην αύξηση των τιμών ενέργειας, στο χαμηλό 

εισόδημα και στην κακή ενεργειακή απόδοση των κατοικιών. Ως εκ τούτου, λόγω του τεράστιου 

αντίκτυπου του προβλήματος αυτού στους ευρωπαίους πολίτες, είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι 

είναι απαραίτητο να προστεθεί η παρούσα αιτιολογική σκέψη. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Η ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές θα πρέπει να θεωρείται ευρωπαϊκό 

κοινό αγαθό, στην υπηρεσία των πολιτών, 

στους οποίους συγκαταλέγονται άτομα, 

νοικοκυριά, συνεργατικοί φορείς και 

κοινότητες. Κρίνεται συνεπώς σκόπιμο να 

δρομολογηθούν διαδικασίες με τη 

συμμετοχή των πολιτών, προκειμένου να 

ενισχυθεί η ευαισθητοποίησή τους, να 

προσανατολιστεί η επιλογή τους στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να 

τεθούν οι ίδιοι στο επίκεντρο της 
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διαδικασίας λήψης αποφάσεων ιδίως σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η 

Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να 

εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα 

οικονομικά προσιτών τεχνολογιών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

παρέχοντας στους καταναλωτές 

εγγυήσεις όσον αφορά την πηγή της 

ενέργειας και εξορθολογίζοντας τις 

διοικητικές διαδικασίες για την 

προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Η Ένωση και τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 

ειδικά μέτρα για την προώθηση της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, με σκοπό να επιτευχθεί, κατά 

αξιόπιστο και συνεπή τρόπο, το 

υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής 

δικαιοσύνης. 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως ευρωπαϊκού κοινού αγαθού σκοπό έχει να 

προσανατολίσει όλες τις ρυθμιστικές αποφάσεις ώστε να επιτευχθούν πρώτα απ' όλα 

δημοκρατικοί και κοινωνικοί στόχοι και όχι κέρδη. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί 

ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της 

τάξης του 27 % τουλάχιστον. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν τη 

συνεισφορά τους στην επίτευξη του 

στόχου αυτού στο πλαίσιο των οικείων 

ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα μέσω της 

διαδικασίας διακυβέρνησης που 

καθορίζεται στον κανονισμό 

[διακυβέρνηση]. 

(7) Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί 

ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της 

τάξης του 35 % τουλάχιστον. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν τη 

συνεισφορά τους στην επίτευξη του 

στόχου αυτού στο πλαίσιο των οικείων 

ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα μέσω της 

διαδικασίας διακυβέρνησης που 

καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) …/… 

[διακυβέρνηση]. 
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Αιτιολόγηση 

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την αναφορά αριθ. 0829/2013, οι σταθμοί αιολικής ενέργειας 

είναι πιο αποδοτικοί από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και γίνεται 

υπολογισμός του κόστους έναντι της παραγωγής ενέργειας. Βάσει των ανωτέρω, το μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα καταναλώνεται στην Ένωση σύμφωνα με τους 

ενωσιακούς στόχους, πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 35% προκειμένου να μειωθεί το 

τελικό κόστος της ενέργειας. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Ο καθορισμός δεσμευτικού στόχου 

για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

σε επίπεδο ΕΕ για το 2030 θα συνεχίσει να 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών που 

παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια και να 

δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους 

επενδυτές. Ένας στόχος που καθορίζεται 

σε ενωσιακό επίπεδο θα προσφέρει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη ώστε 

να επιτύχουν τους στόχους τους για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου με τον οικονομικά πλέον 

αποδοτικό τρόπο, σύμφωνα με τις 

ιδιαίτερες εθνικές τους συνθήκες, τα 

ενεργειακά τους μείγματα και τις οικείες 

ικανότητες παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

(8) Ο καθορισμός ενός πρωταρχικού 

δεσμευτικού στόχου για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές σε επίπεδο ΕΕ για το 

2030, ο οποίος θα επιτευχθεί μεμονωμένα 

και συλλογικά από τα κράτη μέλη μέσω 

εθνικών δεσμευτικών στόχων, θα 

συνεχίσει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη 

τεχνολογιών που παράγουν ανανεώσιμη 

ενέργεια και να δημιουργεί αίσθημα 

ασφάλειας στους επενδυτές. Ένας στόχος 

που καθορίζεται σε ενωσιακό επίπεδο, και 

ο οποίος συνοδεύεται από εθνικούς 

δεσμευτικούς στόχους σε εθνικό επίπεδο, 

θα βοηθούσε τα κράτη μέλη να ορίσουν 

καλύτερα τον τρόπο επίτευξης των 

στόχων τους για τη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου με τον οικονομικά 

πλέον αποδοτικό τρόπο, σύμφωνα με τις 

ιδιαίτερες εθνικές τους συνθήκες, τα 

ενεργειακά τους μείγματα και τις οικείες 

ικανότητες παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόβλεψη των εθνικών δεσμευτικών στόχων για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έως το 

2030 συνάδει με τις απόψεις που έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πρόσφατα 

ψηφίσματά του. Η πρόβλεψη εθνικών δεσμευτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

θα συνέβαλε επίσης σημαντικά στην αύξηση της σταθερότητας του πλαισίου πολιτικής και στη 

μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τις επενδύσεις στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

Η αξιολόγηση REFIT της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία 2009/28/ΕΚ διαπίστωσε ότι οι 

δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι αποτέλεσαν τη σημαντικότερη κινητήρια δύναμη για τις πολιτικές 
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και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε πολλά κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία   8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λάβουν πρόσθετα μέτρα σε περίπτωση που 

το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σε ενωσιακό επίπεδο δεν 

ακολουθήσει την πορεία της Ένωσης προς 

τον στόχο για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 27 % 

τουλάχιστον. Όπως ορίζεται στον 

κανονισμό [διακυβέρνηση], εάν η 

Επιτροπή διαπιστώσει χάσμα στις 

φιλοδοξίες κατά την αξιολόγηση των 

ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα, μπορεί να λάβει 

μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου 

να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου. 

Εάν κατά την αξιολόγηση των 

ολοκληρωμένων εθνικών εκθέσεων 

προόδου των κρατών μελών για την 

ενέργεια και το κλίμα, η Επιτροπή 

διαπιστώσει την ύπαρξη χάσματος 

υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εφαρμόσουν τα μέτρα που προβλέπονται 

στον κανονισμό [διακυβέρνηση], τα οποία 

τους παρέχουν επαρκή ευελιξία επιλογής. 

(10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λάβουν πρόσθετα μέτρα σε περίπτωση που 

το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σε ενωσιακό επίπεδο δεν 

ακολουθήσει την πορεία της Ένωσης προς 

τον στόχο για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές της τάξης του 35 % 

τουλάχιστον. Όπως ορίζεται στον 

κανονισμό (ΕΕ) …/… [διακυβέρνηση], 

εάν η Επιτροπή διαπιστώσει χάσμα στις 

φιλοδοξίες κατά την αξιολόγηση των 

ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα, μπορεί να λάβει 

μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου 

να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου. 

Εάν κατά την αξιολόγηση των 

ολοκληρωμένων εθνικών εκθέσεων 

προόδου των κρατών μελών για την 

ενέργεια και το κλίμα, η Επιτροπή 

διαπιστώσει την ύπαρξη χάσματος 

υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εφαρμόσουν τα μέτρα που προβλέπονται 

στον κανονισμό (ΕΕ) …/… 

[διακυβέρνηση], τα οποία τους παρέχουν 

επαρκή ευελιξία επιλογής. 

ΑιτιολόγησηΓια παράδειγμα, σύμφωνα με την αναφορά αριθ. 0829/2013, οι σταθμοί αιολικής 

ενέργειας είναι πιο αποδοτικοί από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και 

γίνεται υπολογισμός του κόστους έναντι της παραγωγής ενέργειας. Βάσει των ανωτέρω, το 

μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα καταναλώνεται στην Ένωση σύμφωνα με 

τους ενωσιακούς στόχους, πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 35% προκειμένου να μειωθεί το 

τελικό κόστος της ενέργειας. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Με σκοπό την υποστήριξη των 

φιλόδοξων συνεισφορών των κρατών 

μελών στον ενωσιακό στόχο, θα πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα δημοσιονομικό πλαίσιο 

για τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε 

έργα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στα σχετικά κράτη μέλη, μεταξύ άλλων 

και με τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων. 

(11) Με σκοπό την υποστήριξη των 

φιλόδοξων συνεισφορών των κρατών 

μελών στον ενωσιακό στόχο, θα πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα δημοσιονομικό πλαίσιο 

για τη διευκόλυνση των επενδύσεων σε 

έργα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 

όλα τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και με 

τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων και την 

τροποποίηση των κανόνων για τις 

κρατικές ενισχύσεις, εστιάζοντας ιδίως 

στη στήριξη των αυτοκαταναλωτών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των 

κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

ότι η ενεργειακή μετάβαση οδηγεί σε ένα 

δημοκρατικό και πιο αποκεντρωμένο 

ενεργειακό σύστημα το οποίο ωφελεί την 

κοινωνία στο σύνολό της, αυξάνοντας την 

ενεργό συμμετοχή πολιτών, νοικοκυριών 

και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και 

προστατεύοντας αποτελεσματικά τα 

πλέον ευάλωτα άτομα που κινδυνεύουν 

από ενεργειακή φτώχεια. 

Αιτιολόγηση 

Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να εστιάζει κυρίως στους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, τις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα νοικοκυριά χαμηλού 

εισοδήματος που κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια, προκειμένου να επιτευχθούν 

δημοκρατικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Τα καθεστώτα στήριξης για την 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές έχουν αποδειχτεί 

αποτελεσματικός τρόπος για την 

προώθηση της ανάπτυξης της ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εάν και 

όταν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να 

(15) Τα καθεστώτα στήριξης για την 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές έχουν αποδειχτεί 

αποτελεσματικός τρόπος για την 

προώθηση της ανάπτυξης της ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εάν και 

όταν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να 
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εφαρμόσουν καθεστώτα στήριξης, η εν 

λόγω στήριξη θα πρέπει να παρέχεται με 

όσο το δυνατόν μη στρεβλωτικό τρόπο 

για τη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής 

ενέργειας. Προς τον σκοπό αυτό, όλο και 

περισσότερα κράτη μέλη παρέχουν 

στήριξη με μορφή στην οποία η στήριξη 

χορηγείται επιπλέον των εσόδων της 

αγοράς. 

εφαρμόσουν καθεστώτα στήριξης, η εν 

λόγω στήριξη θα πρέπει να παρέχεται κατά 

τρόπο προσανατολισμένο κυρίως στην 

παροχή βοήθειας στα νοικοκυριά 

χαμηλού εισοδήματος που πλήττονται 

από ενεργειακή φτώχεια, στους 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και τις κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προς τον 

σκοπό αυτό, όλο και περισσότερα κράτη 

μέλη παρέχουν στήριξη με μορφή στην 

οποία η στήριξη χορηγείται επιπλέον των 

εσόδων της αγοράς. 

Αιτιολόγηση 

Τα καθεστώτα στήριξης για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές θα 

πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται πρώτα απ’ όλα οι 

δημοκρατικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι, και η παρούσα τροπολογία συνδέεται 

άρρηκτα με την εσωτερική λογική ολόκληρης της πρότασης. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Το άνοιγμα των καθεστώτων 

στήριξης στη διασυνοριακή συμμετοχή 

περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις στην 

εσωτερική αγορά ενέργειας και μπορεί, 

υπό ορισμένες συνθήκες, να βοηθήσει τα 

κράτη μέλη να επιτύχουν τον ενωσιακό 

στόχο της Ένωσης με αποδοτικότερο ως 

προς το κόστος τρόπο. Η διασυνοριακή 

συμμετοχή είναι επίσης το φυσικό 

επακόλουθο της ανάπτυξης της πολιτικής 

της Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, εφόσον ο δεσμευτικός στόχος 

σε επίπεδο Ένωσης αντικαθιστά τους 

εθνικούς δεσμευτικούς στόχους. Ως εκ 

τούτου, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα 

κράτη μέλη να ανοίξουν σταδιακά και 

μερικώς τη στήριξη σε έργα που 

υλοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη και να 

καθορίσουν διάφορους τρόπους 

υλοποίησης του σταδιακού αυτού 

(17) Το άνοιγμα των καθεστώτων 

στήριξης στη διασυνοριακή συμμετοχή 

περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις στην 

εσωτερική αγορά ενέργειας και μπορεί, 

υπό ορισμένες συνθήκες, να βοηθήσει τα 

κράτη μέλη να επιτύχουν τον ενωσιακό 

στόχο και τους αντίστοιχους εθνικούς 

στόχους τους με αποδοτικότερο ως προς 

το κόστος τρόπο. Η διασυνοριακή 

συμμετοχή είναι επίσης το φυσικό 

επακόλουθο της ανάπτυξης της πολιτικής 

της Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, με στόχο σε επίπεδο Ένωσης 

που πρέπει να επιτευχθεί μεμονωμένα και 

συλλογικά από τα κράτη μέλη, τα οποία 

θα πρέπει να έχουν την κύρια ευθύνη για 

την επίτευξη των εθνικών δεσμευτικών 

στόχων για ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές έως το 2030. Ως εκ τούτου, είναι 

σκόπιμο να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη 
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ανοίγματος, με διασφάλιση παράλληλα της 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 30, 34 

και 110. 

να ανοίξουν σταδιακά και μερικώς τη 

στήριξη σε έργα που υλοποιούνται σε άλλα 

κράτη μέλη και να καθορίσουν διάφορους 

τρόπους υλοποίησης του σταδιακού αυτού 

ανοίγματος, με διασφάλιση παράλληλα της 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 30, 34 

και 110. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, 

ωστόσο, να δώσουν προτεραιότητα στην 

αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού για 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε 

τοπικό επίπεδο, έναντι του ανοίγματος 

των καθεστώτων στήριξης στη 

διασυνοριακή συμμετοχή. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε έργα τοπικής ιδιοκτησίας γιατί δημιουργούν μεγαλύτερη 

προστιθέμενη αξία από ό,τι τα έργα διεθνούς ιδιοκτησίας, όπως δείχνουν διάφορες μελέτες. Τα 

έργα τοπικής ιδιοκτησίας ενθαρρύνουν, επίσης, την ενεργό ανάμιξη και συμμετοχή των πολιτών 

στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Με την επιφύλαξη των 

προσαρμογών των συστημάτων στήριξης 

για την ευθυγράμμισή τους με τους 

κανόνες σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις, οι πολιτικές στήριξης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει 

να είναι σταθερές και να αποφεύγονται οι 

συχνές αλλαγές. Οι εν λόγω αλλαγές έχουν 

άμεσο αντίκτυπο στο κόστος 

χρηματοδότησης του κεφαλαίου, στο 

κόστος κατασκευής έργων και, επομένως, 

στο συνολικό κόστος ανάπτυξης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 

Ένωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μεριμνούν ώστε η αναθεώρηση της 

στήριξης που χορηγείται σε έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να μην έχει 

(18) Οι πολιτικές στήριξης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει 

να είναι σταθερές και να αποφεύγονται οι 

συχνές και αναδρομικές αλλαγές. Οι εν 

λόγω αλλαγές έχουν άμεσο αντίκτυπο στο 

κόστος χρηματοδότησης του κεφαλαίου, 

στο κόστος κατασκευής έργων και, 

επομένως, στο συνολικό κόστος ανάπτυξης 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 

Ένωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

μεριμνούν ώστε η αναθεώρηση της 

στήριξης που χορηγείται σε έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να μην έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική τους 

βιωσιμότητα. Εν προκειμένω, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να προωθούν οικονομικά 

αποδοτικές πολιτικές στήριξης, να 
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αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική τους 

βιωσιμότητα. Εν προκειμένω, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να προωθούν οικονομικά 

αποδοτικές πολιτικές στήριξης και να 

διασφαλίζουν την οικονομική τους 

βιωσιμότητα. 

διατηρούν ένα σταθερό και διαφανές 

πλαίσιο πολιτικής και να διασφαλίζουν 

την οικονομική βιωσιμότητα, στοιχεία 

καίριας σημασίας για την επιτυχή και 

αποτελεσματική ανάπτυξη και διείσδυση 

των επιλογών ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας σε ολόκληρη την Ένωση. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει, επίσης, να 

καταργήσουν όλα τα μέτρα που άμεσα ή 

έμμεσα ευνοούν τη χρήση ρυπογόνων 

πηγών ενέργειας.  

Αιτιολόγηση 

Οι μελέτες δείχνουν ότι η διατήρηση ενός σταθερού και διαφανούς πλαισίου είναι σημαντική 

για μια επιτυχή ανάπτυξη των έργων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η σταθερότητα του 

προαναφερθέντος πλαισίου είναι σημαντική για την αποφυγή επιλογών δημόσιων πολιτικών 

που ενθαρρύνουν τη συνεχή χρήση παραδοσιακών πηγών, όπως τα ορυκτά καύσιμα και η 

πυρηνική ενέργεια, τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Εξακολουθούν να χορηγούνται εθνικές επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα. Κάτι τέτοιο είναι 

αντίθετο με τη δράση της ΕΕ για προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό να 

επιτευχθούν οι στόχοι της έως το 2030 και το 2050. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών 

να καταρτίζουν εθνικά σχέδια δράσης για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να 

εκπονούν εκθέσεις προόδου και η 

υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλλει 

έκθεση για την πρόοδο των κρατών μελών 

είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να 

αυξηθεί η διαφάνεια, να υπάρξει σαφήνεια 

για τους επενδυτές και τους καταναλωτές 

και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 

παρακολούθηση. Ο κανονισμός 

[διακυβέρνηση] ενσωματώνει τις 

υποχρεώσεις αυτές στο σύστημα 

διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης 

για τον εξορθολογισμό των υποχρεώσεων 

σχεδιασμού, υποβολής εκθέσεων και 

παρακολούθησης στους τομείς της 

ενέργειας και του κλίματος. Η πλατφόρμα 

(19) Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών 

να καταρτίζουν εθνικά σχέδια δράσης για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να 

εκπονούν εκθέσεις προόδου και η 

υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλλει 

έκθεση για την πρόοδο των κρατών μελών 

είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να 

αυξηθεί η διαφάνεια, να υπάρξει σαφήνεια 

για τους καταναλωτές και τους επενδυτές 

και να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 

παρακολούθηση. Ο κανονισμός (ΕΕ) 

…/… [διακυβέρνηση] ενσωματώνει τις 

υποχρεώσεις αυτές στο σύστημα 

διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης 

για τον εξορθολογισμό των υποχρεώσεων 

σχεδιασμού, υποβολής εκθέσεων και 

παρακολούθησης στους τομείς της 

ενέργειας και του κλίματος. Η πλατφόρμα 
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διαφάνειας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας ενσωματώνεται επίσης στην 

ευρύτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα που 

συστάθηκε με τον κανονισμό 

[διακυβέρνηση]. 

διαφάνειας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας ενσωματώνεται επίσης στην 

ευρύτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα που 

συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) …/… 

[διακυβέρνηση]. 

Αιτιολόγηση 

Οι αναφορές που έχουν κατατεθεί εστιάζουν κυρίως στους καταναλωτές και δευτερευόντως 

στους επενδυτές, ως εκ τούτου απαιτείται η μεταβολή της προτεραιότητας. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Προκειμένου να δημιουργηθούν 

ευκαιρίες μείωσης του κόστους 

επίτευξης του ενωσιακού στόχου που θέτει 

η παρούσα οδηγία και να παρασχεθεί στα 

κράτη μέλη ευελιξία ώστε να 

εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να μην 

υπολείπονται των οικείων εθνικών στόχων 

για το 2020 μετά το 2020, κρίνεται 

σκόπιμο αφενός να διευκολυνθεί η 

κατανάλωση, στα κράτη μέλη, ενέργειας 

που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές σε 

άλλα κράτη μέλη και, αφετέρου, να 

επιτραπεί στα κράτη μέλη να 

συνυπολογίζουν στο οικείο μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

καταναλώνεται σε άλλα κράτη μέλη. Για 

το σκοπό αυτό, απαιτούνται μηχανισμοί 

συνεργασίας που θα συμπληρώνουν τις 

υποχρεώσεις για άνοιγμα της στήριξης σε 

έργα που υλοποιούνται σε άλλα κράτη 

μέλη. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν 

στατιστικές μεταβιβάσεις, κοινά έργα 

μεταξύ κρατών μελών ή κοινά καθεστώτα 

στήριξης. 

(26) Προκειμένου να δημιουργηθούν 

ευκαιρίες μείωσης του κόστους επίτευξης 

τόσο του ενωσιακού στόχου όσο και των 

εθνικών δεσμευτικών στόχων που θέτει η 

παρούσα οδηγία και να παρασχεθεί στα 

κράτη μέλη ευελιξία ώστε να 

εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους να μην 

υπολείπονται των οικείων εθνικών στόχων 

για το 2020 μετά το 2020, κρίνεται 

σκόπιμο αφενός να διευκολυνθεί η 

κατανάλωση, στα κράτη μέλη, ενέργειας 

που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές σε 

άλλα κράτη μέλη και, αφετέρου, να 

επιτραπεί στα κράτη μέλη να 

συνυπολογίζουν στο οικείο μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

καταναλώνεται σε άλλα κράτη μέλη. Για 

το σκοπό αυτό, απαιτούνται μηχανισμοί 

συνεργασίας που θα συμπληρώνουν τις 

υποχρεώσεις για άνοιγμα της στήριξης σε 

έργα που υλοποιούνται σε άλλα κράτη 

μέλη. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν 

στατιστικές μεταβιβάσεις, κοινά έργα 

μεταξύ κρατών μελών ή κοινά καθεστώτα 

στήριξης. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόβλεψη των εθνικών δεσμευτικών στόχων για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έως το 



 

PE597.755v02-00 434/470 RR\1141446EL.docx 

EL 

2030 συνάδει με τις απόψεις που έχει ήδη εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πρόσφατα 

ψηφίσματά του. Η πρόβλεψη εθνικών δεσμευτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

θα συνέβαλε επίσης σημαντικά στην αύξηση της σταθερότητας του πλαισίου πολιτικής και στη 

μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τις επενδύσεις στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

Η αστάθεια του πλαισίου πολιτικής για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και ο επακόλουθος 

κίνδυνος ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει σαφώς εκφραστεί από τους 

ευρωπαίους πολίτες μέσω αναφορών. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, 

η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας εκτός της Ένωσης, θα πρέπει να 

είναι δυνατό να συνυπολογίζεται στα 

μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

των κρατών μελών. Προκειμένου να 

εξασφαλιστεί κατάλληλος αντίκτυπος της 

αντικατάστασης των συμβατικών μορφών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στην Ένωση και στις τρίτες χώρες, 

κρίνεται σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι εν 

λόγω εισαγωγές μπορούν να ιχνηλατούνται 

και να μετρούνται με αξιόπιστο τρόπο. 

Προβλέπεται η σύναψη συμφωνιών με 

τρίτες χώρες σχετικά με την οργάνωση της 

εν λόγω εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Εάν, βάσει 

σχετικής αποφάσεως που λαμβάνεται 

δυνάμει της Συνθήκης για την Ενεργειακή 

Κοινότητα18, τα συμβαλλόμενα μέρη της 

Συνθήκης αυτής δεσμεύονται από τις 

σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 

τα μέτρα συνεργασίας μεταξύ κρατών 

μελών τα οποία προβλέπονται από την 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

εφαρμόζονται σε αυτά. 

(28) Η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, 

η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας εκτός της Ένωσης, θα πρέπει να 

είναι δυνατό να συνυπολογίζεται στους 

στόχους ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

των κρατών μελών. Προκειμένου να 

εξασφαλιστεί κατάλληλος αντίκτυπος της 

αντικατάστασης των συμβατικών μορφών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στην Ένωση και στις τρίτες χώρες, 

κρίνεται σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι οι εν 

λόγω εισαγωγές μπορούν να ιχνηλατούνται 

και να μετρούνται με αξιόπιστο τρόπο. 

Προβλέπεται η σύναψη συμφωνιών με 

τρίτες χώρες σχετικά με την οργάνωση της 

εν λόγω εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Εάν, βάσει 

σχετικής αποφάσεως που λαμβάνεται 

δυνάμει της Συνθήκης για την Ενεργειακή 

Κοινότητα18, τα συμβαλλόμενα μέρη της 

Συνθήκης αυτής δεσμεύονται από τις 

σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 

τα μέτρα συνεργασίας μεταξύ κρατών 

μελών τα οποία προβλέπονται από την 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

εφαρμόζονται σε αυτά. 

__________________ __________________ 

18 ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 18. 18 ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 18. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόβλεψη των εθνικών δεσμευτικών στόχων για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έως το 
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2030 συνάδει με τις απόψεις που έχει ήδη εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πρόσφατα 

ψηφίσματά του. Η πρόβλεψη εθνικών δεσμευτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

θα συνέβαλε επίσης σημαντικά στην αύξηση της σταθερότητας του πλαισίου πολιτικής και στη 

μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τις επενδύσεις στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

Η αστάθεια του πλαισίου πολιτικής για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και ο επακόλουθος 

κίνδυνος ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει σαφώς εκφραστεί από τους 

ευρωπαίους πολίτες μέσω αναφορών. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 

λογική συνοχή μεταξύ των στόχων της 

παρούσας οδηγίας και της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας της Ένωσης. Συγκεκριμένα, 

στις διαδικασίες αξιολόγησης, σχεδιασμού 

ή χορήγησης άδειας για εγκαταστάσεις 

ανανεώσιμης ενέργειας, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλη την 

περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης 

και τη συμβολή των ανανεώσιμων 

ενεργειακών πηγών στην επίτευξη 

περιβαλλοντικών στόχων και στόχων που 

σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, 

ιδίως σε σύγκριση με εγκαταστάσεις μη 

ανανεώσιμης ενέργειας. 

(31) Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 

λογική συνοχή μεταξύ των στόχων της 

παρούσας οδηγίας και της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας της Ένωσης. Συγκεκριμένα, 

στις διαδικασίες αξιολόγησης, σχεδιασμού 

ή χορήγησης άδειας για εγκαταστάσεις 

ανανεώσιμης ενέργειας, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν τη σωστή 

εφαρμογή όλης της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας της Ένωσης με σκοπό την 

ενίσχυση της συμβολής των ανανεώσιμων 

ενεργειακών πηγών στην επίτευξη 

περιβαλλοντικών στόχων και στόχων που 

σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, 

ιδίως σε σύγκριση με εγκαταστάσεις μη 

ανανεώσιμης ενέργειας. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει, επίσης, να εξασφαλίσουν ότι οι 

εγκαταστάσεις ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές δημιουργούνται και 

λειτουργούν κατά τρόπο που 

συμμορφώνεται πλήρως με την 

προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, όπως διατυπώνεται στον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η Μόνιμη Επιτροπή Αναφορών, ως αποτέλεσμα των καταστάσεων που καταγγέλλουν οι πολίτες 

μέσω των αναφορών, δεν μπορεί να δεχθεί ότι τα κράτη μέλη μόνο «λαμβάνουν υπόψη» την 

περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι τα κράτη μέλη 

πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ τηρείται πλήρως κατά την 

αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία μιας εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
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από ανανεώσιμες πηγές. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα των 

πολιτών της ΕΕ δεν υπονομεύονται. Κάτι τέτοιο προκύπτει σαφώς και από τις αναφορές που 

λαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Οι χρονοβόρες διοικητικές 

διαδικασίες συνιστούν σοβαρό διοικητικό 

εμπόδιο και είναι δαπανηρές. Η 

απλούστευση των διαδικασιών 

αδειοδότησης, σε συνδυασμό με σαφή 

προθεσμία για τη λήψη απόφασης από τις 

αντίστοιχες αρχές σχετικά με την 

κατασκευή του έργου, αναμένεται να 

συμβάλει στην αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των διαδικασιών, ώστε να 

μειωθεί το διοικητικό κόστος. 

(37) Οι χρονοβόρες διοικητικές 

διαδικασίες συνιστούν σοβαρό διοικητικό 

εμπόδιο και είναι δαπανηρές. Η 

απλούστευση των διαδικασιών 

αδειοδότησης, σε συνδυασμό με σαφή 

προθεσμία για τη λήψη απόφασης από τις 

αντίστοιχες αρχές σχετικά με την 

κατασκευή του έργου, αναμένεται να 

συμβάλει στην αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των διαδικασιών, ώστε να 

μειωθεί το διοικητικό κόστος. Ο 

καθορισμός συντομότερων προθεσμιών 

για την αδειοδότηση των έργων και η 

βελτίωση της διαδικασίας κοινοποίησης 

θα ενίσχυαν τη διαφάνεια υπέρ των 

αιτούντων άδεια. 

Αιτιολόγηση 

Τα ζητήματα της έλλειψης διαφάνειας και της μακράς αναμονής των αιτούντων άδεια έχουν 

εκφραστεί σαφώς στις αναφορές που έχουν κατατεθεί. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 53 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(53) Με την αυξανόμενη σημασία της 

αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, είναι αναγκαίο να 

προβλεφθεί ορισμός των 

αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και να καθιερωθεί 

κανονιστικό πλαίσιο που θα ενισχύσει τη 

θέση των αυτοκαταναλωτών, παρέχοντάς 

(53) Με την αυξανόμενη σημασία της 

αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, είναι αναγκαίο να 

προβλεφθεί ορισμός των 

αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και να καθιερωθεί 

κανονιστικό πλαίσιο που θα ενισχύσει τη 

θέση των αυτοκαταναλωτών, παρέχοντάς 
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τους τη δυνατότητα να παράγουν, να 

αποθηκεύουν, να καταναλώνουν και να 

πωλούν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να 

αντιμετωπίζουν δυσανάλογες 

επιβαρύνσεις. Η συλλογική 

αυτοκατανάλωση θα πρέπει να επιτρέπεται 

σε ορισμένες περιπτώσεις, ώστε οι 

πολίτες που ζουν σε διαμερίσματα για 

παράδειγμα να μπορούν να επωφελούνται 

από την ενίσχυση της θέσης τους ως 

καταναλωτές στον ίδιο βαθμό με τα 

νοικοκυριά σε μονοκατοικίες. 

τους τη δυνατότητα να παράγουν, να 

αποθηκεύουν, να καταναλώνουν και να 

πωλούν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να 

αντιμετωπίζουν δυσανάλογες 

επιβαρύνσεις. Η συλλογική 

αυτοκατανάλωση θα πρέπει να επιτρέπεται 

για πολίτες που ζουν σε διαμερίσματα, οι 

οποίοι, για παράδειγμα, μπορούν να 

επωφελούνται από την ενίσχυση της θέσης 

τους ως καταναλωτές στον ίδιο βαθμό με 

τα νοικοκυριά σε μονοκατοικίες. 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τη συλλογική αυτοκατανάλωση για τους πολίτες, πιστεύω ότι είναι καλύτερο να 

υιοθετηθεί μια διάταξη με γενικό πεδίο εφαρμογής, καταργώντας κάθε είδους απαλλαγή, όπως 

στην περίπτωση της φράσης «σε ορισμένες περιπτώσεις». 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 54 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(54) Η συμμετοχή των τοπικών πολιτών 

σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

μέσω των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα σημαντική 

προστιθέμενη αξία όσον αφορά την τοπική 

αποδοχή των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και την πρόσβαση σε πρόσθετα 

ιδιωτικά κεφάλαια. Μάλιστα, η 

σπουδαιότητα της τοπικής αυτής 

συμμετοχής ενισχύεται στο πλαίσιο της 

αύξησης της δυναμικότητας παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 

μέλλον. 

(54) Η συμμετοχή των τοπικών πολιτών 

σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

μέσω των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα σημαντική 

προστιθέμενη αξία όσον αφορά την τοπική 

αποδοχή των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και την πρόσβαση σε πρόσθετα 

ιδιωτικά κεφάλαια. Μάλιστα, η 

σπουδαιότητα της τοπικής αυτής 

συμμετοχής πρέπει να προωθηθεί άμεσα, 

δεδομένου ότι ενισχύεται στο πλαίσιο της 

αύξησης της δυναμικότητας παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 

μέλλον. 

Αιτιολόγηση 

Η έλλειψη συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία για τα οποία 

διαμαρτύρονται οι ευρωπαίοι πολίτες στις αναφορές που υποβάλλουν τα τελευταία χρόνια στην 

Επιτροπή Αναφορών. Επίσης η προώθηση και η καθιέρωση διαδικασιών από τη βάση προς την 

κορυφή (bottom-up) αποτελεί αναγκαίο βήμα για την αποτελεσματική προώθηση της χρήσης 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 66 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (66α) Η κατά προτεραιότητα και η 

εγγυημένη πρόσβαση στην ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είναι 

σημαντικές για την ένταξη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι απαιτήσεις για τη διατήρηση της 

αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 

δικτύου και για τη διανομή ενδέχεται να 

διαφέρουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

του εθνικού δικτύου και την ασφαλή 

λειτουργία του. Η κατά προτεραιότητα 

πρόσβαση στο δίκτυο παρέχει την 

εξασφάλιση προς τους συνδεδεμένους 

παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ότι θα μπορούν 

πάντοτε να πωλούν και να μεταφέρουν 

την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές βάσει κανόνων σύνδεσης, όποτε 

υπάρχει η πηγή. Ωστόσο, οι στόχοι της 

παρούσας οδηγίας απαιτούν τη συνεχή 

αύξηση της μεταφοράς και της διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να θίγεται η 

αξιοπιστία ή η ασφάλεια του συστήματος 

δικτύου. Προς τούτο, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 

για να επιτρέπουν τη μεγαλύτερη 

διείσδυση της ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

των μεταβλητών πηγών και των πηγών 

που δεν επιδέχονται ακόμη αποθήκευση. 

Στον βαθμό που απαιτείται από τους 

στόχους που καθορίζονται στην παρούσα 

οδηγία, η σύνδεση νέων εγκαταστάσεων 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 

πρέπει να επιτραπεί το ταχύτερο δυνατόν. 

Προκειμένου να επιταχυνθούν οι 

διαδικασίες σύνδεσης δικτύου, τα κράτη 
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μέλη θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν 

προτεραιότητα σύνδεσης ή ειδικές 

δυνατότητες σύνδεσης για νέες 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Αιτιολόγηση 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα. Η αξιολόγηση 

REFIT της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία 2009/28/ΕΚ διαπίστωσε ότι η εφαρμογή των 

διατάξεων για την κατά προτεραιότητα διανομή και την κατά προτεραιότητα πρόσβαση για την 

ηλεκτρονική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στήριξαν αποτελεσματικά τη διανομή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στηρίζοντας την οικονομική διαχείριση των έργων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμβάλλοντας στην επίτευξη προόδου όσον αφορά τους 

εθνικούς στόχους. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 101 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(101) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 

οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και 

ιδίως ο στόχος μεριδίου τουλάχιστον 27 % 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 

της Ένωσης έως το 2030, αλλά είναι 

δυνατόν, λόγω της κλίμακας της δράσης, 

να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 

επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει 

μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας που προβλέπεται στο 

άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο 

εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 

των εν λόγω στόχων μέτρα. 

(101) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 

οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και 

ιδίως ο στόχος μεριδίου τουλάχιστον 35 % 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 

της Ένωσης έως το 2030, αλλά είναι 

δυνατόν, λόγω της κλίμακας της δράσης, 

να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 

επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει 

μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας που προβλέπεται στο 

άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο 

εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 

των εν λόγω στόχων μέτρα. 

Αιτιολόγηση 

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την αναφορά αριθ. 0829/2013, οι σταθμοί αιολικής ενέργειας 

είναι πιο αποδοτικοί από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και γίνεται 

υπολογισμός του κόστους έναντι της παραγωγής ενέργειας. Βάσει των ανωτέρω, το μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα καταναλώνεται στην Ένωση σύμφωνα με τους 
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ενωσιακούς στόχους, πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 % προκειμένου να μειωθεί το 

τελικό κόστος της ενέργειας. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 

για την προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Θέτει έναν 

δεσμευτικό ενωσιακό στόχο για το 

συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030. 

Καθορίζει επίσης κανόνες για 

τη χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές, την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στους τομείς της θέρμανσης και της ψύξης 

και των μεταφορών, την περιφερειακή 

συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και με 

τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις 

διοικητικές διαδικασίες και την 

πληροφόρηση και την κατάρτιση. 

Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας. 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 

για την προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Θέτει έναν ελάχιστο 

δεσμευτικό ενωσιακό στόχο, καθώς και 

εθνικούς δεσμευτικούς στόχους για τα 

κράτη μέλη για το συνολικό μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 

το 2030. Καθορίζει επίσης κανόνες για 

τη χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας και για τις κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέτρα για 

την καταπολέμηση της ενεργειακής 

φτώχειας, για τη δημιουργία ποιοτικών 

θέσεων εργασίας στον τομέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές, την αυτοκατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και τη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της 

θέρμανσης και της ψύξης και των 

μεταφορών, την περιφερειακή συνεργασία 

μεταξύ κρατών μελών και με τρίτες χώρες, 

τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 

διαδικασίες και την πληροφόρηση και την 

κατάρτιση, καθώς και την πρόσβαση της 

ενέργειας που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο 

ηλεκτρικής ενέργειας. Καθιερώνει 

κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα 

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόβλεψη των εθνικών δεσμευτικών στόχων για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έως το 

2030 συνάδει με τις απόψεις που έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πρόσφατα 
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ψηφίσματά του. Η πρόβλεψη εθνικών δεσμευτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

θα συνέβαλε επίσης σημαντικά στην αύξηση της σταθερότητας του πλαισίου πολιτικής και στη 

μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τις επενδύσεις στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

Η αξιολόγηση REFIT της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία 2009/28/ΕΚ διαπίστωσε ότι οι 

δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι αποτέλεσαν τη σημαντικότερη κινητήρια δύναμη για τις πολιτικές 

και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε πολλά κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε 

τουλάχιστον 27 % στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε 

τουλάχιστον 35 % στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την αναφορά αριθ. 0829/2013, οι σταθμοί αιολικής ενέργειας 

είναι πιο αποδοτικοί από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και γίνεται 

υπολογισμός του κόστους έναντι της παραγωγής ενέργειας. Βάσει των ανωτέρω, το μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα καταναλώνεται στην Ένωση σύμφωνα με τους 

ενωσιακούς στόχους, πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 % προκειμένου να μειωθεί το 

τελικό κόστος της ενέργειας. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αντίστοιχες συνεισφορές των 

κρατών μελών στον συνολικό αυτό στόχο 

για το 2030 καθορίζονται και 

κοινοποιούνται στην Επιτροπή στο 

πλαίσιο των ολοκληρωμένων εθνικών 

σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, 

σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5 και τα 

άρθρα 9 έως 11 του κανονισμού 

[διακυβέρνηση]. 

2. Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν τον 

συνολικό αυτό στόχο για το 2030 που 

ορίζεται σε ενωσιακό επίπεδο, 

εκπληρώνοντας τους εθνικούς 

δεσμευτικούς στόχους για την ενέργεια 

από ανανεώσιμες πηγές. Τα κράτη μέλη 

κοινοποιούν τα μέτρα που 

αντικατοπτρίζουν τους εθνικούς 

δεσμευτικούς στόχους τους για την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην 

Επιτροπή στο πλαίσιο των 
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ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με τα 

άρθρα 3 έως 5 και τα άρθρα 9 έως 11 του 

κανονισμού (ΕΕ) ... / ... [διακυβέρνηση]. 

Για να επιτύχουν τους στόχους των 

παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 

άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ 

άλλων, να εφαρμόζουν τα ακόλουθα 

μέτρα: 

 α) καθεστώτα στήριξης· 

 β) μέτρα συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών και με τρίτες χώρες για 

την επίτευξη των εθνικών συνολικών 

στόχων τους σύμφωνα με το άρθρο 5 και 

τα άρθρα 11 έως 13. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόβλεψη των εθνικών δεσμευτικών στόχων για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έως το 

2030 συνάδει με τις απόψεις που έχει εκφράσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πρόσφατα 

ψηφίσματά του. Η πρόβλεψη εθνικών δεσμευτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

θα συνέβαλε επίσης σημαντικά στην αύξηση της σταθερότητας του πλαισίου πολιτικής και στη 

μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τις επενδύσεις στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

Η αξιολόγηση REFIT της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία 2009/28/ΕΚ διαπίστωσε ότι οι 

δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι αποτέλεσαν τη σημαντικότερη κινητήρια δύναμη για τις πολιτικές 

και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε πολλά κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις υψηλές 

φιλοδοξίες των κρατών μελών μέσω ενός 

ευνοϊκού πλαισίου που περιλαμβάνει την 

ενισχυμένη χρήση κονδυλίων της Ένωσης, 

και ιδίως χρηματοδοτικών μέσων, 

ειδικότερα με σκοπό τη μείωση του 

κόστους κεφαλαίου για τα έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

4. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις υψηλές 

φιλοδοξίες των κρατών μελών μέσω ενός 

ευνοϊκού πλαισίου που περιλαμβάνει την 

ενισχυμένη χρήση κονδυλίων της Ένωσης, 

και ιδίως χρηματοδοτικών μέσων, 

ειδικότερα με σκοπό τη μείωση του 

κόστους κεφαλαίου για τα έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

διευκολύνει την επίτευξη του ενωσιακού 

και των εθνικών δεσμευτικών στόχων για 

το 2030. Η Επιτροπή εγκρίνει, μέχρι ... 

[ένα έτος από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας], νομοθετική πρόταση 
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για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου με 

στόχο τη μείωση του κόστους κεφαλαίων 

υψηλού κινδύνου για τα ενωσιακά έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Τροπολογία  26 

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. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

καθεστώτα στήριξης προκειμένου να 

επιτευχθούν ή να ξεπεραστούν ο 

ενωσιακός στόχος και οι εθνικοί στόχοι 

που καθορίζονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1. Τα καθεστώτα στήριξης 

της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σχεδιάζονται ειδικά για να 

βοηθήσουν τα νοικοκυριά χαμηλού 

εισοδήματος που πλήττονται από 

ενεργειακή φτώχεια, τους 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και τις κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς 
και για να διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί 

λαμβάνουν υπόψη την προσφορά και τη 

ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 

τους πιθανούς περιορισμούς των δικτύων. 

Τα κράτη μέλη αποφεύγουν οποιαδήποτε 

αναδρομική αλλαγή στα καθεστώτα 

στήριξης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, προκειμένου να εξασφαλίσουν 

ασφάλεια δικαίου για τους καταναλωτές 

και τους επενδυτές, καθώς και τη 

διατήρηση ενός σταθερού και διαφανούς 

πλαισίου πολιτικής για την ανάπτυξη 

έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει, επίσης, να 

καταργήσουν όλα τα καθεστώτα 

στήριξης και τα μέτρα που άμεσα ή 

έμμεσα ευνοούν τη χρήση ρυπογόνων 

πηγών ενέργειας. 

Αιτιολόγηση 

Οι αναδρομικές αλλαγές πολιτικής σε καθεστώτα στήριξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 



 

PE597.755v02-00 444/470 RR\1141446EL.docx 

EL 

αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους που αυτές συνεπάγονται για την ανάπτυξη έργων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόσθετα σχετικά προβλήματα επεξηγούνται στη μελέτη για την 

Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την πολιτική για την ηλιακή ενέργεια από τη σκοπιά των 

αναφορών που παραλήφθηκαν. Η ΕΟΚΕ στη γνωμοδότησή της, της 26ης Απριλίου 2017, 

σχετικά με την αναδιατύπωση της παρούσας οδηγίας, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να 

χορηγούνται εθνικές επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με τη δράση 

της ΕΕ για προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό να επιτευχθούν οι 

μακροπρόθεσμοι στόχοι της έως το 2030 και το 2050. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η στήριξη για την ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως 

για έργα που αναλαμβάνουν 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

απαλλάσσεται στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό από τους κανόνες για τις κρατικές 

ενισχύσεις προκειμένου να ευνοηθεί η 

ανάπτυξη και η διείσδυση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 

ολόκληρη την Ένωση. 

Αιτιολόγηση 

Πολλά ενδιαφερόμενα μέρη υπογράμμισαν ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 

καθορίζουν υπερβολικά στενά όρια και, ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να 

ευνοούν αποτελεσματικά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την 

ΕΕ. Η ειδική εστίαση για έργα που πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο από αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνδέεται 

άρρηκτα με τη συνολική λογική της παρούσας πρότασης. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα καθεστώτα στήριξης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

2. Τα καθεστώτα στήριξης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
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πηγές σχεδιάζονται με τρόπο ώστε η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές να ενσωματώνεται στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας και να 

διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

ανταποκρίνονται στα σήματα τιμών της 

αγοράς και μεγιστοποιούν τα έσοδά τους 

από την αγορά. 

πηγές σχεδιάζονται ειδικά για να 

βοηθήσουν τα νοικοκυριά χαμηλού 

εισοδήματος που πλήττονται από 

ενεργειακή φτώχεια, τους 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και τις κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς 

και για την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των 

επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και τις 

επενδύσεις σε ολοένα και πιο αποδοτικές 

και βιώσιμες τεχνολογίες. 

Αιτιολόγηση 

Τα καθεστώτα στήριξης θα πρέπει κυρίως να εστιάζουν σε αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και νοικοκυριά χαμηλού 

εισοδήματος που κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια, υπό το πρίσμα ιδίως των θετικών 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που δημιουργούνται από την αποκεντρωμένη 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 112 εκατομμύρια 

παραγωγοί-καταναλωτές θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν το 19 % της ζήτησης σε ηλεκτρική 

ενέργεια της Ευρώπης έως το 2030 και το ήμισυ όλων των πολιτών της ΕΕ θα μπορούσε να 

καλύψει το 45 % της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια της Ευρώπης έως το 2050. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χορηγείται με τρόπο 

ανοικτό, διαφανή, ανταγωνιστικό, 

οικονομικά αποδοτικό και χωρίς 

διακρίσεις. 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χορηγείται με τρόπο 

ανοικτό, διαφανή και οικονομικά 

αποδοτικό. 

Αιτιολόγηση 

Η στήριξη πρέπει να εξαρτάται κατά προτεραιότητα από την επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 

και του άρθρου 3 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, διαγράφοντας τις αναφορές στη λογική 

της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη ανοίγουν τη 

στήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στους 

παραγωγούς οι οποίοι βρίσκονται σε άλλα 

κράτη μέλη υπό τους όρους που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

αποφασίζουν να ανοίξουν τη στήριξη της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές στους παραγωγούς οι 

οποίοι βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, 

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τη 

στήριξη της επίτευξης των στόχων που 

ορίζονται στις πολιτικές για την ενέργεια 

από ανανεώσιμες πηγές και την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

στήριξη που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

τουλάχιστον 10 % της δυναμικότητας για 

την οποία χορηγείται νέα στήριξη κάθε 

έτος μεταξύ 2021 και 2025 και 

τουλάχιστον 15 % της δυναμικότητας για 

την οποία χορηγείται νέα στήριξη κάθε 

έτος μεταξύ 2026 και 2030 είναι ανοικτή 

σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε άλλα 

κράτη μέλη. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

στήριξη που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

τουλάχιστον 5 % της δυναμικότητας για 

την οποία χορηγείται νέα στήριξη κάθε 

έτος μεταξύ 2021 και 2025 και 

τουλάχιστον 10 % της δυναμικότητας για 

την οποία χορηγείται νέα στήριξη κάθε 

έτος μεταξύ 2026 και 2030 είναι ανοικτή 

σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε άλλα 

κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη των προσαρμογών που 

απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τους 

κανόνες σχετικά με τις κρατικές 

ενισχύσεις, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

επίπεδο της στήριξης που χορηγείται σε 

νέα ή τρέχοντα έργα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και οι συνοδευτικοί όροι, δεν 
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ότι το επίπεδο της στήριξης που χορηγείται 

σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

οι συνοδευτικοί όροι, δεν αναθεωρούνται 

με τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τα 

δικαιώματα που παρέχονται στο πλαίσιο 

αυτό και την οικονομική διαχείριση των 

έργων που λαμβάνουν στήριξη. 

αναθεωρούνται με αναδρομικό τρόπο που 

επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα που 

παρέχονται στο πλαίσιο αυτό και την 

οικονομική διαχείριση των έργων που 

λαμβάνουν στήριξη. Τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν τη διατήρηση ενός 

σταθερού και διαφανούς πλαισίου 

πολιτικής και ότι η αναθεώρηση των 

τυχόν στηρίξεων που χορηγούνται σε έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στοχεύει 

στη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου για 

τους καταναλωτές και τους επενδυτές, 

καθώς και του νομικού πλαισίου με 

σκοπό την επίτευξη των στόχων της 

Ένωσης που προβλέπονται στην παρούσα 

οδηγία. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 

κάθε τροποποίηση των καθεστώτων 

στήριξης να δημοσιοποιείται το αργότερο 

… [12 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας οδηγίας] και να υπόκειται 

σε διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς 

διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. 

Οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή 

ισχύοντος καθεστώτος στήριξης 

περιλαμβάνει κατάλληλη μεταβατική 

περίοδο πριν τεθεί σε ισχύ το νέο 

καθεστώς στήριξης. 

Αιτιολόγηση 

Οι αναδρομικές αλλαγές για τα καθεστώτα στήριξης δεν θεωρούνται ποτέ σκόπιμες από 

πολιτική και οικονομική άποψη επίσης λόγω των εξόδων και της απώλειας 

αποτελεσματικότητας και οικονομικής απόδοσης που συνεπάγονται. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει τα συστήματα στήριξης να είναι σταθερά και τα κράτη μέλη να 

υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές για καθεστώτα στήριξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

εφαρμόζοντας κυρίως διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης 

με σκοπό την εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των πολιτών. Κάτι τέτοιο προκύπτει σαφώς 

από τη συστηματική ανάλυση των ανησυχιών που εκφράζουν οι πολίτες μέσω των αναφορών. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 

χρηματοδοτούμενα έργα τυγχάνουν 
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κατάλληλης αποζημίωσης, όταν τα 

δικαιώματα και η οικονομική διαχείριση 

θίγονται σημαντικά από άλλες 

κανονιστικές τροποποιήσεις οι οποίες 

έχουν αντίκτυπο στα ενεργειακά έργα 

κατά τρόπο που εισάγει διακρίσεις. 

Αιτιολόγηση 

Η ανάγκη για ένα σταθερό νομικό πλαίσιο βρίσκεται στην πρώτη θέση σε όλες τις αναφορές που 

έχουν κατατεθεί. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν τον σεβασμό των αρχών δικαίου της 

ΕΕ, μεταξύ των οποίων η ασφάλεια δικαίου και η προστασία της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 

στοιχείο α), η ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές 

υπολογίζεται ως η ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται σε ένα κράτος 

μέλος από ανανεώσιμες ενεργειακές 

πηγές, συμπεριλαμβανομένης της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και ενεργειακές 

κοινότητες και εξαιρουμένης της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με 

συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης 

από νερό που έχει προηγουμένως αντληθεί 

στον άνω ταμιευτήρα.  

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 

στοιχείο α), η ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές 

υπολογίζεται ως η ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται σε ένα κράτος 

μέλος από ανανεώσιμες ενεργειακές 

πηγές, συμπεριλαμβανομένης της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

εξαιρουμένης της ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται με συστήματα αποθήκευσης 

μέσω άντλησης από νερό που έχει 

προηγουμένως αντληθεί στον άνω 

ταμιευτήρα. 

Αιτιολόγηση 

Το στοιχείο αυτό συνδέεται άρρηκτα με άλλα μέρη της οδηγίας. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) αφαιρείται από την ποσότητα 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη μέτρηση του 

μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές του μεταβιβάζοντος κράτους 

μέλους για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας· και 

α) αφαιρείται από την ποσότητα 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη μέτρηση της 

συμμόρφωσης προς τον εθνικό στόχο του 

μεταβιβάζοντος κράτους μέλους για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας· και 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προστίθεται στην ποσότητα 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη μέτρηση του 

μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές του κράτους μέλους που δέχεται τη 

μεταβίβαση για τους σκοπούς της 

παρούσας οδηγίας. 

β) προστίθεται στην ποσότητα 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη μέτρηση της 

συμμόρφωσης προς τον εθνικό στόχο του 

κράτους μέλους που δέχεται τη 

μεταβίβαση για τους σκοπούς της 

παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή το ποσοστό ή την ποσότητα 

ενέργειας από ανανεώσιμη ηλεκτρική 

ενέργεια, θέρμανση ή ψύξη η οποία 

παράγεται από οιοδήποτε κοινό έργο της 

επικράτειάς τους το οποίο άρχισε να 

λειτουργεί μετά την 25 Ιουνίου 2009, ή 

από την αυξημένη δυναμικότητα 

εγκατάστασης που ανακαινίστηκε μετά την 

ημερομηνία αυτή, και η οποία 

καταλογίζεται στο εθνικό 

συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές άλλου κράτους μέλους 

για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. 

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή το ποσοστό ή την ποσότητα 

ενέργειας από ανανεώσιμη ηλεκτρική 

ενέργεια, θέρμανση ή ψύξη η οποία 

παράγεται από οιοδήποτε κοινό έργο της 

επικράτειάς τους το οποίο άρχισε να 

λειτουργεί μετά την 25 Ιουνίου 2009, ή 

από την αυξημένη δυναμικότητα 

εγκατάστασης που ανακαινίστηκε μετά την 

ημερομηνία αυτή, και η οποία 

καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές άλλου 

κράτους μέλους για τους σκοπούς της 

παρούσας οδηγίας. 
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Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προσδιορίζει το ποσοστό ή την 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή 

θέρμανσης ή ψύξης που παράγεται από την 

εγκατάσταση, η οποία θα καταλογιστεί στο 

εθνικό συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές άλλου κράτους μέλους· 

β) προσδιορίζει το ποσοστό ή την 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή 

θέρμανσης ή ψύξης που παράγεται από την 

εγκατάσταση, η οποία θα καταλογιστεί 

στον εθνικό συνολικό στόχο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές άλλου κράτους μέλους· 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) διευκρινίζει την περίοδο, σε 

ολόκληρα ημερολογιακά έτη, κατά την 

οποία η ηλεκτρική ενέργεια ή θέρμανση ή 

ψύξη η οποία παράγεται από την 

εγκατάσταση από ανανεώσιμες πηγές 

καταλογίζεται στο εθνικό 

συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές του άλλου κράτους 

μέλους. 

δ) διευκρινίζει την περίοδο, σε 

ολόκληρα ημερολογιακά έτη, κατά την 

οποία η ηλεκτρική ενέργεια ή θέρμανση ή 

ψύξη η οποία παράγεται από την 

εγκατάσταση από ανανεώσιμες πηγές 

καταλογίζεται στον εθνικό συνολικό στόχο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές του 

άλλου κράτους μέλους. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή 

θέρμανσης ή ψύξης η οποία παρήχθη κατά 

τη διάρκεια του έτους από ανανεώσιμες 

ενεργειακές πηγές από την εν λόγω 

εγκατάσταση και η οποία θα καταλογιστεί 

στο συνολικό εθνικό μερίδιο ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές άλλου κράτους 

μέλους σύμφωνα με τους όρους της 

β) η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή 

θέρμανσης ή ψύξης η οποία παρήχθη κατά 

τη διάρκεια του έτους από ανανεώσιμες 

ενεργειακές πηγές από την εν λόγω 

εγκατάσταση και η οποία θα καταλογιστεί 

στον συνολικό εθνικό στόχο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές άλλου κράτους μέλους 



 

RR\1141446EL.docx 451/470 PE597.755v02-00 

 EL 

κοινοποίησης. σύμφωνα με τους όρους της κοινοποίησης. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) αφαιρείται από την ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή 

ψύξης από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη μέτρηση του 

μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές του κράτους μέλους που εκδίδει την 

κοινοποιητική επιστολή δυνάμει της 

παραγράφου 1· και 

α) αφαιρείται από την ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή 

ψύξης από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη μέτρηση της 

συμμόρφωσης με τον στόχο για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του κράτους 

μέλους που εκδίδει την κοινοποιητική 

επιστολή δυνάμει της παραγράφου 1· και 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προστίθεται στην ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή 

ψύξης από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη μέτρηση του 

μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές του κράτους μέλους που λαμβάνει 

την κοινοποιητική επιστολή σύμφωνα με 

την παράγραφο 2. 

β) προστίθεται στην ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης ή 

ψύξης από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη κατά τη μέτρηση της 

συμμόρφωσης με τον στόχο για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του κράτους 

μέλους που λαμβάνει την κοινοποιητική 

επιστολή σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από ανανεώσιμες ενεργειακές 

πηγές σε τρίτες χώρες λαμβάνεται υπόψη 

μόνον για τους σκοπούς της μέτρησης των 

μεριδίων ενέργειας από ανανεώσιμες 

2. Η ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από ανανεώσιμες ενεργειακές 

πηγές σε τρίτες χώρες λαμβάνεται υπόψη 

μόνον για τους σκοπούς της μέτρησης της 

συμμόρφωσης προς τους εθνικούς 
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πηγές των κρατών μελών εφόσον 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας των κρατών μελών εφόσον 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Το ποσοστό ή η ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

οιαδήποτε εγκατάσταση στην επικράτεια 

τρίτης χώρας, η οποία καταλογίζεται στο 

εθνικό συνολικό μερίδιο ενέργειας ενός ή 

περισσότερων κρατών μελών για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Όταν 

εμπλέκονται περισσότερα του ενός κράτη 

μέλη, η κατανομή αυτού του ποσοστού ή 

της ποσότητας μεταξύ κρατών μελών 

κοινοποιείται στην Επιτροπή. Αυτό το 

ποσοστό ή η ποσότητα δεν υπερβαίνει το 

ποσοστό ή την ποσότητα που όντως 

εξάγεται και καταναλίσκεται στην Ένωση 

και που αντιστοιχεί στην ποσότητα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) 

σημεία i) και ii) του παρόντος άρθρου και 

πληροί τις προϋποθέσεις της 

παραγράφου 2 στοιχείο α). Η κοινοποίηση 

πραγματοποιείται από κάθε κράτος μέλος 

στο συνολικό εθνικό στόχο του οποίου 

καταλογίζεται το ποσοστό ή η ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

4. Το ποσοστό ή η ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

οιαδήποτε εγκατάσταση στην επικράτεια 

τρίτης χώρας, η οποία καταλογίζεται στον 

εθνικό συνολικό στόχο ενέργειας ενός ή 

περισσότερων κρατών μελών για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Όταν 

εμπλέκονται περισσότερα του ενός κράτη 

μέλη, η κατανομή αυτού του ποσοστού ή 

της ποσότητας μεταξύ κρατών μελών 

κοινοποιείται στην Επιτροπή. Αυτό το 

ποσοστό ή η ποσότητα δεν υπερβαίνει το 

ποσοστό ή την ποσότητα που όντως 

εξάγεται και καταναλίσκεται στην Ένωση 

και που αντιστοιχεί στην ποσότητα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) 

σημεία i) και ii) του παρόντος άρθρου και 

πληροί τις προϋποθέσεις της 

παραγράφου 2 στοιχείο α). Η κοινοποίηση 

πραγματοποιείται από κάθε κράτος μέλος 

στο συνολικό εθνικό στόχο του οποίου 

καταλογίζεται το ποσοστό ή η ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προσδιορίζει το ποσοστό ή την 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από την εγκατάσταση, η οποία 

θα καταλογιστεί στο εθνικό μερίδιο 

β) προσδιορίζει το ποσοστό ή την 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από την εγκατάσταση, η οποία 

θα καταλογιστεί στον εθνικό στόχο 



 

RR\1141446EL.docx 453/470 PE597.755v02-00 

 EL 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κράτους 

μέλους καθώς και, με την επιφύλαξη των 

απαιτήσεων περί εμπιστευτικότητας, τις 

αντίστοιχες χρηματοοικονομικές 

ρυθμίσεις· 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κράτους 

μέλους καθώς και, με την επιφύλαξη των 

απαιτήσεων περί εμπιστευτικότητας, τις 

αντίστοιχες χρηματοοικονομικές 

ρυθμίσεις· 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) διευκρινίζει την περίοδο, σε 

ολόκληρα ημερολογιακά έτη, κατά την 

οποία η ηλεκτρική ενέργεια καταλογίζεται 

στο εθνικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές του κράτους μέλους· 

και 

γ) διευκρινίζει την περίοδο, σε 

ολόκληρα ημερολογιακά έτη, κατά την 

οποία η ηλεκτρική ενέργεια καταλογίζεται 

στον εθνικό στόχο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές του κράτους μέλους· 

και 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας η 

οποία παρήχθη κατά τη διάρκεια του έτους 

από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές από 

την εγκατάσταση η οποία καταλογίζεται 

στο εθνικό του συνολικό μερίδιο ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με την 

κοινοποίηση δυνάμει του άρθρου 11· και 

β) η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας η 

οποία παρήχθη κατά τη διάρκεια του έτους 

από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές από 

την εγκατάσταση η οποία καταλογίζεται 

στον εθνικό του συνολικό στόχο ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με την 

κοινοποίηση δυνάμει του άρθρου 11· και 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τον υπολογισμό των εθνικών 

συνολικών μεριδίων ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές βάσει της παρούσας 

οδηγίας, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας 

3. Για τη μέτρηση της συμμόρφωσης 

προς τους εθνικούς συνολικούς στόχους 

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βάσει 

της παρούσας οδηγίας, η ποσότητα 
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που παράγεται από ανανεώσιμες 

ενεργειακές πηγές η οποία κοινοποιείται 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β) 

προστίθεται στην ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 

λαμβάνεται υπόψη για τη μέτρηση των 

μεριδίων ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές του κράτους μέλους που εκδίδει την 

κοινοποιητική επιστολή. 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές η οποία 

κοινοποιείται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 στοιχείο β) προστίθεται στην 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές η οποία λαμβάνεται 

υπόψη για τη μέτρηση των στόχων για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του κράτους 

μέλους που εκδίδει την κοινοποιητική 

επιστολή. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη των 

υποχρεώσεων των κρατών μελών δυνάμει 

του άρθρου 5, δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη μπορούν, εθελοντικά, να συνενώνουν 

ή να συντονίζουν μερικώς τα εθνικά τους 

καθεστώτα στήριξης. Στις περιπτώσεις 

αυτές, ορισμένη ποσότητα ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές η οποία παράγεται 

στην επικράτεια συμμετέχοντος κράτους 

μέλους μπορεί να καταλογίζεται στο 

εθνικό μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές άλλου συμμετέχοντος κράτους 

μέλους εάν το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος: 

1. Με την επιφύλαξη των 

υποχρεώσεων των κρατών μελών δυνάμει 

του άρθρου 5, δύο ή περισσότερα κράτη 

μέλη μπορούν, εθελοντικά, να συνενώνουν 

ή να συντονίζουν μερικώς τα εθνικά τους 

καθεστώτα στήριξης. Στις περιπτώσεις 

αυτές, ορισμένη ποσότητα ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές η οποία παράγεται 

στην επικράτεια συμμετέχοντος κράτους 

μέλους μπορεί να καταλογίζεται στον 

εθνικό στόχο ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές άλλου συμμετέχοντος κράτους 

μέλους εάν το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος: 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του υπολογισμού 

των εθνικών συνολικών μεριδίων 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, η 

ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή 

θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες 

ενεργειακές πηγές η οποία κοινοποιείται 

3. Για τους σκοπούς του υπολογισμού 

των εθνικών συνολικών στόχων ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με την 

παρούσα οδηγία, η ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας ή θέρμανσης ή ψύξης από 

ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές η οποία 

κοινοποιείται σύμφωνα με την 
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σύμφωνα με την παράγραφο 2 

ανακατανέμεται μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων κρατών μελών σύμφωνα 

με τον κοινοποιηθέντα κανόνα κατανομής. 

παράγραφο 2 ανακατανέμεται μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων κρατών μελών σύμφωνα 

με τον κοινοποιηθέντα κανόνα κατανομής. 

Η Επιτροπή διευκολύνει τη θέσπιση 

κοινών καθεστώτων στήριξης μεταξύ 

των κρατών μελών, ιδίως μέσω της 

διάδοσης κατευθυντήριων γραμμών και 

βέλτιστων πρακτικών. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικοί 

κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες 

έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης 

άδειας που εφαρμόζονται στους σταθμούς 

και τις συνδεδεμένες υποδομές δικτύων 

μεταφοράς και διανομής για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και στη 

διαδικασία μεταποίησης της βιομάζας σε 

βιοκαύσιμα ή άλλα ενεργειακά προϊόντα 

να είναι αναλογικοί και αναγκαίοι. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικοί 

κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες 

έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης 

άδειας που εφαρμόζονται στους σταθμούς 

και τις συνδεδεμένες υποδομές δικτύων 

μεταφοράς και διανομής για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και στη 

διαδικασία μεταποίησης της βιομάζας σε 

βιοκαύσιμα ή άλλα ενεργειακά προϊόντα 

να είναι αναλογικοί, αναγκαίοι και 

απλουστευμένοι, και δίνουν 

προτεραιότητα στους δημόσιους 

οργανισμούς, τους καταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 

τους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Για τον σκοπό αυτό, 

τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 

απλούς διοικητικούς κανόνες, σύμφωνα 

με το άρθρο 16. 

Αιτιολόγηση 

Ένας από τους στόχους της παρούσας οδηγίας είναι η ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης και των 

ενεργειακά αυτόνομων κοινοτήτων. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ 

 



 

PE597.755v02-00 456/470 RR\1141446EL.docx 

EL 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) καθορίζονται, ανάλογα με την 

περίπτωση, απλουστευμένες και λιγότερο 

επαχθείς διαδικασίες έγκρισης, 

περιλαμβανομένης της απλής 

κοινοποίησης εάν επιτρέπεται από το 

εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο, για 

αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

δ) καθορίζονται, ανάλογα με την 

περίπτωση, απλουστευμένες και λιγότερο 

επαχθείς διαδικασίες έγκρισης, 

περιλαμβανομένης της απλής 

κοινοποίησης εάν επιτρέπεται από το 

εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο, για 

αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για 

την αποθήκευση ενέργειας. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

παρέχεται επαρκής προβλεψιμότητα στους 

επενδυτές όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη 

στήριξη για την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη 

μέλη καθορίζουν και δημοσιεύουν 

μακροπρόθεσμο πρόγραμμα σχετικά με 

την αναμενόμενη κατανομή της στήριξης, 

το οποίο καλύπτει τουλάχιστον τα τρία 

επόμενα έτη και περιλαμβάνει για κάθε 

καθεστώς ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, τον 

αναμενόμενο προϋπολογισμό που 

αναμένεται να χορηγηθεί, καθώς και τη 

διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

για τον σχεδιασμό της στήριξης. 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

παρέχεται επαρκής προβλεψιμότητα στους 

επενδυτές όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη 

στήριξη για την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη 

μέλη καθορίζουν και δημοσιεύουν 

μακροπρόθεσμο πρόγραμμα σχετικά με 

την αναμενόμενη κατανομή της στήριξης, 

το οποίο καλύπτει τουλάχιστον τα πέντε 

επόμενα έτη και περιλαμβάνει για κάθε 

καθεστώς ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, τον 

αναμενόμενο προϋπολογισμό που 

αναμένεται να χορηγηθεί, καθώς και τη 

διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

για τον σχεδιασμό της στήριξης. 

Αιτιολόγηση 

Η ανάγκη για ένα σταθερό νομικό πλαίσιο βρίσκεται στην πρώτη θέση σε όλες τις αναφορές που 

έχουν κατατεθεί. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν τον σεβασμό των αρχών δικαίου της 

ΕΕ, μεταξύ των οποίων η ασφάλεια δικαίου και η προστασία της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης. 

 

Τροπολογία  54 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Τα κράτη μέλη διενεργούν 

εκτίμηση του δυναμικού τους στον τομέα 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της 

χρήσης της απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης για θέρμανση και ψύξη. Η εν λόγω 

αξιολόγηση περιλαμβάνεται στη δεύτερη 

περιεκτική αξιολόγηση που απαιτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 

της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για πρώτη φορά 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και, στη 

συνέχεια, στις επικαιροποιήσεις των 

περιεκτικών αξιολογήσεων. 

8. Τα κράτη μέλη διενεργούν 

εκτίμηση του βιώσιμου δυναμικού τους 

στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 

χωροταξική ανάλυση των περιοχών που 

είναι κατάλληλες για ανάπτυξη χαμηλού 

οικολογικού κινδύνου και διαθέτουν 

δυναμικό για τη χρήση της 

απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύχους για 

θέρμανση και ψύξη. Η εν λόγω 

αξιολόγηση περιλαμβάνεται στη δεύτερη 

περιεκτική αξιολόγηση που απαιτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 

της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για πρώτη φορά 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και, στη 

συνέχεια, στις επικαιροποιήσεις των 

περιεκτικών αξιολογήσεων. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία ανταποκρίνεται σε πολλές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από πολίτες 

μέσω αναφορών. Η ανάγκη συνεκτίμησης εκ μέρους των κρατών μελών του οικολογικού 

αντικτύπου των μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην οικεία εκτίμηση 

του δυναμικού τους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει πρωταρχική σημασία 

για να διασφαλιστούν υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας δικαίου και κοινωνικής αποδοχής. 

Στρατηγικός στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και όλων των σχετικών θεμελιωδών δικαιωμάτων των 

πολιτών προς αποφυγή αντιπαραθέσεων μεταξύ κοινωνίας των πολιτών, φορέων υλοποίησης 

έργων και κυβέρνησης. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το ενιαίο διοικητικό σημείο 

επαφής, σε συνεργασία με τους 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής, δημοσιεύει εγχειρίδιο 

διαδικασιών για τους φορείς υλοποίησης 

έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

3. Το ενιαίο διοικητικό σημείο 

επαφής, σε συνεργασία με τους 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής, δημοσιεύει εγχειρίδιο 

διαδικασιών για τους φορείς υλοποίησης 

έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
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συμπεριλαμβανομένων έργων μικρής 

κλίμακας και έργων αυτοκαναλωτών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

συμπεριλαμβανομένων έργων μικρής 

κλίμακας και έργων αυτοκαναλωτών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς 

και έργων για τις κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 

αλλαγή ενεργειακής πηγής σε 

υφιστάμενους σταθμούς παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ 

άλλων διασφαλίζοντας απλουστευμένη και 

ταχεία διαδικασία αδειοδότησης, η οποία 

δεν υπερβαίνει τη διάρκεια του ενός έτους 

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

αλλαγής ενεργειακής πηγής στο ενιαίο 

διοικητικό σημείο επαφής. 

5. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 

αλλαγή ενεργειακής πηγής σε 

υφιστάμενους σταθμούς παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ 

άλλων διασφαλίζοντας απλουστευμένη και 

ταχεία διαδικασία αδειοδότησης, η οποία 

δεν υπερβαίνει τη διάρκεια του ενός έτους 

από την ημερομηνία υποβολής νόμιμης 

αίτησης αλλαγής ενεργειακής πηγής στο 

ενιαίο διοικητικό σημείο επαφής. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τροπολογία επί του άρθρου 17 

παράγραφος 2. Η προσθήκη της λέξης «νόμιμης» θα συνέβαλε στο να διασφαλιστεί ότι η 

προσπάθεια διευκόλυνσης της αλλαγής ενεργειακής πηγής σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

συνάδει με το σχετικό περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ και δεν οδηγεί σε ανεπαρκή συνεκτίμηση 

του περιβαλλοντικού αντικτύπου. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αλλαγή ενεργειακής πηγής επιτρέπεται 

έπειτα από κοινοποίηση στο ενιαίο 

διοικητικό σημείο επαφής που 

δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, 

εφόσον δεν αναμένονται σημαντικές 

αρνητικές περιβαλλοντικές ή κοινωνικές 

επιπτώσεις. Το ενιαίο διοικητικό σημείο 

επαφής αποφασίζει κατά πόσο επαρκεί η 

Η αλλαγή ενεργειακής πηγής επιτρέπεται 

έπειτα από κοινοποίηση στο ενιαίο 

διοικητικό σημείο επαφής που 

δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, 

εφόσον έχει εξασφαλιστεί η συμμόρφωση 

προς την οδηγία 2014/52/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α (οδηγία για την εκτίμηση 



 

RR\1141446EL.docx 459/470 PE597.755v02-00 

 EL 

εν λόγω κοινοποίηση εντός έξι μηνών από 

την παραλαβή της. 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων), την 

οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1β 

(οδηγία ΣΕΠΕ) και το άρθρο 6 

παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (οδηγία περί 

οικοτόπων)1γ και δεν αναμένονται 

σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές ή 

κοινωνικές επιπτώσεις. Το ενιαίο 

διοικητικό σημείο επαφής αποφασίζει 

εντός έξι μηνών από την παραλαβή της 

κοινοποίησης. 

 _________________ 

 1α Οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση 

των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο 

περιβάλλον (ΕΕ L 124 της 25.4.2014, 

σ. 1.).  

 1β Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων (ΕΕ L 197 της 21.7.2001, 

σ. 30). 

 1γ Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 

των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 

της 22.7.1992, σ. 7). 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία ανταποκρίνεται σε πολλές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από πολίτες 

μέσω αναφορών. Η προσθήκη ρητής αναφοράς στην ανάγκη συμμόρφωσης με την οδηγία 

σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων, την οδηγία σχετικά με τη στρατηγική περιβαλλοντική 

εκτίμηση και την οδηγία για τους οικοτόπους θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η αλλαγή 

ενεργειακής πηγής των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζει 

να υπόκειται σε κατάλληλο περιβαλλοντικό έλεγχο. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα στήριξης 

να διατίθενται σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους, όπως καταναλωτές, 

κατασκευαστές, εγκαταστάτες, 

αρχιτέκτονες και προμηθευτές εξοπλισμού 

και συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και 

ηλεκτρικής ενέργειας και οχημάτων 

συμβατών με τη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα στήριξης 

να διατίθενται σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους, όπως καταναλωτές, 

ιδίως χαμηλού εισοδήματος, ευάλωτους 

καταναλωτές, αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, κατασκευαστές, εγκαταστάτες, 

αρχιτέκτονες και προμηθευτές εξοπλισμού 

και συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και 

ηλεκτρικής ενέργειας και οχημάτων 

συμβατών με τη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

Αιτιολόγηση 

Οι καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος, οι ευάλωτοι καταναλωτές, οι αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και οι κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι 

ομάδες που συνδέονται άμεσα με τις αναφορές που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών και 

η συμπερίληψή τους εντάσσεται εγγενώς στο πνεύμα των άλλων τροπολογιών που έχουν 

κατατεθεί από τους Πράσινους, λ.χ. την τροπολογία στο άρθρο 15. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν 

πληροφορίες σχετικά με τα καθεστώτα 

πιστοποίησης ή ισοδύναμα συστήματα 

χαρακτηρισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3. Τα κράτη μέλη μπορούν 

επίσης να δημοσιοποιούν τον κατάλογο 

εγκαταστατών οι οποίοι διαθέτουν τα 

σχετικά προσόντα ή είναι πιστοποιημένοι 

σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3. 

4. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν 

πληροφορίες σχετικά με τα καθεστώτα 

πιστοποίησης ή ισοδύναμα συστήματα 

χαρακτηρισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 3. Τα κράτη μέλη 

δημοσιοποιούν τον κατάλογο 

εγκαταστατών οι οποίοι διαθέτουν τα 

σχετικά προσόντα ή είναι πιστοποιημένοι 

σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3. 

Αιτιολόγηση 

Είναι ζωτικής σημασίας να έχει το κοινό πρόσβαση σε πιστοποιημένους εγκαταστάτες 
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προκειμένου να προωθηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ανάλογα με την περίπτωση, τα 

κράτη μέλη εξετάζουν την ανάγκη 

επέκτασης της υφιστάμενης δικτυακής 

υποδομής φυσικού αερίου για να 

διευκολύνουν την ενσωμάτωση του 

φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

1. Τα κράτη μέλη εξετάζουν την 

ανάγκη επέκτασης της υφιστάμενης 

δικτυακής υποδομής φυσικού αερίου για 

να διευκολύνουν την ενσωμάτωση του 

φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Οι φορείς εκμετάλλευσης 

συστημάτων μεταφοράς και οι 

διαχειριστές συστημάτων διανομής είναι 

υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας της δικτυακής 

υποδομής φυσικού αερίου, 

συμπεριλαμβανομένων της συντήρησης 

και του τακτικού καθαρισμού της. 

Αιτιολόγηση 

Είναι αναγκαίο οι φορείς εκμετάλλευσης να φέρουν την ευθύνη της υποδομής προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ενσωμάτωση του φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στοιχείο 

που συνδέεται με άλλα μέρη της οδηγίας. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής δικτύων μεταφοράς και 

διανομής, ευφυών δικτύων, 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης και του 

συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

ασφαλής λειτουργία του συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να επιτρέπει 

την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, συμπεριλαμβανομένης της 
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διασύνδεσης μεταξύ κρατών μελών, 

καθώς και μεταξύ κρατών μελών και 

τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 

επίσης κατάλληλα μέτρα για να 

επιταχύνουν τις διαδικασίες χορήγησης 

άδειας για υποδομή δικτύων και για να 

συντονίσουν την έγκριση της δικτυακής 

υποδομής με τις διοικητικές διαδικασίες 

και τις διαδικασίες προγραμματισμού. 

 Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων για τη 

διατήρηση της αξιοπιστίας και της 

ασφάλειας του δικτύου, και βάσει 

διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων 

που καθορίζονται από τις αρμόδιες 

εθνικές αρχές, τα κράτη μέλη: 

 α)  εξασφαλίζουν ότι οι ευρισκόμενοι 

στο έδαφός τους φορείς εκμετάλλευσης 

συστημάτων μεταφοράς και διανομής 

εγγυώνται τη μεταφορά και τη διανομή 

της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές· 

 β) προβλέπουν ότι η ηλεκτρική 

ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές έχει κατά προτεραιότητα 

πρόσβαση ή εξασφαλισμένη πρόσβαση 

στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας· 

 γ) μεριμνούν ώστε, κατά την 

κατανομή των εγκαταστάσεων 

ηλεκτροπαραγωγής, οι φορείς 

εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 

να δίνουν προτεραιότητα σε 

εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 

διάφορες ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, 

στον βαθμό που το επιτρέπει η ασφαλής 

λειτουργία του εθνικού συστήματος 

ηλεκτροδότησης και βάσει διαφανών και 

αμερόληπτων κριτηρίων·  

 δ)  εξασφαλίζουν την υιοθέτηση 

συγκεκριμένων, διαφανών και 

αμερόληπτων μέτρων με σκοπό την 

επίτευξη των υψηλότερων επιπέδων 

ασφάλειας του εθνικού συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας· 

 ε)  μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται 

τα δέοντα επιχειρησιακά μέτρα σχετικά 

με το δίκτυο και την αγορά προκειμένου 
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να ελαχιστοποιούνται οι περιορισμοί στην 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές. 

Αιτιολόγηση 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα. Η αξιολόγηση 

REFIT της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία 2009/28/ΕΚ διαπίστωσε ότι η εφαρμογή των 

διατάξεων για την κατά προτεραιότητα διανομή και την κατά προτεραιότητα πρόσβαση για την 

ηλεκτρονική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στήριξαν αποτελεσματικά τη διανομή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στηρίζοντας την οικονομική διαχείριση των έργων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμβάλλοντας στην επίτευξη προόδου όσον αφορά τους 

εθνικούς στόχους. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, μεμονωμένα ή μέσω 

φορέων συγκέντρωσης: 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οικιακοί 

πελάτες να έχουν δικαίωμα να γίνουν 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, τόσο μεμονωμένα όσο 

και συλλογικά. Τα κράτη μέλη μεριμνούν 

ώστε οι αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές: 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις 

που δεν αντανακλούν το κόστος· 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

φορολογία, δυσανάλογες διαδικασίες και 

επιβαρύνσεις, λαμβάνοντας δεόντως 

υπόψη όλα τα οφέλη που προκύπτουν από 

την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές· 
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Αιτιολόγηση 

Η επιβολή φόρου πρέπει να αποφευχθεί. Πολλοί αναφέροντες υπογράμμισαν ότι αυτό είναι ένα 

σημαντικό ζήτημα το οποίο, κατά την άποψή τους, θα καθιστούσε οικονομικά μη ελκυστική την 

αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) δικαιούνται να καταναλώνουν το 

ηλεκτρικό ρεύμα που έχουν παραγάγει 

από ανανεώσιμες πηγές, χωρίς να 

υπόκεινται σε καμία επιβάρυνση, τέλος ή 

φόρο: 

Αιτιολόγηση 

Η ανάγκη για σταθερό νομικό πλαίσιο βρίσκεται στην πρώτη θέση σε όλες τις αναφορές που 

έχουν κατατεθεί. Τα δικαιώματα των καταναλωτών επίσης αποτελούν μέρος του καταλόγου 

αυτού. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν τον σεβασμό των αρχών δικαίου της ΕΕ, μεταξύ 

των οποίων η ασφάλεια δικαίου και η προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 

συγκεκριμένα μέτρα με σκοπό να 

ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η 

ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να 

καταργηθούν όλοι οι υφιστάμενοι 

φραγμοί. 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την αυτοκατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

ιδίως υπό το πρίσμα των θετικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που 

δημιουργούνται από την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η 

τροπολογία αυτή συνδέεται άρρηκτα με τη λογική ολόκληρης της πρότασης. 
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Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων 

για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη 

μέλη λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν 

τα καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη, 

όταν σχεδιάζουν τα καθεστώτα στήριξης, 

τις ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

περιλαμβανομένων ιδίως των κοινοτήτων 

με νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που 

πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. 

Αιτιολόγηση 

Τα έργα που αναλαμβάνουν σε τοπικό επίπεδο οι κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

τα οποία στηρίζονται από καθεστώς στήριξης θα πρέπει να απαλλάσσονται στον μέγιστο δυνατό 

βαθμό από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη και η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ. Στους αναφέροντες 

συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι ΜΜΕ, ενώσεις και μεμονωμένοι πολίτες που συμμερίζονται 

το όραμα μιας κοινωνίας ανθεκτικής στην ενέργεια, η δημιουργία της οποίας θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται όσο το δυνατόν περισσότερο, ιδίως όταν διακυβεύεται η συνεισφορά των τοπικών 

κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
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