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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 

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. 
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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 

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 

(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 
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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. 

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 

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, 
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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)· 

 ____________________ 

 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 
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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) 

 
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 
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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 

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]. 

(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 

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. 
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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 

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 
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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) 

 
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 

(33) Σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, οι κανόνες και οι υποχρεώσεις για 
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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. 

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 

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 διευκόλυνση της λήψης 

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 
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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 

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 

βιωσιμότητας και λαμβάνοντας υπόψη 
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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 

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. 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 
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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. 

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 

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 διαγράφεται 
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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. 

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 

 
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 

(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 
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εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης του 

παραρτήματος σε νέες πρώτες ύλες. 

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 

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 τη μεγαλύτερη 

αειφόρο εκμετάλλευση των υπαρχόντων 

πόρων ξυλείας και γεωργικών πόρων και 

την ανάπτυξη νέων συστημάτων 

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 



 

AD\1133894EL.docx 17/87 PE604.833v02-00 

 EL 

(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 

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 

(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, 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 
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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, 

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. 

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 

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 
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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. 

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 

διαγράφεται 
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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. 

 

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 

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. 
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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 

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. 

(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. 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 
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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, 

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 

(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 

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 
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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. 

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 

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 
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 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 

 
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 

(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 
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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. 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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). 

 

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 

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 
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ανανεώσιμες πηγές, οι δραστηριότητες 

αυτές δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή 

επαγγελματική δραστηριότητά τους· 

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 

 
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) 
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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 

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). 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 

μέρος A. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη 

συμμόρφωση με αυτή τη βασική γραμμή 

αναφοράς. 

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 

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 
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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 

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. 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 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 
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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 

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 



 

PE604.833v02-00 36/87 AD\1133894EL.docx 

EL 

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 

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 
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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 

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 

 



 

PE604.833v02-00 38/87 AD\1133894EL.docx 

EL 

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 

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 

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021 τον 

υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής 

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 
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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. 

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.  

 

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 
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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 

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 

Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 32, για την τροποποίηση του 

καταλόγου των πρώτων υλών που 

παρατίθεται στο παράρτημα IX μέρη Α και 

Β. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

βασίζεται σε ανάλυση της πλέον 

πρόσφατης επιστημονικής και τεχνικής 

προόδου, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 

των αρχών 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 
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θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά 

καύσιμα και δεν παρουσιάζει τον κίνδυνο 

δημιουργίας αρνητικού αντικτύπου στο 

περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. 

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 

παρατίθεται στο παράρτημα IX μέρη Α 

και Β, ως προς την προσθήκη πρώτων 

υλών αλλά όχι ως προς την αφαίρεσή 

τους. 

διαγράφεται 

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 
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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 

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, η 

οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει χωρική 

ανάλυση των περιοχών που είναι 

κατάλληλες για ανάπτυξη χαμηλού 

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 
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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 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

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 

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 
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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 

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) 
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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 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας. 

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 

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 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 
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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. 

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 

τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

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 

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 
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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 

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. 

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 

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.  
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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 

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 

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 
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αέριο, τα βιοκαύσιμα, τα βιοαέρια, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, τα 

ορυκτά καύσιμα από απόβλητα και η 

ηλεκτρική ενέργεια· 

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. 

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 
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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 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) 

 
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]. 
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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. 

 

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 

Για να προσδιοριστεί το μερίδιο 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
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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. 

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 

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 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 

ποσότητα εγγυήσεων προέλευσης που 

εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 19. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 
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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 

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 
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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 

 
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 

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 
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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. 

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 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 

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 καυσίμου τουλάχιστον 2,0 

MW στην περίπτωση των αέριων 

καυσίμων βιομάζας. Τα κράτη μέλη 
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μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τα κριτήρια 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις με 

μικρότερη δυναμικότητα καυσίμου. 

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 

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 
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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 

από ένα εκτάριο: 

(γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 

συμπεριλαμβανομένων λειμώνων με 

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 

4. Τα παραγόμενα από γεωργική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 
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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. 

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. 

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 
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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 

 

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, 
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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. 

 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

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 

παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες βάσει 

επαρκών δεδομένων απογραφής που 

αποδεικνύουν τη διατήρηση ή την 

αύξηση των μακροπρόθεσμων 

αποθεμάτων άνθρακα σε επίπεδο βάσης 
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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. 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 



 

PE604.833v02-00 64/87 AD\1133894EL.docx 

EL 

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 

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. 
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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 

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 
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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 

 

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 

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ότι τα 

εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα που 

θεσπίζουν τα πρότυπα για την παραγωγή 
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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). 

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 

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 

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 
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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. 

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 

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 
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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). 

 

Τροπολογία  107 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή επανεξετάζει διαρκώς το Η Επιτροπή επανεξετάζει διαρκώς το 
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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 

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. 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 6 
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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’ 

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 

2. Η εξουσία έκδοσης 

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. 
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την 1η 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  

 
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 

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 



 

AD\1133894EL.docx 73/87 PE604.833v02-00 

 EL 

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. 

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 

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), 

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 

υπολειμμάτων καλλιεργειών, και η χρήση 

οργανικών βελτιωτικών εδάφους (π.χ. 

κομπόστ, προϊόν ζύμωσης της κοπριάς), 
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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. 

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 

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 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 

έχει παραχθεί από έναν μεμονωμένο 

σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. 
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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 

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. 

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 

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. 
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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· 

 (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 
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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 

υπάρχοντα οικονομικώς βιώσιμα 

κοιτάσματα, τα νέα κοιτάσματα που 

εντοπίστηκαν, την οικονομική ανάπτυξη 

και τα εξασφαλισμένα αποθέματα για τις 

μελλοντικές γενιές· 
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 (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 

και αντικατάστασης του άνθρακα· 

eccru = μείωση εκπομπών μέσω 

δέσμευσης και αντικατάστασης ή χρήσης 

του άνθρακα. 
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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 

Παράρτημα VΙ – Μέρος Β– σημείο 11–εδάφιο 2 
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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 

βασικά προϊόντα σε διάφορα στάδια της 

51 Οι οδοί παραγωγής στερεής βιομάζας 

καταναλώνουν και παράγουν τα ίδια 

βασικά προϊόντα σε διάφορα στάδια της 
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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. 

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 

ανακύκλωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 

διαγράφεται 
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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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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

(αναδιατύπωση) 
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