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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η ανάπτυξη διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης ζητήθηκε αρχικά από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 24ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο του 2030 

για την ενέργεια και το κλίμα. Η διακυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η ΕΕ θα επιτύχει 

τους στόχους ενεργειακής πολιτικής που έχει θέσει, με την παροχή της απαραίτητης ευελιξίας 

στα κράτη μέλη και με πλήρη σεβασμό της ελευθερίας τους να καθορίζουν το ενεργειακό 

τους μείγμα. Στα συμπεράσματα τονίζεται ότι η διακυβέρνηση θα πρέπει να βασίζεται σε 

υφιστάμενες δομές, όπως τα εθνικά προγράμματα για το κλίμα και τα εθνικά σχέδια για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Η στρατηγική για την Ενεργειακή 

Ένωση της 25ης Φεβρουαρίου 2015 διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της διακυβέρνησης – πέρα 

από το πλαίσιο του 2030 για την ενέργεια και το κλίμα – και στις πέντε πτυχές της 

Ενεργειακής Ένωσης, και συγκεκριμένα: ενεργειακή ασφάλεια, αλληλεγγύη και 

εμπιστοσύνη· εσωτερική αγορά ενέργειας· συγκράτηση της ζήτησης· απαλλαγή από τις 

ανθρακούχες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· έρευνα, 

καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Πέραν τούτου, στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, με 

ημερομηνία 15 Δεκεμβρίου 2015 και τίτλο «Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή 

Ένωση», τονίζεται η ανάγκη για μια διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης φιλόδοξη, 

αξιόπιστη, διαφανή, δημοκρατική και με την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων για 

το 2030. 

Σε αυτή τη βάση, η υπό εξέταση πρόταση της Επιτροπής έχει σκοπό να θεσπίσει το 

κανονιστικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης με δύο βασικούς πυλώνες: 

Πρώτον, τον εξορθολογισμό των υφιστάμενων υποχρεώσεων σχεδιασμού, υποβολής 

εκθέσεων και παρακολούθησης στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος, ώστε να 

αντικατοπτρίζονται οι αρχές βελτίωσης της νομοθεσίας. Δεύτερον, τον καθορισμό 

αποτελεσματικής πολιτικής διαδικασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής με τη 

στενή συμμετοχή άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της 

Ενεργειακής Ένωσης, ειδικά των ενεργειακών και κλιματικών της στόχων για το 2030. 

Η πρόταση καταρτίστηκε παράλληλα με την επανεξέταση, από την Επιτροπή, της οδηγίας για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και της οδηγίας 

για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Επιπλέον, η παρούσα πρόταση ολοκληρώνει 

πλήρως τον κανονισμό αριθ. 525/2013 σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμού 

παρακολούθησης του κλίματος (MMR), για να διασφαλιστεί η συσσωμάτωση μεταξύ των 

τομέων ενέργειας και κλίματος, δεδομένου ότι επικαιροποιεί τις υφιστάμενες διατάξεις ώστε 

να είναι κατάλληλες για την παρακολούθηση της εφαρμογής των προτεινόμενων κανονισμών 

για τον επιμερισμό της προσπάθειας και για τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη 

δασοκομία (LULUCF), όπως και για την τήρηση των δεσμεύσεων της ΕΕ βάσει της 

συμφωνίας του Παρισιού. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρότασή της θα έχει ως αποτέλεσμα 

σημαντική μείωση του διοικητικού φόρτου. Συνολικά, η πρόταση συσσωματώνει, 

εξορθολογίζει και καταργεί περισσότερες από 50 υφιστάμενες χωριστές υποχρεώσεις 

σχεδιασμού, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης.  

Σε ό, τι αφορά ειδικά τη γεωργία, η πρόταση προβλέπει υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από 

τα κράτη μέλη σχετικά με τα εξής: 

- μακροπρόθεσμες στρατηγικές των κρατών μελών για χαμηλές εκπομπές, 
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συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων εκπομπών και των ενισχύσεων απορροφήσεων στον 

γεωργικό τομέα· 

- εφαρμογή των εθνικών πορειών και στόχων όσον αφορά το μερίδιο των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου των βιοκαυσίμων που παράγονται από 

βασικές αγροτικές καλλιέργειες· 

- εφαρμογή των μέτρων για την προώθηση της χρήσης της ενέργειας από βιομάζα, 

συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας που χρησιμοποιείται στον γεωργικό τομέα· 

- τελική κατανάλωση ενέργειας επιμέρους τομέων συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής ως βήμα προς τη σωστή 

κατεύθυνση. Πρόκειται για φιλόδοξη πρόταση. Προτείνει, ωστόσο, ορισμένες τροπολογίες, 

κυρίως τεχνικής φύσεως, με σκοπό: 

- να μπορεί η Επιτροπή, στο πλαίσιο της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, να καταρτίσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για την 

υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη βιοενέργεια· 

- να θεσπίζει η Επιτροπή, σε περίπτωση που συμπεραίνει ότι ένα κράτος μέλος δεν έχει 

σημειώσει επαρκή πρόοδο στην επίτευξη των στόχων ή στην εφαρμογή των μέτρων που 

ορίζονται στο ενοποιημένο εθνικό του σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, ειδικές 

απαιτήσεις που θα πρέπει να εκπληρώσει το εν λόγω κράτος μέλος. Αυτές οι ειδικές 

απαιτήσεις προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύστημα συστάσεων από την Επιτροπή 

προς το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, πράγμα που προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής. 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι οι συστάσεις, λόγω του μη δεσμευτικού χαρακτήρα 

τους, δεν έχουν σε αυτή την περίπτωση αρκετά μεγάλο βεληνεκές· 

- να μην υποχρεούνται τα κράτη μέλη να αναφέρουν αλλαγές στις εγχώριες τιμές βασικών 

αγαθών και στις χρήσεις γης οι οποίες συνδέονται με την αυξημένη χρήση βιομάζας και 

άλλες μορφές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς η υποβολή εκθέσεων αυτού του 

είδους θα ήταν υπερβολικά επαχθής και σχεδόν ανέφικτη για τα κράτη μέλη· 

- να αποκτήσει η διατύπωση σε ορισμένα σημεία του κειμένου της Επιτροπής μεγαλύτερη 

συνοχή και ομοιομορφία. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

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 κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Ο παρών κανονισμός θέτει την 

απαραίτητη νομοθετική βάση για 

αξιόπιστη και διαφανή διακυβέρνηση, η 

οποία θα διασφαλίζει την επίτευξη των 

στόχων και των επιδιώξεων της 

Ενεργειακής Ένωσης με 

συμπληρωματικές, συνεκτικές και 

φιλόδοξες προσπάθειες εκ μέρους της 

Ένωσης και των κρατών μελών της, και 

ταυτόχρονα προωθεί τις αρχές της Ένωσης 

για βελτίωση της νομοθεσίας. 

(1) Ο παρών κανονισμός θέτει την 

απαραίτητη νομοθετική βάση για 

αξιόπιστη και διαφανή διακυβέρνηση, η 

οποία θα διασφαλίζει την επίτευξη των 

στόχων της Ενεργειακής Ένωσης και των 

επιδιώξεων της συμφωνίας του Παρισιού 

με συμπληρωματικές, συνεκτικές και 

φιλόδοξες προσπάθειες εκ μέρους της 

Ένωσης και των κρατών μελών της, και 

ταυτόχρονα προωθεί τις αρχές της Ένωσης 

για βελτίωση της νομοθεσίας. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Καμία διάταξη του παρόντος 

κανονισμού δεν μπορεί να ερμηνευθεί 

κατά τρόπο που να θίγει ή να υπονομεύει 

τα δικαιώματα κράτους μέλους τα οποία 

επιβεβαιώνονται στο άρθρο 194 

παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Η ΣΛΕΕ, στο άρθρο 194 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, επιβεβαίωσε «το δικαίωμα [ενός] 

κράτους μέλους να καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών του πόρων, την 

επιλογή του μεταξύ διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού 

του εφοδιασμού». Δεδομένου ότι ο κανονισμός της ΕΕ δεν επιτρέπεται να θίγει ή να υπονομεύει 

τις διατάξεις των Συνθηκών, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι ο νομοθέτης της ΕΕ έλαβε 

υπόψη τα προαναφερθέντα δικαιώματα των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση 

θα πρέπει να καλύπτει πέντε βασικές 

διαστάσεις: ενεργειακή ασφάλεια, 

(2) Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση 

θα πρέπει να διασφαλίζει τη μετάβαση σε 

ένα ενεργειακό σύστημα υψηλής 
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εσωτερική αγορά ενέργειας, ενεργειακή 

απόδοση, απαλλαγή από τις ανθρακούχες 

εκπομπές, έρευνα, καινοτομία και 

ανταγωνιστικότητα. 

απόδοσης, το οποίο δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και καλύπτει πέντε βασικές 

διαστάσεις: ενεργειακή ασφάλεια και 

οικονομική προσιτότητα για τους 

καταναλωτές, εσωτερική αγορά ενέργειας, 

ενεργειακή απόδοση, απαλλαγή από τις 

ανθρακούχες εκπομπές, έρευνα, 

καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Ο στόχος της δημιουργίας 

ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης με 

επίκεντρο μια φιλόδοξη πολιτική για το 

κλίμα είναι να έχουν οι καταναλωτές της 

Ένωσης, τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι 

επιχειρήσεις, πρόσβαση σε ασφαλή, 

βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομική 

ενέργεια, για τον οποίο απαιτείται ο 

θεμελιώδης μετασχηματισμός του 

ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης. Ο 

στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 

συντονισμένη δράση, η οποία θα 

συνδυάζει νομοθετικές και μη νομοθετικές 

πράξεις σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. 

(3) Ο στόχος της δημιουργίας 

ανθεκτικής Ενεργειακής Ένωσης με 

επίκεντρο μια φιλόδοξη πολιτική για το 

κλίμα είναι να έχουν οι καταναλωτές της 

Ένωσης, τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι 

επιχειρήσεις, πρόσβαση σε ασφαλή, 

βιώσιμη, ανταγωνιστική και οικονομική 

ενέργεια, για τον οποίο απαιτείται ο 

θεμελιώδης μετασχηματισμός του 

ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης 

προκειμένου να διασφαλίζεται για όλους 

δίκαιη πρόσβαση στην ενέργεια. Ο στόχος 

αυτός μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με 

συντονισμένη δράση, η οποία θα 

συνδυάζει νομοθετικές και μη νομοθετικές 

πράξεις σε ενωσιακό, εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο και μέσω της 

υποστήριξης της έρευνας και του τοπικού 

ενεργειακού εφοδιασμού. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

συμφώνησε στις 24 Οκτωβρίου 2014 το 

πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα για 

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

συμφώνησε στις 24 Οκτωβρίου 2014 το 

πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα για 
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το 2030 για την Ένωση με άξονα τέσσερις 

βασικούς στόχους: περικοπή κατά 

τουλάχιστον 40 % των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου (GHG) σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας, βελτίωση κατά 

τουλάχιστον 27 % της ενεργειακής 

απόδοσης με απώτερο στόχο το 30 %, 

επίτευξη μεριδίου ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνεται 

στην ΕΕ τουλάχιστον 27 % και επίτευξη 

διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 

τουλάχιστον 15 %. Διευκρινίζεται ότι ο 

στόχος για την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές είναι δεσμευτικός σε επίπεδο 

Ένωσης και αναμένεται να υλοποιηθεί με 

τη συνεισφορά των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ανάγκης συλλογικής επίτευξης 

του ενωσιακού στόχου. 

το 2030 για την Ένωση με άξονα τέσσερις 

βασικούς στόχους: περικοπή κατά 

τουλάχιστον 40 % των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου (GHG) σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας, βελτίωση κατά 

τουλάχιστον 27 % της ενεργειακής 

απόδοσης με απώτερο στόχο το 30 %, 

επίτευξη μεριδίου ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνεται 

στην ΕΕ τουλάχιστον 27 % και επίτευξη 

διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 

τουλάχιστον 15 %. Οι στόχοι για την 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης θα 

πρέπει να είναι ενδεικτικοί και σύμφωνοι 

με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 

Οκτωβρίου 2014. Διευκρινίζεται ότι ο 

στόχος για την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές είναι δεσμευτικός σε επίπεδο 

Ένωσης και αναμένεται να υλοποιηθεί με 

τη συνεισφορά των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ανάγκης συλλογικής επίτευξης 

του ενωσιακού στόχου. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Σύμφωνα, επίσης, με τα 

συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 201414, 

απαιτείται η ανάπτυξη αξιόπιστου και 

διάφανου συστήματος διακυβέρνησης, 

χωρίς περιττό διοικητικό φόρτο, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους 

στόχους της ενεργειακής πολιτικής της, με 

την παροχή της απαραίτητης ευελιξίας στα 

κράτη μέλη και με πλήρη σεβασμό προς 

την ελευθερία τους να καθορίζουν το 

ενεργειακό τους μείγμα. Τονίζεται ότι ένα 

τέτοιο σύστημα διακυβέρνησης θα πρέπει 

να βασιστεί σε ήδη υπάρχουσες δομές, 

όπως τα εθνικά προγράμματα για το κλίμα, 

τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή 

απόδοση, όπως και στην ανάγκη 

(7) Σύμφωνα, επίσης, με τα 

συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 201414, 

απαιτείται η ανάπτυξη αξιόπιστου και 

διάφανου συστήματος διακυβέρνησης, 

χωρίς περιττό διοικητικό φόρτο, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα επιτύχει τους 

στόχους της ενεργειακής πολιτικής της, με 

την παροχή της απαραίτητης ευελιξίας στα 

κράτη μέλη και με πλήρη σεβασμό προς 

την ελευθερία τους να καθορίζουν το 

ενεργειακό τους μείγμα. Ένα τέτοιο 

σύστημα διακυβέρνησης θα πρέπει να 

βασιστεί σε ήδη υπάρχουσες δομές, όπως 

οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού, 
τα εθνικά προγράμματα για το κλίμα, τα 

εθνικά σχέδια για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή 



 

PE604.528v03-00 8/37 AD\1137616EL.docx 

EL 

εξορθολογισμού και συγκερασμού των 

χωριστών σκελών σχεδιασμού και 

υποβολής εκθέσεων. Ακόμη, 

συμφωνήθηκε να ενισχυθούν ο ρόλος και 

τα δικαιώματα των καταναλωτών, η 

διαφάνεια και η προβλεψιμότητα για τους 

επενδυτές, μεταξύ άλλων με συστηματική 

παρακολούθηση βασικών δεικτών για ένα 

οικονομικό, ασφαλές, ανταγωνιστικό, 

προστατευμένο και βιώσιμο ενεργειακό 

σύστημα, καθώς και να διευκολυνθεί ο 

συντονισμός των εθνικών ενεργειακών 

πολιτικών και να προωθηθεί η 

περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών. 

απόδοση, όπως και στην ανάγκη 

εξορθολογισμού και συγκερασμού των 

χωριστών σκελών σχεδιασμού και 

υποβολής εκθέσεων. Ακόμη, 

συμφωνήθηκε να ενισχυθούν ο ρόλος και 

τα δικαιώματα των καταναλωτών, η 

διαφάνεια και η προβλεψιμότητα για τους 

επενδυτές, μεταξύ άλλων με συστηματική 

παρακολούθηση βασικών δεικτών για ένα 

οικονομικό, ασφαλές, ανταγωνιστικό, 

προστατευμένο και βιώσιμο ενεργειακό 

σύστημα, καθώς και να διευκολυνθεί ο 

συντονισμός των εθνικών ενεργειακών και 

κλιματικών πολιτικών και να προωθηθεί η 

περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών, προκειμένου να 

διατηρηθούν και να ενισχυθούν η 

λειτουργία καταβόθρας άνθρακα των 

επηρεαζόμενων οικοσυστημάτων, η 

βιώσιμη διαχείριση των δασών και η 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα των 

χρησιμοποιούμενων πόρων. Επιπλέον, 

προκειμένου να διατηρηθούν η 

σταθερότητα, η ανταγωνιστικότητα και 

οι λογικές τιμές σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, τα κράτη μέλη πρέπει να 

εξασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ της 

υφιστάμενης παραγωγικής ικανότητάς 

τους, των τεχνολογιών και των πόρων 

που διαθέτουν, ούτως ώστε να συνεχίζουν 

τις προσπάθειες για την προώθηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

_________________ _________________ 

14 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 23ης-24ης Οκτωβρίου 

2014 (EUCO 169/14). 

14 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 23ης-24ης Οκτωβρίου 

2014 (EUCO 169/14). 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Η επίτευξη των στόχων της 

Ενεργειακής Ένωσης θα διασφαλιστεί με 

έναν συνδυασμό πρωτοβουλιών της 

(17) Η επίτευξη των στόχων της 

Ενεργειακής Ένωσης θα πρέπει να 

διασφαλιστεί με έναν συνδυασμό 
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Ένωσης και συνεκτικών εθνικών 

πολιτικών που θα καθορίζονται στα 

ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 

ενέργεια και το κλίμα. Στην τομεακή 

νομοθεσία της Ένωσης για την ενέργεια 

και το κλίμα προβλέπονται απαιτήσεις 

σχεδιασμού, οι οποίες αποτέλεσαν 

χρήσιμα εργαλεία για την προώθηση 

αλλαγών σε εθνικό επίπεδο. Η εισαγωγή 

τους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 

οδήγησε σε αλληλοεπικάλυψη και 

ανεπαρκή συνεκτίμηση των συνεργειών 

και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τομέων 

πολιτικής. Συνεπώς, οι τρέχουσες 

χωριστές διαδικασίες σχεδιασμού, 

υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης 

στους τομείς του κλίματος και της 

ενέργειας θα πρέπει κατά το δυνατόν να 

εξορθολογιστούν και να ενοποιηθούν. 

πρωτοβουλιών της Ένωσης και 

συνεκτικών εθνικών πολιτικών. Οι 

υφιστάμενες διαδικασίες σχεδιασμού, 

υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης 

στους τομείς του κλίματος και της 

ενέργειας θα πρέπει να απλουστευθούν και 

να εξορθολογιστούν. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Για την υλοποίηση της 

Ενεργειακής Ένωσης είναι απολύτως 

απαραίτητο να εισαχθεί ενδεδειγμένη 

υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για την 

ενέργεια από ορυκτές πηγές. Η έκθεση θα 

πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά 

με τα κριτήρια παραγωγής αναφορικά με 

την προέλευση και τη μέθοδο εξόρυξης. 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει, 

έως τον Δεκέμβριο του 2018, να 

καταρτίσει κατάλογο κριτηρίων για την 

ενέργεια από ορυκτές πηγές και να θέσει 

σε εφαρμογή την υποχρέωση υποβολής 

εκθέσεων. 

Αιτιολόγηση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση. Προϋπόθεση 

μιας σοβαρής ενεργειακής πολιτικής είναι να ενισχυθούν οι έλεγχοι και της ενέργειας από 

ορυκτές πηγές ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει η 

ενέργεια από ορυκτές πηγές πλεονέκτημα όσον αφορά την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων. 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να είναι 

σταθερά ώστε να διασφαλίζουν τη 

διαφάνεια και την προβλεψιμότητα των 

εθνικών πολιτικών και μέτρων, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η 

επενδυτική ασφάλεια. Ωστόσο, θα πρέπει 

να προβλέπεται επικαιροποίηση των 

εθνικών σχεδίων μία φορά κατά τη 

διάρκεια της καλυπτόμενης δεκαετούς 

περιόδου, ώστε να δίνεται στα κράτη μέλη 

η δυνατότητα να προσαρμόζονται σε 

σημαντικές μεταβαλλόμενες συνθήκες. Για 

τα σχέδια της περιόδου από το 2021 έως το 

2030 θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η 

δυνατότητα επικαιροποίησης των σχεδίων 

τους έως την 1η Ιανουαρίου 2024. Οι 

επιδιώξεις, οι στόχοι και οι συνεισφορές 

θα πρέπει να τροποποιούνται μόνο 

προκειμένου να αντικατοπτρίζουν 

αυξημένη γενική φιλοδοξία, ειδικά όσον 

αφορά τους στόχους του 2030 για την 

ενέργεια και το κλίμα. Στις 

επικαιροποιήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να επιδιώκουν τον μετριασμό των 

ενδεχόμενων αρνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που καθίστανται εμφανείς 

στην ενοποιημένη έκθεση. 

(22) Τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να είναι 

σταθερά ώστε να διασφαλίζουν τη 

διαφάνεια και την προβλεψιμότητα των 

εθνικών πολιτικών και μέτρων, 

προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις 

ανάγκες του πληθυσμού ενός κράτους 

μέλους, να συμβάλλουν στην ενεργειακή 

ασφάλεια και να κατοχυρώνουν την 
επενδυτική ασφάλεια. Ωστόσο, θα πρέπει 

να προβλέπεται επικαιροποίηση των 

εθνικών σχεδίων μία φορά κατά τη 

διάρκεια της καλυπτόμενης δεκαετούς 

περιόδου, ώστε να δίνεται στα κράτη μέλη 

η δυνατότητα να προσαρμόζονται σε 

σημαντικές μεταβαλλόμενες συνθήκες. Για 

τα σχέδια της περιόδου από το 2021 έως το 

2030 θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η 

δυνατότητα επικαιροποίησης των σχεδίων 

τους έως την 1η Ιανουαρίου 2024. Στις 

επικαιροποιήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να επιδιώκουν τον μετριασμό των 

ενδεχόμενων αρνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που καθίστανται εμφανείς 

στην ενοποιημένη έκθεση. Η σταδιακή 

μετάβαση σε βιοκαύσιμα τελευταίας 

γενιάς θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 

υφιστάμενες επενδύσεις των κρατών 

μελών σε υποδομές για την παραγωγή 

βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) Ο τομέας LULUCF είναι ιδιαίτερα 

εκτεθειμένος και πολύ ευάλωτος στην 
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κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, ο τομέας 

αυτός έχει τεράστιες δυνατότητες ως 

προς την εξασφάλιση μακροπρόθεσμων 

κλιματικών οφελών και καθοριστικής 

συμβολής στην επίτευξη ευρωπαϊκών και 

διεθνών μακροπρόθεσμων κλιματικών 

στόχων. Μπορεί να συμβάλει 

ποικιλοτρόπως στον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής και, ιδίως, μέσω της 

μείωσης των εκπομπών και της 

διατήρησης και ενίσχυσης των 

καταβοθρών και αποθεμάτων άνθρακα 

και της παροχής βιολογικών υλικών που 

μπορούν να υποκαταστήσουν ορυκτά 

υλικά ή υλικά υψηλής έντασης άνθρακα. 

Για να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα των μέτρων που 

στοχεύουν στην αύξηση της δέσμευσης 

του άνθρακα, καίρια σημασία έχουν η 

βιώσιμη διαχείριση των πόρων και η 

μακροπρόθεσμη σταθερότητα και 

προσαρμοστικότητα των δεξαμενών 

άνθρακα. Για την επίτευξη βιώσιμων 

επενδύσεων απαιτούνται μακροπρόθεσμα 

βιώσιμες στρατηγικές. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (29α) Είναι σημαντικό να ενθαρρύνονται 

οι επενδύσεις και η ανάπτυξη 

προηγμένων, βιώσιμων βιοκαυσίμων που 

προέρχονται από γεωργικά και δασικά 

απόβλητα, με τη διασφάλιση της συνοχής 

μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ 

και των στόχων για την ενέργεια, το 

κλίμα, την κυκλική οικονομία, τη γεωργία 

και την προώθηση των επενδύσεων στη 

βιοοικονομία και την κυκλική οικονομία, 

για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες στη 

δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού με 

βιομάζα μέσω, μεταξύ άλλων, της 

δυνατότητας για τιμολόγια τροφοδότησης 

με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
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στερεά ή αέρια καύσιμα από βιομάζα 

αποβλήτων, ούτως ώστε οι τεχνολογίες 

για τη μετατροπή βιομάζας από 

απόβλητα σε ενέργεια να μην 

αποκλείονται από την αγορά. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (33α) Δεδομένου του υψηλού δυναμικού 

αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη 

και της σχετικά μικρής διάρκειας ζωής 

του μεθανίου στην ατμόσφαιρα, η 

Επιτροπή μπορεί να εξετάσει επιλογές 

πολιτικής για την αντιμετώπιση των 

εκπομπών μεθανίου, εξαιρουμένων των 

εντερικών εκπομπών μεθανίου που 

παράγονται φυσικά κατά την εκτροφή 

μηρυκαστικών, και σύμφωνα με την 

πολιτική για την κυκλική οικονομία και 

τη χρήση των αποβλήτων. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Για τη διασφάλιση συνοχής των 

εθνικών και ενωσιακών πολιτικών με τους 

στόχους της Ενεργειακής Ένωσης, η 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

βρίσκονται σε διαρκή διάλογο. Η Επιτροπή 

θα πρέπει, κατά περίπτωση, να εκδίδει 

συστάσεις προς τα κράτη μέλη, μεταξύ 

άλλων για το επίπεδο φιλοδοξίας που 

χαρακτηρίζει τα προσχέδια των εθνικών 

σχεδίων, την επακόλουθη εφαρμογή των 

πολιτικών και των μέτρων των 

κοινοποιημένων εθνικών σχεδίων, όπως 

και για άλλες εθνικές πολιτικές και μέτρα 

που σχετίζονται με την υλοποίηση της 

(34) Για τη διασφάλιση της συνοχής των 

εθνικών και ενωσιακών πολιτικών με τους 

στόχους της Ενεργειακής Ένωσης, η 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

βρίσκονται σε διαρκή διάλογο. Χωρίς να 

παραγνωρίζει την αρμοδιότητα των 

κρατών μελών στον τομέα αυτό, η 

Επιτροπή μπορεί να εκδίδει συστάσεις 

προς τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων για το 

επίπεδο φιλοδοξίας που χαρακτηρίζει τα 

προσχέδια των εθνικών σχεδίων, την 

επακόλουθη εφαρμογή των πολιτικών και 

των μέτρων των κοινοποιημένων εθνικών 

σχεδίων, όπως και για άλλες εθνικές 
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Ενεργειακής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε 

αυτές τις συστάσεις και να επεξηγούν στις 

επόμενες εκθέσεις προόδου τους τρόπους 

υλοποίησής τους. 

πολιτικές και μέτρα που σχετίζονται με την 

υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 

προσοχή σε αυτές τις συστάσεις και να 

επεξηγούν στις επόμενες εκθέσεις προόδου 

τους τρόπους υλοποίησής τους. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 38 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 

πρέπει να διασφαλίσουν στενή συνεργασία 

σε όλα τα θέματα σχετικά με την 

υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης και 

του παρόντος κανονισμού, με τη στενή 

συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή θα πρέπει, 

κατά περίπτωση, να επικουρεί τα κράτη 

μέλη στην εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, ειδικά όσον αφορά την 

κατάρτιση των εθνικών σχεδίων και τη 

σχετική δημιουργία ικανοτήτων. 

(38) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα 

πρέπει να διασφαλίσουν στενή συνεργασία 

σε όλα τα θέματα σχετικά με την 

υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης και 

του παρόντος κανονισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των στόχων όσον 

αφορά τη μείωση των εκπομπών, με τη 

στενή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή, με την 

υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, θα πρέπει, κατά περίπτωση, 

να επικουρεί τα κράτη μέλη στην 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 

ειδικά όσον αφορά την κατάρτιση των 

εθνικών σχεδίων και τη σχετική 

δημιουργία ικανοτήτων. Η αρμοδιότητα 

όσον αφορά την κατάρτιση ενεργειακών 

και κλιματικών σχεδίων στο πλαίσιο των 

στόχων της ΕΕ θα πρέπει, ωστόσο, να 

παραμείνει στα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Περιβάλλοντος θα πρέπει να επικουρεί, 

κατά περίπτωση και σύμφωνα με το ετήσιο 

πρόγραμμα εργασιών του, την Επιτροπή 

στις εργασίες αξιολόγησης, 

(40) Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Περιβάλλοντος θα πρέπει να επικουρεί, 

κατά περίπτωση και σύμφωνα με το ετήσιο 

πρόγραμμα εργασιών του, την Επιτροπή 

στις εργασίες αξιολόγησης, 
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παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων. παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων. 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τις συμβουλές που παρέχει ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 

σχετικά με τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της παραγωγής βιοκαυσίμων. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ενεργειακή ασφάλεια· α) ενεργειακή ασφάλεια και 

οικονομική προσιτότητα για τους 

καταναλωτές· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και 

ανά δέκα έτη εφεξής κάθε κράτος μέλος 

υποβάλλει στην Επιτροπή ενοποιημένο 

εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το 

κλίμα. Τα σχέδια περιέχουν τα στοιχεία 

που καθορίζονται στην παράγραφο 2 και 

το παράρτημα I. Το πρώτο σχέδιο καλύπτει 

την περίοδο από το 2021 έως το 2030. Τα 

ακόλουθα σχέδια καλύπτουν την ακριβώς 

επόμενη δεκαετή περίοδο που έπεται της 

λήξης της περιόδου που καλύφθηκε από το 

προηγούμενο σχέδιο. 

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2020 και 

ανά δέκα έτη εφεξής κάθε κράτος μέλος 

υποβάλλει στην Επιτροπή ενοποιημένο 

εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το 

κλίμα. Τα σχέδια περιέχουν τα στοιχεία 

που καθορίζονται στην παράγραφο 2 και 

το παράρτημα I. Το πρώτο σχέδιο καλύπτει 

την περίοδο από το 2021 έως το 2030. Τα 

ακόλουθα σχέδια καλύπτουν την ακριβώς 

επόμενη δεκαετή περίοδο που έπεται της 

λήξης της περιόδου που καλύφθηκε από το 

προηγούμενο σχέδιο. 

Αιτιολόγηση 

Είναι αδύνατο να γίνει αποδεκτή αυτή η προθεσμία. Το χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση του 

εθνικού σχεδίου θα πρέπει να συμβαδίζει με τα βήματα διαβούλευσης σε κάθε κράτος μέλος, 

όπως η στρατηγική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι δημόσιες διαβουλεύσεις, 

όπως αναφέρονται στο άρθρο 10, και η αποδοχή από την κυβέρνηση. Πρέπει επίσης να 

συνδεθεί με τις εργασίες σχετικά με τον κανονισμό, καθώς δεν έχουν ακόμη επιλυθεί 

σημαντικές αντιπαραθέσεις για την ουσία του σχεδίου. Οι εργασίες σχετικά με σημαντικούς 

κανονισμούς που περιλαμβάνονται στη δέσμη «Καθαρή ενέργεια για όλους τους ευρωπαίους» 
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είναι σε εξέλιξη και θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο του εθνικού σχεδίου. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) περιγραφή των πολιτικών και των 

μέτρων που προβλέπονται για την επίτευξη 

των σχετικών στόχων, επιδιώξεων και 

συνεισφορών που καθορίζονται στο 

στοιχείο β)· 

γ) περιγραφή των πολιτικών, των 

μέτρων και των επενδυτικών 

στρατηγικών που προβλέπονται για την 

επίτευξη των σχετικών στόχων, 

επιδιώξεων και συνεισφορών που 

καθορίζονται στο στοιχείο β)· 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) εκτίμηση επιπτώσεων των 

προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων 

για την επίτευξη των στόχων που 

αναφέρονται στο στοιχείο β)· 

ε) εκτίμηση επιπτώσεων των 

προγραμματισμένων πολιτικών, μέτρων 

και επενδυτικών στρατηγικών για την 

επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο 

στοιχείο β)· 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) αποτελέσματα της διαβούλευσης 

και της συμμετοχής των τοπικών αρχών, 

της κοινωνίας των πολιτών, των 

κοινωνικών εταίρων, των οικείων τομέων 

και των πολιτών· 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά την κατάρτιση των εθνικών 

σχεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 

1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις 

αλληλεξαρτήσεις των πέντε διαστάσεων 

της Ενεργειακής Ένωσης και 

χρησιμοποιούν συνεκτικά δεδομένα και 

παραδοχές και στις πέντε διαστάσεις, κατά 

περίπτωση. 

3. Κατά την κατάρτιση των εθνικών 

σχεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 

1, τα κράτη μέλη αποφεύγουν τη 

διοικητική επιβάρυνση και το πρόσθετο 

κόστος λαμβάνοντας υπόψη τις 

αλληλεξαρτήσεις των πέντε διαστάσεων 

της Ενεργειακής Ένωσης και 

χρησιμοποιούν συνεκτικά δεδομένα και 

παραδοχές και στις πέντε διαστάσεις, κατά 

περίπτωση 

Αιτιολόγηση 

Η μείωση του διοικητικού φόρτου κατά την εφαρμογή των μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια 

πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 1 – σημείο i 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i. τον δεσμευτικό εθνικό στόχο του 

κράτους μέλους για τις εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου και τα ετήσια δεσμευτικά 

εθνικά όρια σύμφωνα με τον κανονισμό [ ] 

[ESR]· 

i. τον δεσμευτικό εθνικό στόχο του 

κράτους μέλους για τις εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου και τα ετήσια δεσμευτικά 

εθνικά όρια σύμφωνα με τον κανονισμό [ ] 

[ESR], αλλά όχι κάτω από τους στόχους 

που ορίζονται στο άρθρο 7α παράγραφος 

2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ [οδηγία για την 

ποιότητα των καυσίμων] που θα πρέπει 

να υλοποιηθούν έως το 2020· 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 2 – σημείο i 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i. ενόψει της επίτευξης του 

δεσμευτικού στόχου της Ένωσης για 

κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 27 % έως 

i. ενόψει της επίτευξης του 

δεσμευτικού στόχου της Ένωσης για 

κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 27 % έως 
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το 2030, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της 

[αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 

όπως προτείνεται στην COM(2016) 767], 

συνεισφορά σε αυτόν τον στόχο στο 

πλαίσιο του μεριδίου ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

κατανάλωση τελικής ενέργειας από το 

κράτος μέλος το 2030 με γραμμική πορεία 

της εν λόγω συνεισφοράς από το 2021 και 

εξής· 

το 2030, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της 

[αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 

όπως προτείνεται στην COM(2016) 767], 

συνεισφορά σε αυτόν τον στόχο στο 

πλαίσιο του μεριδίου ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

κατανάλωση τελικής ενέργειας από το 

κράτος μέλος το 2030, λαμβανομένης 

υπόψη της απόσβεσης των επενδύσεων 

για τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς, με 

γραμμική πορεία της εν λόγω συνεισφοράς 

από το 2021 και εξής· 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 2 – σημείο ii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii. τις πορείες του τομεακού μεριδίου 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

κατανάλωση τελικής ενέργειας από το 

2021 έως το 2030 στους τομείς θέρμανσης 

και ψύξης, ηλεκτρικής ενέργειας και 

μεταφορών· 

ii. τις πορείες του τομεακού μεριδίου 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

κατανάλωση τελικής ενέργειας από το 

2021 έως το 2030 με τη διασφάλιση της 

βέλτιστης απορρόφησης βιομάζας στους 

τομείς θέρμανσης και ψύξης, ηλεκτρικής 

ενέργειας και μεταφορών· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 2 – σημείο iii α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iii α. τις πορείες για τη σταδιακή 

αύξηση της υποχρέωσης των 

προμηθευτών ορυκτών καυσίμων να 

αναμειγνύουν βιοκαύσιμα που 

προέρχονται από γεωργικά απόβλητα· 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iv α) ρεαλιστικές, ακριβείς, ολιστικές 

και συνολικές εκτιμήσεις των 

δυνατοτήτων των διαφόρων πηγών 

ενέργειας ως προς τον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής, το επίπεδο του 

αντικτύπου στα επίπεδα των αερίων του 

θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και τον 

απαιτούμενο χρόνο για τις διαδικασίες 

μετριασμού ώστε να αρχίσουν να 

μειώνονται οι συγκεντρώσεις αερίων του 

θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 

συλλογικά ότι η συμβολή των 

βιοκαυσίμων και των βιορευστών, καθώς 

και των καυσίμων βιομάζας που 

καταναλώνονται στις μεταφορές, εάν 

παράγονται από καλλιέργειες σιτηρών και 

άλλων αμυλούχων, σακχαρούχων και 

ελαιούχων φυτών και από φυτά που 

καλλιεργούνται ως κύριες καλλιέργειες 

κυρίως για ενεργειακούς σκοπούς σε 

γεωργικές εκτάσεις, δεν υπερβαίνει το 7% 

του υπολογισμού της ακαθάριστης 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας της 

Ένωσης στις μεταφορές το 2030. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τις επιπτώσεις των 

προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων 

που αναφέρονται στο άρθρο 7 και 

ορίζονται περαιτέρω στο παράρτημα I, σε 

β) τις επιπτώσεις των 

προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων 

που αναφέρονται στο άρθρο 7 και 

ορίζονται περαιτέρω στο παράρτημα I, σε 
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μακροοικονομικό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο, επίπεδο δεξιοτήτων και κοινωνικό 

επίπεδο για την πρώτη δεκαετή περίοδο 

και τουλάχιστον έως το 2030, 

συμπεριλαμβανομένης αντιπαραβολής με 

τις προβλέψεις βάσει των υπαρχουσών 

(εφαρμοζόμενων και εγκεκριμένων) 

πολιτικών και μέτρων της παραγράφου 1· 

μακροοικονομικό και περιβαλλοντικό 

επίπεδο, σε επίπεδο υγείας, δεξιοτήτων και 

σε κοινωνικό επίπεδο για την πρώτη 

δεκαετή περίοδο και τουλάχιστον έως το 

2030, συμπεριλαμβανομένης 

αντιπαραβολής με τις προβλέψεις 

υφιστάμενων (εφαρμοζόμενων και 

εγκεκριμένων) πολιτικών και μέτρων της 

παραγράφου 1· 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2018 και 

ανά δέκα έτη εφεξής τα κράτη μέλη 

καταρτίζουν και υποβάλλουν στην 

Επιτροπή προσχέδιο του ενοποιημένου 

εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το 

κλίμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1. 

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2020 και 

ανά δέκα έτη εφεξής τα κράτη μέλη 

καταρτίζουν και υποβάλλουν στην 

Επιτροπή προσχέδιο του ενοποιημένου 

εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το 

κλίμα που αναφέρεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 1. 

Αιτιολόγηση 

Είναι αδύνατο να γίνει αποδεκτή αυτή η προθεσμία. Το χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση του 

εθνικού σχεδίου θα πρέπει να συμβαδίζει με τα βήματα διαβούλευσης σε κάθε κράτος μέλος, 

όπως η στρατηγική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι δημόσιες διαβουλεύσεις, 

όπως αναφέρονται στο άρθρο 10, και η αποδοχή από την κυβέρνηση. Πρέπει επίσης να 

συνδεθεί με τις εργασίες σχετικά με τον κανονισμό, καθώς δεν έχουν ακόμη επιλυθεί 

σημαντικές αντιπαραθέσεις για την ουσία του σχεδίου. Οι εργασίες σχετικά με σημαντικούς 

κανονισμούς που περιλαμβάνονται στη δέσμη «Καθαρή ενέργεια για όλους τους ευρωπαίους» 

είναι σε εξέλιξη και θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο του εθνικού σχεδίου. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη τροποποιούν τις 

επιδιώξεις, τους στόχους και τις 

συνεισφορές που καθορίζονται στην 

επικαιροποίηση που αναφέρεται στην 

διαγράφεται 
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παράγραφο 2 μόνο για να αποτυπώσουν 

αυξημένη φιλοδοξία σε σύγκριση με τις 

επιδιώξεις, τους στόχους και τις 

συνεισφορές που καθορίζονται στο 

τελευταίο κοινοποιημένο ενοποιημένο 

εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το 

κλίμα. 

Αιτιολόγηση 

Η ρητή μνεία «αυξημένης φιλοδοξίας» όσον αφορά τα προηγούμενα σχέδια θα συνιστούσε 

περιορισμό της δυνατότητας των κρατών μελών να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις 

προσαρμογές που κρίνουν σκόπιμο να επιφέρουν στην ενεργειακή στρατηγική τους. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τις μειώσεις εκπομπών και τις 

ενισχύσεις απορροφήσεων στους 

επιμέρους τομείς, συμπεριλαμβανομένης 

της ηλεκτρικής ενέργειας, τη βιομηχανίας, 

των μεταφορών, του κτιριακού τομέα 

(οικιστικού και τριτογενούς), του 

αγροτικού τομέα και της χρήσης γης, 

αλλαγής χρήσης γης και δασοκομίας 

(LULUCF)· 

β) τις μειώσεις εκπομπών και τις 

ενισχύσεις απορροφήσεων στους 

επιμέρους τομείς, συμπεριλαμβανομένης 

της ηλεκτρικής ενέργειας, της βιομηχανίας, 

των μεταφορών, του κτιριακού τομέα 

(οικιστικού και τριτογενούς), του 

αγροτικού τομέα και της χρήσης γης, 

αλλαγής χρήσης γης και δασοκομίας 

(LULUCF), εάν είναι απαραίτητο για τη 

διατήρηση υφιστάμενων οικοτόπων με 

καταβόθρες και τη βελτίωση της φυσικής 

καταβύθισης άνθρακα μέσω εύρυθμων 

και ανθεκτικών οικοσυστημάτων και 

υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ 

άλλων, μέσω της βιώσιμης διαχείρισης 

των δασών, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 

της ΕΕ· 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) πληροφορίες σχετικά με τον εθνικό δ) πληροφορίες σχετικά με τον εθνικό 
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σχεδιασμό και τις στρατηγικές 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 

σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1· 

σχεδιασμό και τις στρατηγικές 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 

ιδίως όσον αφορά την έρευνα και τις 

επενδύσεις στα προηγμένα βιοκαύσιμα, 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1· 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4)  τις πορείες ζήτησης βιοενέργειας, 

κατανεμημένης κατά θερμότητα, 

ηλεκτρική ενέργεια και μεταφορά, και 

προμήθειας βιομάζας ως πρώτη ύλη, από 

εγχώρια παραγωγή ή μέσω εισαγωγής. Για 

τη δασική βιομάζα, εκτίμηση της πηγής 

της και των επιπτώσεων στην καταβόθρα 

LULUCF· 

(4)  τις πορείες ζήτησης βιοενέργειας, 

κατανεμημένης κατά θερμότητα, 

ηλεκτρική ενέργεια και μεταφορές, και τις 

πορείες προμήθειας βιομάζας, ανά πρώτη 

ύλη και προέλευση (με διάκριση μεταξύ 

εγχώριας παραγωγής και εισαγωγών). Για 

τη δασική βιομάζα, εκτίμηση της πηγής 

της και των επιπτώσεων στην καταβόθρα 

LULUCF σε επίπεδο χώρας. 

Αιτιολόγηση 

Η υποβολή εκθέσεων για τις LULUCF θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο χώρας, σε εναρμόνιση 

με την πρόταση κανονισμού για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 

των απορροφήσεων από τις LULUCF στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 

(COM(2016)479). 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 4 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει σαφείς 

κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη 

μέλη σχετικά με τις εν λόγω πορείες, 

μεταξύ άλλων ορισμούς και μετατροπές 

μονάδων από πόρους σε ενέργεια· 

Αιτιολόγηση 

Απαιτούνται σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και υπολογισμοί για την υποβολή εκθέσεων 
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σχετικά με τη βιοενέργεια. 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5)  κατά περίπτωση, άλλες εθνικές 

πορείες και στόχους, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροπρόθεσμων και τομεακών στόχων 

(όπως το μερίδιο βιοκαυσίμων, το μερίδιο 

προηγμένων βιοκαυσίμων, το μερίδιο 

βιοκαυσίμων που παράγονται από βασικές 

αγροτικές καλλιέργειες, το μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

βιομάζα χωρίς την παραγωγή θερμότητας, 

το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην τηλεθέρμανση, η χρήση 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 

κτίρια, η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

που παράγεται από τους δήμους, οι 

ενεργειακές κοινότητες και οι 

ιδιοκαταναλωτές)· 

(5)  άλλες εθνικές πορείες και στόχους, 

συμπεριλαμβανομένων των 

μακροπρόθεσμων και τομεακών στόχων 

(όπως το μερίδιο βιοκαυσίμων, το μερίδιο 

προηγμένων βιοκαυσίμων, το μερίδιο 

βιοκαυσίμων που παράγονται από βασικές 

αγροτικές καλλιέργειες, το μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

βιομάζα χωρίς την παραγωγή θερμότητας, 

το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στην τηλεθέρμανση, τη χρήση 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 

κτίρια, την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές που παράγεται από αστικά κέντρα, 

ενεργειακές κοινότητες και 

αυτοκαταναλωτές)· 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5)  μέτρα που προωθούν τη χρήση 

ενέργειας από βιομάζα, ιδίως από νέα 

βιομάζα, στα οποία λαμβάνεται υπόψη η 

διαθεσιμότητα βιομάζας (τόσο το εγχώριο 

δυναμικό όσο και εισαγωγές από τρίτες 

χώρες) και άλλες χρήσεις της βιομάζας 

(τομείς γεωργίας και δασοκομίας), καθώς 

και μέτρα για τη βιωσιμότητα της βιομάζας 

που παράγεται και χρησιμοποιείται· 

(5)  μέτρα που προωθούν τη χρήση 

ενέργειας από βιομάζα, ιδίως από νέα 

βιομάζα, στα οποία λαμβάνεται υπόψη η 

διαθεσιμότητα βιομάζας (τόσο το εγχώριο 

δυναμικό όσο και εισαγωγές από τρίτες 

χώρες) και άλλες χρήσεις της βιομάζας, 

συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
γεωργίας και δασοκομίας, καθώς και μέτρα 

για τη βιωσιμότητα της βιομάζας που 

παράγεται και χρησιμοποιείται· 
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Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) εθνικούς στόχους για τη σταδιακή 

κατάργηση των επιδοτήσεων στον τομέα 

της ενέργειας· 

δ) εθνικούς στόχους για τη σταδιακή 

κατάργηση των επιδοτήσεων στον τομέα 

της ενέργειας, ιδίως της ενέργειας από 

ορυκτές και πυρηνικές πηγές· 

Αιτιολόγηση 

Για να αποφευχθεί η στρέβλωση της αγοράς, πρέπει καταρχάς να ληφθούν άμεσα μέτρα για την 

κατάργηση των επιδοτήσεων της ενέργειας από ορυκτές και πυρηνικές πηγές. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στην 

Επιτροπή, έως τις 15 Μαρτίου 2021 και 

εφεξής (έτος Χ) ανά έτος, σχετικά με: 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στην 

Επιτροπή, έως τις 31 Ιουλίου 2021 και 

εφεξής (έτος Χ) ανά έτος, σχετικά με: 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να διατηρηθεί η ισχύουσα προθεσμία του κανονισμού σχετικά με τη δημιουργία 

μηχανισμού παρακολούθησης του κλίματος (τέλος Ιουλίου) για την αναφορά των κατά 

προσέγγιση απογραφών αερίων θερμοκηπίου για το έτος (X-1).Η επίσπευση της προθεσμίας θα 

αποτρέψει την έγκαιρη υποβολή λόγω έλλειψης στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις 

δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την εκτίμηση των εκπομπών για το έτος (X-1) στην 

αρχή του έτους (X). 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε 

ενωσιακό επίπεδο ως προς την επίτευξη 

των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των στόχων της 

α) την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε 

ενωσιακό επίπεδο ως προς την επίτευξη 

των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των στόχων της 
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Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια και 

το κλίμα για την πρώτη δεκαετή περίοδο, 

ιδίως προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν 

κενά στους στόχους της Ένωσης για το 

2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές και την ενεργειακή απόδοση· 

Ένωσης για το 2030 για την ενέργεια και 

το κλίμα για την πρώτη δεκαετή περίοδο, 

ιδίως προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν 

κενά στους στόχους της Ένωσης για το 

2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές και την ενεργειακή απόδοση και 

ενόψει της αναθεωρημένης δράσης της 

ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, κατά 

περίπτωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 38· 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Κατά την αξιολόγηση των 

ολοκληρωμένων εθνικών ενεργειακών και 

κλιματικών σχεδίων, η Επιτροπή 

λαμβάνει υπόψη θεμιτές ειδικές εθνικές 

καταστάσεις, οι οποίες αποδεικνύονται 

μέσω αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών 

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα 

μπορούσαν να εξηγήσουν ενδεχόμενη 

καθυστέρηση στις συνεισφορές των 

κρατών μελών για τη συλλογική επίτευξη 

των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης 

και, ειδικότερα, την εκπλήρωση των 

στόχων της. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Η Επιτροπή γνωστοποιεί εκ των 

προτέρων τους δείκτες που προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει για τις εν λόγω 

αξιολογήσεις. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στον τομέα της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, η Επιτροπή, ως μέρος 

της αξιολόγησης στην οποία αναφέρεται η 

παράγραφος 1, αξιολογεί την πρόοδο που 

σημειώθηκε στο μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση της Ένωσης με βάση 

γραμμική πορεία που αρχίζει από το 20 % 

το 2020 και προσεγγίζει τουλάχιστον το 

27 % το 2030, όπως αναφέρεται στο 

στοιχείο α) του άρθρου 4 στοιχείο α) 

παράγραφος 2 σημείο i). 

2. Στον τομέα της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, η Επιτροπή, ως μέρος 

της αξιολόγησης στην οποία αναφέρεται η 

παράγραφος 1, αξιολογεί την πρόοδο που 

σημειώθηκε στο μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση της Ένωσης με βάση 

γραμμική πορεία που αρχίζει από το 20 % 

το 2020 και προσεγγίζει τουλάχιστον το 

27 % το 2030, όπως αναφέρεται στο 

στοιχείο α) του άρθρου 4 στοιχείο α) 

παράγραφος 2 σημείο i). Αυτό 

περιλαμβάνει ολιστική και περιεκτική 

αξιολόγηση με σκοπό τη διατήρηση και 

την ενίσχυση της ικανότητας δέσμευσης 

διοξειδίου του άνθρακα και μείωσης των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παρακολούθηση σε περίπτωση 

ασυνεπειών με τις βασικές επιδιώξεις και 

τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης 

δυνάμει του κανονισμού περί επιμερισμού 

των προσπαθειών 

Παρακολούθηση σε περίπτωση 

ασυνεπειών με τις βασικές επιδιώξεις και 

τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης 

δυνάμει του κανονισμού περί επιμερισμού 

των προσπαθειών και της οδηγίας 

[αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, 

όπως προτείνεται από το COM(2016) 

767] 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Αν με βάση την οικεία αξιολόγηση 

των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για 

1. Αν με βάση την οικεία αξιολόγηση 

των ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για 
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την ενέργεια και το κλίμα και των 

επικαιροποιήσεών τους δυνάμει του 

άρθρου 12 η Επιτροπή καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι οι επιδιώξεις, οι στόχοι 

και οι συνεισφορές των εθνικών σχεδίων ή 

των επικαιροποιήσεών τους είναι 

ανεπαρκείς για τη συλλογική επίτευξη των 

στόχων της Ενεργειακής Ένωσης και, 

ιδίως, για την πρώτη δεκαετή περίοδο, για 

τις επιδιώξεις της Ένωσης για το 2030 για 

την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 

την ενεργειακή απόδοση, θα λάβει μέτρα 

σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συλλογική επίτευξη των εν 

λόγω επιδιώξεων και στόχων. Όσον αφορά 

την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, στα 

εν λόγω μέτρα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη το επίπεδο φιλοδοξίας των 

συνεισφορών των κρατών μελών για τον 

στόχο της Ένωσης για το 2030 που 

ορίζονται στα εθνικά σχέδια και στις 

επικαιροποιήσεις τους. 

την ενέργεια και το κλίμα και των 

επικαιροποιήσεών τους δυνάμει του 

άρθρου 12 η Επιτροπή καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι οι επιδιώξεις, οι στόχοι 

και οι συνεισφορές των εθνικών σχεδίων ή 

των επικαιροποιήσεών τους είναι 

ανεπαρκείς για τη συλλογική επίτευξη των 

στόχων της Ενεργειακής Ένωσης και, 

ιδίως, για την πρώτη δεκαετή περίοδο, για 

τις επιδιώξεις της Ένωσης για το 2030 για 

την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 

την ενεργειακή απόδοση, θα λάβει μέτρα 

σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συλλογική επίτευξη των εν 

λόγω επιδιώξεων και στόχων, 

συνυπολογιζόμενης της ευελιξίας που 

παρέχεται στα κράτη μέλη. Όσον αφορά 

την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, στα 

εν λόγω μέτρα και, ειδικότερα, στην 

πλατφόρμα χρηματοδότησης που 

θεσπίζεται σε επίπεδο Ένωσης για να 

συμβάλει σε έργα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο 

φιλοδοξίας των συνεισφορών των κρατών 

μελών για τον στόχο της Ένωσης για το 

2030 που ορίζονται στα εθνικά σχέδια και 

στις επικαιροποιήσεις τους. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.  Αν, με βάση τη συγκεντρωτική 

αξιολόγηση των ενοποιημένων εθνικών 

εκθέσεων προόδου των κρατών μελών για 

την ενέργεια και το κλίμα δυνάμει του 

άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) και 

με τη στήριξη άλλων πηγών πληροφοριών, 

κατά περίπτωση, η Επιτροπή καταλήξει 

στο συμπέρασμα ότι η Ένωση ενδέχεται να 

μην επιτύχει τις επιδιώξεις της 

Ενεργειακής Ένωσης και, ιδίως, για την 

πρώτη δεκαετή περίοδο, τους στόχους του 

πλαισίου της Ένωσης για το κλίμα και την 

3.  Αν, με βάση τη συγκεντρωτική 

αξιολόγηση των ενοποιημένων εθνικών 

εκθέσεων προόδου των κρατών μελών για 

την ενέργεια και το κλίμα δυνάμει του 

άρθρου 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) και 

με τη στήριξη άλλων πηγών πληροφοριών, 

η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

η Ένωση ενδέχεται να μην επιτύχει τις 

επιδιώξεις της Ενεργειακής Ένωσης και, 

ιδίως, για την πρώτη δεκαετή περίοδο, τους 

στόχους του πλαισίου της Ένωσης για το 

κλίμα και την ενέργεια για το 2030, 
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ενέργεια για το 2030, δύναται να εκδώσει 

συστάσεις προς όλα τα κράτη μέλη 

δυνάμει του άρθρου 28, προκειμένου να 

μετριάσει τον εν λόγω κίνδυνο. Η 

Επιτροπή, εκτός από τις συστάσεις, 

λαμβάνει, κατά περίπτωση, μέτρα σε 

ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να 

διασφαλίσει ιδίως την επίτευξη των 

στόχων της Ένωσης για το 2030 για την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την 

ενεργειακή απόδοση. Όσον αφορά την 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, τέτοια 

μέτρα λαμβάνουν υπόψη τις φιλόδοξες 

πρώιμες προσπάθειες των κρατών μελών 

να συνεισφέρουν στον ενωσιακό στόχο για 

το 2030. 

εκδίδει ειδικές απαιτήσεις προς όλα τα 

κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 28, 

προκειμένου να μετριάσει τον εν λόγω 

κίνδυνο. Η Επιτροπή, εκτός από τις ειδικές 

απαιτήσεις, λαμβάνει μέτρα σε ενωσιακό 

επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσει ιδίως 

την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για 

το 2030 για την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές και την ενεργειακή απόδοση. Όσον 

αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές, τέτοια μέτρα λαμβάνουν υπόψη τις 

φιλόδοξες πρώιμες προσπάθειες των 

κρατών μελών να συνεισφέρουν στον 

ενωσιακό στόχο για το 2030. 

Αιτιολόγηση 

Οι συστάσεις, εξ ορισμού, δεν είναι αρκετά δεσμευτικές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είναι 

προτιμότερο να εκδίδει ειδικές απαιτήσεις για το εν λόγω κράτος μέλος. 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Αν στον τομέα της ενεργειακής 

απόδοσης, με την επιφύλαξη άλλων 

μέτρων σε ενωσιακό επίπεδο δυνάμει της 

παραγράφου 3, η Επιτροπή καταλήξει στο 

συμπέρασμα, με βάση την αξιολόγησή της 

δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1 και 

3, για το έτος 2023, ότι η πρόοδος ως προς 

τη συλλογική επίτευξη του στόχου της 

Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση που 

αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 

πρώτο εδάφιο είναι ανεπαρκής, λαμβάνει 

μέτρα έως το έτος 2024 επιπροσθέτως 

αυτών που καθορίζονται στην οδηγία 

2010/31/ΕΕ [έκδοση όπως τροποποιήθηκε 

σύμφωνα με την πρόταση COM(2016) 

765] και στην οδηγία 2012/27/ΕΕ [έκδοση 

όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την 

πρόταση COM(2016) 761], προκειμένου 

να διασφαλιστεί η επίτευξη των 

ενδεικτικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 

5. Αν στον τομέα της ενεργειακής 

απόδοσης, με την επιφύλαξη άλλων 

μέτρων σε ενωσιακό επίπεδο δυνάμει της 

παραγράφου 3, η Επιτροπή καταλήξει στο 

συμπέρασμα, με βάση την αξιολόγησή της 

δυνάμει του άρθρου 25 παράγραφος 1 και 

3, για το έτος 2023, ότι η πρόοδος ως προς 

τη συλλογική επίτευξη του στόχου της 

Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση που 

αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 

πρώτο εδάφιο είναι ανεπαρκής, εφόσον τα 

κράτη μέλη δεν λάβουν πρόσθετα μέτρα 

έως το έτος 2024 επιπροσθέτως αυτών που 

καθορίζονται στην οδηγία 2010/31/ΕΕ 

[έκδοση όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με 

την πρόταση COM(2016) 765] και στην 

οδηγία 2012/27/ΕΕ [έκδοση όπως 

τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση 

COM(2016) 761], λαμβάνει περαιτέρω 

μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η 
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της Ένωσης για το 2030. επίτευξη των ενδεικτικών στόχων 

ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για το 

2030. 

Αιτιολόγηση 

Μια διάταξη που εξουσιοδοτεί αυτόματα την Επιτροπή να λάβει τα δικά της μέτρα εφόσον 

αναμένεται η μη επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης της Επιτροπής δεν θα είχε την 

έννοια της επικουρικής εφαρμογής της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Όταν σε ορισμένα 

κράτη μέλη γίνεται ορατός ο κίνδυνος μη επίτευξης των στόχων ενεργειακής απόδοσης, πρέπει 

να αποφασίζουν τα ίδια, με βάση τις εθνικές συνθήκες και τα ήδη ληφθέντα μέτρα, ποια 

πρόσθετα μέτρα είναι εύλογα και κατάλληλα. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συστάσεις της Επιτροπής προς τα κράτη 

μέλη 

Ειδικές απαιτήσεις για τα κράτη μέλη 

Αιτιολόγηση 

Οι συστάσεις, εξ ορισμού, δεν είναι αρκετά δεσμευτικές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είναι 

προτιμότερο να εκδίδει ειδικές απαιτήσεις για το εν λόγω κράτος μέλος. 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α)  το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

λαμβάνει δεόντως υπόψη τη σύσταση σε 

πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 

μελών και της Ένωσης και μεταξύ των 

κρατών μελών· 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Οι συστάσεις, εξ ορισμού, δεν είναι αρκετά δεσμευτικές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είναι 

προτιμότερο να εκδίδει ειδικές απαιτήσεις για το εν λόγω κράτος μέλος. 
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Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή διασφαλίζει τη 

δημοσιοποίηση των συστάσεων και την 

πρόσβαση σε αυτές. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – σημείο 2 – σημείο 2.1. – σημείο 2.1.1. – σημείο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii.  Κατά περίπτωση, άλλοι εθνικοί 

σκοποί και στόχοι που συνάδουν με τις 

υφιστάμενες μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

χαμηλών εκπομπών. Κατά περίπτωση, 

άλλοι σκοποί και στόχοι, 

συμπεριλαμβανομένων των τομεακών 

στόχων και των στόχων προσαρμογής 

ii.  Άλλοι εθνικοί σκοποί και στόχοι 

που συνάδουν με τις υφιστάμενες 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές χαμηλών 

εκπομπών. Άλλοι σκοποί και στόχοι, 

συμπεριλαμβανομένων των τομεακών 

στόχων και των στόχων προσαρμογής 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – σημείο 2 – σημείο 2.1. – σημείο 2.1.2. – σημείο v 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

v.  τις πορείες ζήτησης βιοενέργειας, 

κατανεμημένης κατά θερμότητα, 

ηλεκτρική ενέργεια και μεταφορές, και τις 

πορείες προμήθειας βιομάζας, ανά πρώτη 

ύλη και προέλευση (με διάκριση μεταξύ 

εγχώριας παραγωγής και εισαγωγών). 

Όσον αφορά τη δασική βιομάζα, 

αξιολόγηση της πηγής της και των 

επιπτώσεων στην καταβόθρα LULUCF 

v.  τις πορείες ζήτησης βιοενέργειας, 

κατανεμημένης κατά θερμότητα, 

ηλεκτρική ενέργεια και μεταφορές, και τις 

πορείες προμήθειας βιομάζας, ανά πρώτη 

ύλη και προέλευση (με διάκριση μεταξύ 

εγχώριας παραγωγής και εισαγωγών). Για 

τη δασική βιομάζα, εκτίμηση της πηγής 

της και των επιπτώσεων στην καταβόθρα 

LULUCF σε επίπεδο χώρας· 

Αιτιολόγηση 

Η υποβολή εκθέσεων για τις LULUCF θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο χώρας, σε εναρμόνιση 

με την πρόταση κανονισμού για τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
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των απορροφήσεων από τις LULUCF στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 

(COM(2016)479). 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – σημείο 2 – σημείο 2.1. – σημείο 2.1.2. – εδάφιο 1 α 

(νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώνει σαφείς 

κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη 

μέλη σχετικά με τις εν λόγω πορείες, 

συμπεριλαμβανομένων ορισμών και 

μετατροπών μονάδων από πόρους σε 

ενέργεια· 

Αιτιολόγηση 

Απαιτούνται σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και υπολογισμοί για την υποβολή εκθέσεων 

σχετικά με τη βιοενέργεια. 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – σημείο 2 – σημείο 2.1. – σημείο 2.1.2. – σημείο vi  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

vi.  Κατά περίπτωση, άλλες εθνικές 

πορείες και στόχοι, συμπεριλαμβανομένων 

μακροπρόθεσμων ή τομεακών (π.χ. μερίδιο 

προηγμένων βιοκαυσίμων, μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 

τηλεθέρμανση, χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές σε κτίρια, ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές που παράγεται από 

πόλεις, ενεργειακές κοινότητες και 

αυτοκαταναλωτές) 

vi.  Άλλες εθνικές πορείες και στόχοι, 

συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων 

ή τομεακών (π.χ. μερίδιο προηγμένων 

βιοκαυσίμων, μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές σε τηλεθέρμανση, 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

σε κτίρια, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

που παράγεται από πόλεις, ενεργειακές 

κοινότητες και αυτοκαταναλωτές) 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – σημείο 3 – σημείο 3.1.1. – σημείο i 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i. Πολιτικές και μέτρα για την 

επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί βάσει 

του κανονισμού [ ] [ESR] όπως 

αναφέρεται στο σημείο 2.1.1 και πολιτικές 

και μέτρα για τη συμμόρφωση με τον 

κανονισμό [ ] [LULUCF ], τα οποία θα 

καλύπτουν όλους τους βασικούς κλάδους 

εκπομπών και τους τομείς για τη βελτίωση 

των απορροφήσεων, με προοπτική τη 

μακροπρόθεσμη θεώρηση και στόχο 

δημιουργίας οικονομίας χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών σε 50 έτη και την 

επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εκπομπών και 

απορροφήσεων σύμφωνα με τη συμφωνία 

του Παρισιού 

i. Πολιτικές και μέτρα για την 

επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί βάσει 

του κανονισμού [ ] [ESR] όπως 

αναφέρεται στο σημείο 2.1.1 και πολιτικές 

και μέτρα για τη συμμόρφωση με τον 

κανονισμό [ ] [LULUCF ] και τον στόχο 

ενίσχυσης της απορρόφησης από 

καταβόθρες, που θα καλύπτουν όλους 

τους βασικούς κλάδους εκπομπών και τους 

τομείς για τη βελτίωση των 

απορροφήσεων, συμπεριλαμβανομένων 

κινήτρων για την εφαρμογή και στήριξη, 

μεταξύ άλλων μέσω πληρωμής βάσει 

αποτελεσμάτων, δράσεων σχετικών με τις 

προσεγγίσεις του μετριασμού και της 

προσαρμογής για την ολοκληρωμένη και 

βιώσιμη διαχείριση των δασών, των 

καλλιεργήσιμων και χορτολιβαδικών 

εκτάσεων και των υγροβιοτόπων που θα 

υπερβαίνουν τις πρότυπες ορθές 

πρακτικές και την καθορισμένη βάση 

αναφοράς, με προοπτική τη 

μακροπρόθεσμη θεώρηση και στόχο 

δημιουργίας οικονομίας χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών σε 50 έτη και την 

επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εκπομπών και 

απορροφήσεων σύμφωνα με τη συμφωνία 

του Παρισιού 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 1 – τμήμα Α – σημείο 3 – σημείο 3.1. – σημείο 3.1.2. – σημείο vi – 

περίπτωση 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

-  άλλες χρήσεις της βιομάζας από 

άλλους τομείς (γεωργία και δασικούς 

τομείς), καθώς επίσης και μέτρα για τη 

βιωσιμότητα της παραγωγής και χρήσης 

της βιομάζας 

-  άλλες χρήσεις της βιομάζας από 

άλλους τομείς συμπεριλαμβανομένων της 

γεωργίας και των δασικών τομέων, καθώς 

επίσης και μέτρα για τη βιωσιμότητα της 

παραγωγής και χρήσης της βιομάζας 
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Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VII – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τις αλλαγές στις τιμές βασικών 

αγαθών και στις χρήσεις γης εντός του 

κράτους μέλους, οι οποίες συνδέονται με 

την αυξημένη χρήση βιομάζας και άλλων 

μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στο συγκεκριμένο κράτος μέλος· 

δ) αν είναι διαθέσιμες, τις αλλαγές 

στις τιμές βασικών αγαθών και στις 

χρήσεις γης εντός του κράτους μέλους, οι 

οποίες συνδέονται με την αυξημένη χρήση 

βιομάζας και άλλων μορφών ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στο συγκεκριμένο 

κράτος μέλος· 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VII – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ)  η ανάπτυξη και το μερίδιο των 

βιοκαυσίμων που παράγονται από πρώτες 

ύλες που καταγράφονται στο παράρτημα 

IX της [αναδιατύπωση της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται από το 

έγγραφο COM(2016) 767], 

συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των 

πηγών η οποία εστιάζει στη διάσταση 

βιωσιμότητας που σχετίζεται με τις 

επιπτώσεις της αντικατάστασης των 

προϊόντων τροφίμων και ζωοτροφών για 

την παραγωγή βιοκαυσίμων, λαμβάνοντας 

δεόντως υπόψη τις αρχές της ιεραρχίας 

των αποβλήτων που θεσπίζεται στην 

οδηγία 2008/98/ΕΚ και την αρχή της 

αλυσιδωτής χρήσης βιομάζας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και 

τοπικές οικονομικές και τεχνολογικές 

περιστάσεις, τη συντήρηση του 

απαραίτητου αποθέματος άνθρακα στο 

έδαφος και την ποιότητα του εδάφους και 

των οικοσυστημάτων· 

ζ)  η ανάπτυξη και το μερίδιο των 

βιοκαυσίμων που παράγονται από πρώτες 

ύλες που καταγράφονται στο παράρτημα 

IX της [αναδιατύπωση της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται από το 

έγγραφο COM(2016) 767], 

συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των 

πηγών η οποία εστιάζει στη διάσταση 

βιωσιμότητας που σχετίζεται με τις 

επιπτώσεις της χρήσης των προϊόντων 

τροφίμων και ζωοτροφών για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, λαμβάνοντας 

υπόψη τις αρχές της ιεραρχίας των 

αποβλήτων που θεσπίζεται στην οδηγία 

2008/98/ΕΚ και την αρχή της αλυσιδωτής 

χρήσης βιομάζας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

περιφερειακές και τοπικές οικονομικές και 

τεχνολογικές περιστάσεις, τη συντήρηση 

του αποθέματος άνθρακα στο έδαφος και 

την ποιότητα του εδάφους και των 

οικοσυστημάτων· 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση πρέπει να βελτιωθεί: τα προϊόντα τροφίμων και ζωοτροφών στην πραγματικότητα 
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δεν αντικαθίστανται αλλά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Επίσης είναι 

δύσκολο να εκτιμηθεί το «δεόντως» ως προς το πώς θα λαμβάνονται υπόψη οι δύο 

αναφερόμενες αρχές. 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VII – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η α) ο εκτιμώμενος αντίκτυπος της 

συμπαραγωγής και χρήσης βιοκαυσίμων 

πρώτης γενιάς στην αυτάρκεια και στην 

τιμή των συμπυκνωμάτων πρωτεΐνης και 

άλλων ζωοτροφών· 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VII – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η β) ο εκτιμώμενος αντίκτυπος της 

παραγωγής ή της χρήσης βιοκαυσίμων 

από γεωργικά κατάλοιπα και απόβλητα 

στην ανάπτυξη της βιοοικονομίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VII – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο 

i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) Κλαδιά και κορυφές δέντρων (η 

συμπερίληψη στην έκθεση είναι 

προαιρετική) 

i) Κλαδιά και κορυφές δέντρων 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VII – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο 
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ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) Κούτσουρα (η συμπερίληψη στην 

έκθεση είναι προαιρετική) 

ii) Κούτσουρα 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VII – μέρος 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ – σημείο 1 – στοιχείο β – σημείο 

i 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) Φλοιός (η συμπερίληψη στην 

έκθεση είναι προαιρετική) 

i) Φλοιός 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VIII – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) την τεχνολογική ανάπτυξη, τη 

διαθεσιμότητα και τη βιωσιμότητα των 

βιοκαυσίμων που παράγονται από πρώτες 

ύλες που καταγράφονται στο παράρτημα 

IX της [αναδιατύπωση της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται από το 

έγγραφο COM(2016) 767], 

συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των 

επιπτώσεων της αντικατάστασης των 

προϊόντων τροφίμων και ζωοτροφών για 

την παραγωγή βιοκαυσίμων, λαμβάνοντας 

δεόντως υπόψη τις αρχές της ιεραρχίας 

των αποβλήτων που θεσπίζεται στην 

οδηγία 2008/98/ΕΚ και την αρχή της 

αλυσιδωτής χρήσης βιομάζας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και 

τοπικές οικονομικές και τεχνολογικές 

περιστάσεις, τη συντήρηση του 

απαραίτητου αποθέματος άνθρακα στο 

έδαφος και την ποιότητα του εδάφους και 

των οικοσυστημάτων· 

δ)  την τεχνολογική ανάπτυξη, τη 

διαθεσιμότητα και τη βιωσιμότητα των 

βιοκαυσίμων που παράγονται από πρώτες 

ύλες που καταγράφονται στο παράρτημα 

IX της [αναδιατύπωση της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται από το 

έγγραφο COM(2016) 767], 

συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των 

επιπτώσεων της χρήσης των προϊόντων 

τροφίμων και ζωοτροφών για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, λαμβάνοντας 

υπόψη τις αρχές της ιεραρχίας των 

αποβλήτων που θεσπίζεται στην οδηγία 

2008/98/ΕΚ και την αρχή της αλυσιδωτής 

χρήσης βιομάζας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

περιφερειακές και τοπικές οικονομικές και 

τεχνολογικές περιστάσεις, τη συντήρηση 

του αποθέματος άνθρακα στο έδαφος και 

την ποιότητα του εδάφους και των 

οικοσυστημάτων· 
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Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση πρέπει να βελτιωθεί: τα προϊόντα τροφίμων και ζωοτροφών στην πραγματικότητα 

δεν αντικαθίστανται αλλά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Επίσης είναι 

δύσκολο να εκτιμηθεί το «δεόντως» ως προς το πώς θα λαμβάνονται υπόψη οι δύο 

αναφερόμενες αρχές. 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα VIII – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) όσον αφορά τόσο τις τρίτες χώρες 

όσο και τα κράτη μέλη που αποτελούν 

σημαντική πηγή βιοκαυσίμων, βιορευστών 

και καυσίμων βιομάζας που 

καταναλώνονται στην Ένωση, σχετικά με 

τα εθνικά μέτρα που λήφθηκαν για την 

τήρηση των κριτηρίων βιωσιμότητας και 

εξοικονόμησης αερίων θερμοκηπίου που 

ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 

7 της [αναδιατύπωση της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται από το 

έγγραφο COM(2016) 767], για την 

προστασία του εδάφους, των υδάτων και 

του αέρα. 

στ)  όσον αφορά τόσο τις τρίτες χώρες 

όσο και τα κράτη μέλη που αποτελούν 

πηγή πρώτων υλών βιοκαυσίμων, 

βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που 

καταναλώνονται στην Ένωση, σχετικά με 

τα εθνικά μέτρα που λήφθηκαν για την 

τήρηση των κριτηρίων βιωσιμότητας και 

εξοικονόμησης αερίων θερμοκηπίου που 

ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 2 έως 

7 της [αναδιατύπωση της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται από το 

έγγραφο COM(2016) 767], για την 

προστασία του εδάφους, των υδάτων και 

του αέρα. 

Αιτιολόγηση 

Το ζητούμενο είναι να εξασφαλιστεί συνεκτική και σχετική με το αντικείμενο υποβολή εκθέσεων 

από την Επιτροπή. Η λέξη «σημαντική» δεν είναι αρκετά σαφής· η σημασία της μπορεί να 

μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, συνεπώς πρέπει να διαγραφεί. 
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