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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

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

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

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

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

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

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

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

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

προτεινόμενη οδηγία θα ανταποκρίνεται σε αυστηρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια 

αειφορίας. 

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

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

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

θέσπιση εθνικών υποχρεωτικών στόχων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 

συμφωνίας του Παρισιού· 

Με την σταδιακή πλήρη κατάργηση των βιοκαυσίμων που προέρχονται από γεωργικές 

καλλιέργειες έως το 2030 προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της 

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

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

μερίδιο των βιοκαυσίμων και των βιορευστών που προέρχονται από γεωργικές καλλιέργειες 

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

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

Με την σταδιακή κατάργηση όλων των κινήτρων πολιτικής για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά 

και τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, ή 

άλλων φυτών που καλλιεργούνται σε παραγωγικές γεωργικές εκτάσεις. 

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

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

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

χρησιμοποιούνταν για παραγωγή τροφίμων. 

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

αποβλήτων και τις αρχές της διαδοχικής χρήσης.  

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

μειώνουν αποτελεσματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να ανταποκρίνονται σε 

ισχυρά κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας σε περίπτωση που παρέχονται κίνητρα για τη 

χρήση αποβλήτων και καταλοίπων για την παραγωγή ενέργειας. 

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

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

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

συνέπεια, η οδηγία θα πρέπει να συνάδει με τα διεθνή πρότυπα δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, τα 
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οποία είναι ακόμη σημαντικότερα σε χώρες σε χώρες όπου τα εθιμικά δικαιώματα δεν 

αναγνωρίζονται σαφώς στην ισχύουσα νομοθεσία και γηγενείς αγροτικοί πληθυσμοί έχουν 

εκτοπιστεί κατά το παρελθόν εξαιτίας έργων διατήρησης. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

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

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

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Ο καθορισμός δεσμευτικού στόχου 

για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

σε επίπεδο ΕΕ για το 2030 θα συνεχίσει να 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών που 

παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια και να 

δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους 

επενδυτές. Ένας στόχος που καθορίζεται 

σε ενωσιακό επίπεδο θα προσφέρει 

μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη 

ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους για 

τη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου με τον οικονομικά πλέον 

αποδοτικό τρόπο, σύμφωνα με τις 

ιδιαίτερες εθνικές τους συνθήκες, τα 

ενεργειακά τους μείγματα και τις οικείες 

ικανότητες παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

(8) Ο καθορισμός δεσμευτικών 

στόχων για την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για 

το 2030 θα συνεχίσει να ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη τεχνολογιών που παράγουν 

ανανεώσιμη ενέργεια και να δημιουργεί 

αίσθημα ασφάλειας στους επενδυτές. 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

διασφαλιστεί η πραγματική επίτευξη του συνολικού στόχου της ΕΕ.  

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

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

 (15α) Η χρήση βιομάζας για την 

παραγωγή ενέργειας συνεπάγεται 

σημαντικό κόστος ευκαιρίας που 

συνδέεται με την εξάντληση ή την 

απώλεια οικοσυστημάτων. Τα κράτη 

μέλη δεν πρέπει να επιδοτούν ούτε να 

δίνουν εντολή για ενεργειακή χρήση 

πρώτων υλών, εάν η εν λόγω χρήση θα 

είχε αρνητικό αντίκτυπο στα δικαιώματα 

που αφορούν τη γη και την τροφή, στη 

βιοποικιλότητα, στο έδαφος ή στο 

συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου. 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

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

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

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15β) Η προώθηση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας θα πρέπει να βασίζεται 

στην αρχή της διαδοχικής χρήσης, ιδίως 

όσον αφορά τη δασική και γεωργική 

βιομάζα, και στην κυκλική οικονομία. Τα 

καθεστώτα στήριξης για την προώθηση 

της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας δεν θα πρέπει να υπονομεύουν 

τις αρχές της κυκλικής οικονομίας ή της 

ιεράρχησης των αποβλήτων, που 

κατατάσσουν τις επιλογές διαχείρισης 

αποβλήτων με γνώμονα την αειφορία 

τους και δίνουν απόλυτη προτεραιότητα 

στην πρόληψη και την ανακύκλωση των 

αποβλήτων. 
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Αιτιολόγηση 

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

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

ενσωματώνοντας με ισορροπημένο και συνεκτικό τρόπο τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης 

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

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

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15γ) Όσον αφορά τη χρήση βιολογικών 

πηγών ενέργειας, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να θεσπίσουν μέτρα διασφάλισης 

για την προστασία της βιοποικιλότητας 

και την πρόληψη της εξάντλησης ή της 

απώλειας των οικοσυστημάτων και 

οποιασδήποτε απόκλισης από 

υπάρχουσες χρήσεις που θα μπορούσε να 

έχει αρνητικό έμμεσο ή άμεσο αντίκτυπο 

στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος ή στο 

συνολικό ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Το άνοιγμα των καθεστώτων 

στήριξης στη διασυνοριακή συμμετοχή 

περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις στην 

εσωτερική αγορά ενέργειας και μπορεί, 

υπό ορισμένες συνθήκες, να βοηθήσει τα 

κράτη μέλη να επιτύχουν τον ενωσιακό 

στόχο της Ένωσης με αποδοτικότερο ως 

προς το κόστος τρόπο. Η διασυνοριακή 

συμμετοχή είναι επίσης το φυσικό 

επακόλουθο της ανάπτυξης της πολιτικής 

της Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, εφόσον ο δεσμευτικός στόχος 

σε επίπεδο Ένωσης αντικαθιστά τους 

(17) Το άνοιγμα των καθεστώτων 

στήριξης στη διασυνοριακή συμμετοχή 

περιορίζει τις αρνητικές επιπτώσεις στην 

εσωτερική αγορά ενέργειας και μπορεί, 

υπό ορισμένες συνθήκες, να βοηθήσει τα 

κράτη μέλη να επιτύχουν τον ενωσιακό 

στόχο της Ένωσης με αποδοτικότερο ως 

προς το κόστος τρόπο. Η διασυνοριακή 

συμμετοχή είναι επίσης το φυσικό 

επακόλουθο της ανάπτυξης της πολιτικής 

της Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, εφόσον ο δεσμευτικός στόχος 

σε επίπεδο Ένωσης συνοδεύει τους 
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εθνικούς δεσμευτικούς στόχους. Ως εκ 

τούτου, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα 

κράτη μέλη να ανοίξουν σταδιακά και 

μερικώς τη στήριξη σε έργα που 

υλοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη και να 

καθορίσουν διάφορους τρόπους 

υλοποίησης του σταδιακού αυτού 

ανοίγματος, με διασφάλιση παράλληλα της 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 30, 34 

και 110. 

εθνικούς δεσμευτικούς στόχους. Ως εκ 

τούτου, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα 

κράτη μέλη να ανοίξουν σταδιακά και 

μερικώς τη στήριξη σε έργα που 

υλοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη και να 

καθορίσουν διάφορους τρόπους 

υλοποίησης του σταδιακού αυτού 

ανοίγματος, με διασφάλιση παράλληλα της 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 30, 34 

και 110. 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

διασφαλιστεί η πραγματική επίτευξη του συνολικού στόχου της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Για να διασφαλιστεί ότι στο 

παράρτημα IX λαμβάνονται δεόντως 

υπόψη οι αρχές ιεράρχησης των 

αποβλήτων που καθορίζονται στην οδηγία 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, τα 

ενωσιακά κριτήρια αειφορίας και η ανάγκη 

διασφάλισης ότι το παράρτημα δεν 

δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για 

καλλιεργούμενη γη και ότι παράλληλα 

προωθείται η χρήση αποβλήτων και 

καταλοίπων, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

τακτικής αξιολόγησης του παραρτήματος, 

θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο 

συμπερίληψης πρόσθετων πρώτων υλών 

που δεν επιφέρουν σημαντικές 

στρεβλωτικές επιπτώσεις στις αγορές 

προϊόντων ή υποπροϊόντων, αποβλήτων ή 

καταλοίπων. 

(25) Για να διασφαλιστεί ότι στο 

παράρτημα IX λαμβάνονται δεόντως 

υπόψη οι αρχές ιεράρχησης των 

αποβλήτων που καθορίζονται στην οδηγία 

2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, τα 

ενωσιακά κριτήρια αειφορίας, η αρχή της 

διαδοχικής χρήσης, και η ανάγκη 

διασφάλισης ότι το εν λόγω παράρτημα 

δεν δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για 

καλλιεργούμενη γη και ότι παράλληλα 

προωθείται η χρήση αποβλήτων και 

καταλοίπων, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της 

τακτικής αξιολόγησης του εν λόγω 

παραρτήματος, θα πρέπει να εξετάζει το 

ενδεχόμενο συμπερίληψης πρόσθετων 

πρώτων υλών ικανών να επιτύχουν 

ουσιαστική μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου επί τη βάσει 

αξιολόγησης του κύκλου ζωής, 
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συνυπολογίζοντας τις έμμεσες εκπομπές 

που αφορούν τυχόν επιπτώσεις της 

μετατόπισης, και που δεν επιφέρουν 

σημαντικές στρεβλωτικές επιπτώσεις στις 

αγορές προϊόντων ή υποπροϊόντων, 

αποβλήτων ή καταλοίπων. 

__________________ __________________ 

25 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

25 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 

και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 

(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 60 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (50α) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 

ενωσιακό πλαίσιο για την προώθηση της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

συμβάλλοντας παράλληλα στον δυνητικό 

θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η 

Ένωση και τα κράτη μέλη στην τόνωση 

της ανάπτυξης του τομέα της ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές σε τρίτες χώρες. 

Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να προωθήσουν την έρευνα, την 

ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στις αναπτυσσόμενες και σε άλλες 

χώρες εταίρους, ενισχύοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο την περιβαλλοντική και 

οικονομική τους βιωσιμότητα και την 
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ικανότητά τους για εξαγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, η 

εισαγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές από χώρες εταίρους μπορεί να 

βοηθήσει την Ένωση και τα κράτη μέλη 

να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους 

τους για μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 62 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(62) Στη στρατηγική του Ιουλίου 2016 

για την κινητικότητα με χαμηλές 

ανθρακούχες εκπομπές επισημαίνεται ότι 

τα βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά 

βιοκαύσιμα συμβάλλουν σε περιορισμένο 

βαθμό στην απαλλαγή του τομέα των 

μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 

και ότι θα πρέπει να καταργηθούν 

σταδιακά και να αντικατασταθούν από 

προηγμένα βιοκαύσιμα. Για την 

προετοιμασία της μετάβασης σε 

προηγμένα βιοκαύσιμα και για την 

ελαχιστοποίηση των συνολικών 

επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της 

χρήσης γης, είναι σκόπιμο να περιοριστούν 

οι ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών 

που παράγονται από φυτά τα οποία 

καλλιεργούνται ως τρόφιμα και 

ζωοτροφές, ποσότητες που μπορεί να 

προσμετρούνται στην επίτευξη των στόχου 

που θέτει η παρούσα οδηγία. 

(62) Όταν αλλάζει η χρήση λειμώνων 

και γεωργικών εκτάσεων προορισμένων 

για την παραγωγή τροφίμων και 

ζωοτροφών για τον σκοπό της 

παραγωγής βιοκαυσίμων, η ζήτηση για 

προϊόντα που δεν είναι καύσιμα θα πρέπει 

να συνεχίσει να καλύπτεται με 

εντατικοποίηση της τρέχουσας 

παραγωγής ή με την ένταξη στην 

παραγωγή μη γεωργικών γαιών που 

βρίσκονται αλλού. Η χρήση μη γεωργικών 

γαιών για τη γεωργία συνιστά έμμεση 

αλλαγή χρήσης της γης και μπορεί να 

επιφέρει σημαντικές εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου, όταν συνεπάγεται τη 

μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα 

άνθρακα. Στη στρατηγική του Ιουλίου 

2016 για την κινητικότητα με χαμηλές 

ανθρακούχες εκπομπές επισημαίνεται ότι 

τα βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά 

βιοκαύσιμα συμβάλλουν σε περιορισμένο 

βαθμό στην απαλλαγή του τομέα των 

μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές 

και ότι θα πρέπει να καταργηθούν 

σταδιακά και να αντικατασταθούν από 

προηγμένα βιοκαύσιμα. Για την 

προετοιμασία της μετάβασης σε 

προηγμένα βιοκαύσιμα και για την 

ελαχιστοποίηση των συνολικών 

επιπτώσεων από την έμμεση αλλαγή της 

χρήσης γης, είναι σκόπιμο να περιοριστούν 

οι ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών 
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που παράγονται από φυτά τα οποία 

καλλιεργούνται ως τρόφιμα και 

ζωοτροφές, ποσότητες που μπορεί να 

προσμετρούνται στην επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που θέτει η παρούσα 

οδηγία, και να συμπεριληφθεί μία 

εκτίμηση για την έμμεση αλλαγή χρήσης 

της γης στον υπολογισμό των αερίων 

θερμοκηπίου. 

Αιτιολόγηση 

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

σαφώς και να ληφθεί υπόψη στις διατάξεις της οδηγίας. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 64 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(64) Τα προηγμένα βιοκαύσιμα και 

άλλα βιοκαύσιμα και βιοαέρια που 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

καταγράφονται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές στις μεταφορές μπορούν να 

συμβάλουν στη μείωση των ανθρακούχων 

εκπομπών, στην τόνωση της απαλλαγής 

του ενωσιακού τομέα των μεταφορών από 

τις ανθρακούχες εκπομπές με οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο και στη βελτίωση μεταξύ 

άλλων της ενεργειακής διαφοροποίησης 

στον τομέα των μεταφορών, με 

ταυτόχρονη προώθηση της καινοτομίας, 

της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας στην οικονομία της Ένωσης και 

μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές 

ενέργειας. Η επιβολή στους προμηθευτές 

καυσίμων της υποχρέωσης ενσωμάτωσης 

αναμένεται ότι θα ενθαρρύνει τη συνεχή 

ανάπτυξη των προηγμένων καυσίμων, 

συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, 

και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η 

υποχρέωση ενσωμάτωσης παρέχει επίσης 

(64) Τα προηγμένα βιοκαύσιμα και 

άλλα βιοκαύσιμα και βιοαέρια που 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

καταγράφονται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές στις μεταφορές μπορούν να 

συμβάλουν στη μείωση των ανθρακούχων 

εκπομπών, στην τόνωση της απαλλαγής 

του ενωσιακού τομέα των μεταφορών από 

τις ανθρακούχες εκπομπές με οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο και στη βελτίωση μεταξύ 

άλλων της ενεργειακής διαφοροποίησης 

στον τομέα των μεταφορών, με 

ταυτόχρονη προώθηση της καινοτομίας, 

της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας στην οικονομία της Ένωσης και 

μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές 

ενέργειας. Ωστόσο, οι μη εδώδιμες 

πρώτες ύλες μπορεί να οδηγήσουν σε 

εκπομπές που συνδέονται με αλλαγές της 

χρήσης της γης ή σε άλλες έμμεσες 

εκπομπές. Προκειμένου να ληφθούν 

υπόψη οι έμμεσες εκπομπές που 

σχετίζονται με τη μετατόπιση των 
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κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων 

των παρεχόμενων καυσίμων για την 

εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις 

επιδόσεις των εν λόγω καυσίμων όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 

την τεχνική καινοτομία και την αειφορία. 

σημερινών χρήσεων ορισμένων πρώτων 

υλών, θα πρέπει να συμπεριληφθούν 

εκτιμήσεις στον υπολογισμό των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Οι εν 

λόγω εκτιμήσεις είναι πιθανόν να 

αλλάζουν καθώς προστίθενται νέα 

δεδομένα ή καθώς οι αγορές των εν λόγω 

μη εδώδιμων πρώτων υλών 

μεταβάλλονται με την πάροδο του 

χρόνου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση. Η 

επιβολή στους προμηθευτές καυσίμων της 

υποχρέωσης ενσωμάτωσης αναμένεται ότι 

θα ενθαρρύνει τη συνεχή ανάπτυξη των 

προηγμένων καυσίμων, 

συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, 

και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η 

υποχρέωση ενσωμάτωσης παρέχει επίσης 

κίνητρα για τη βελτίωση των επιδόσεων 

των παρεχόμενων καυσίμων για την 

εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τις 

επιδόσεις των εν λόγω καυσίμων όσον 

αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 

την τεχνική καινοτομία και την αειφορία. 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

υλών και οι εκπομπές που συνδέονται με αυτήν. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 69 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (69α) Η παραγωγή βιοκαυσίμων και, 

κατά συνέπεια, οι αντίστοιχοι στόχοι και 

το σχετικό χρονοδιάγραμμα, δεν θα 

πρέπει να προκαλέσουν καμία αλλαγή της 

χρήσης της γης και δεν θα πρέπει να 

επηρεάσουν κατά κανένα τρόπο τη 

διατροφική αλυσίδα. 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 69 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (69β) Η πολιτική της Ένωσης στον 

τομέα των βιοκαυσίμων μπορεί να έχει 

εμμέσως δυσμενείς συνέπειες όχι μόνο για 

το περιβάλλον αλλά και για τη ζωή των 

τοπικών κοινοτήτων, τα δικαιώματα 

έγγειας ιδιοκτησίας και την επισιτιστική 

ασφάλεια, αν δεν εφαρμοστούν 

διασφαλίσεις σε σχέση με τη βιωσιμότητα 

και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 73 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(73) Οι γεωργικές πρώτες ύλες για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας δεν θα πρέπει να 

παράγονται σε τυρφώνες, διότι η 

καλλιέργεια πρώτων υλών σε τυρφώνες θα 

προκαλούσε σημαντική απώλεια 

αποθεμάτων άνθρακα σε περίπτωση 

περαιτέρω αποστράγγισης του εδάφους 

προς τον σκοπό αυτό και εφόσον δεν είναι 

δυνατόν να εξακριβωθεί εύκολα ότι δεν 

πραγματοποιήθηκε η αποστράγγιση. 

(73) Οι γεωργικές πρώτες ύλες για την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας δεν θα πρέπει να 

παράγονται σε τυρφώνες ή υγρότοπους, 

διότι η καλλιέργεια πρώτων υλών σε 

τυρφώνες ή υγρότοπους θα προκαλούσε 

σημαντική απώλεια αποθεμάτων άνθρακα 

σε περίπτωση περαιτέρω αποστράγγισης 

του εδάφους προς τον σκοπό αυτό και 

εφόσον δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί 

εύκολα ότι δεν πραγματοποιήθηκε η 

αποστράγγιση. 

Αιτιολόγηση 

Οι τυρφώνες και οι υγρότοποι αποτελούν ενδιαιτήματα υψηλής αξίας διατήρησης που 

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

Ωστόσο, όταν υποβαθμιστούν, εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες αερίων θερμοκηπίου. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 73 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (73α) Τα γεωργικά και δασικά 

κατάλοιπα για την παραγωγή 

βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων 

βιομάζας θα πρέπει να καλλιεργούνται 

και να συγκομίζονται με τη χρήση 

πρακτικών που να συνάδουν με την 

προστασία της ποιότητας και του 

οργανικού άνθρακα του εδάφους. 

Αιτιολόγηση 

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

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

προκλήσεις που παραδοσιακά αντιμετωπίζει η γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο επιδεινώνονται 

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

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

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 95 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (95α) Οι πολιτικές της Ένωσης και των 

κρατών μελών για τα βιοκαύσιμα θα 

πρέπει να συνάδουν με τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων 

Εθνών και την αρχή της συνοχής της 

αναπτυξιακής πολιτικής, όπως 

κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της 

Λισαβόνας. Ειδικότερα, η Ένωση και τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν 

προκειμένου οι οικείες πολιτικές για τα 

βιοκαύσιμα να μην έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο στις αναπτυσσόμενες χώρες 

και να σέβονται τα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας των κατοίκων της περιοχής, 

όπως προβλέπεται στη σύμβαση για τους 

αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς 

σε ανεξάρτητες χώρες (αριθ. 169) της 
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Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 

καθώς και στις προαιρετικές 

κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για 

την υπεύθυνη διαχείριση του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, 

αλιευμάτων και δασών στο πλαίσιο της 

εθνικής επισιτιστικής ασφάλειας, στις 

αρχές του ΟΗΕ για υπεύθυνες επενδύσεις 

στα συστήματα γεωργίας και τροφίμων 

και στις κατευθυντήριες γραμμές του 

ΟΟΣΑ και του FAO για υπεύθυνες 

γεωργικές αλυσίδες εφοδιασμού. 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

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

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

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

είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι δεν παραβιάζει τα υφιστάμενα δικαιώματα εγγείου 

ιδιοκτησίας των κατοίκων των περιοχών. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 99 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(99) Προκειμένου να τροποποιηθούν ή 

να συμπληρωθούν ορισμένα μη ουσιώδη 

στοιχεία της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει 

να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον 

κατάλογο των πρώτων υλών για την 

παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων, των 

οποίων η συνεισφορά στην υποχρέωση 

των προμηθευτών καυσίμων στον τομέα 

των μεταφορών είναι περιορισμένη· την 

προσαρμογή του ενεργειακού 

περιεχομένου των καυσίμων κίνησης στην 

επιστημονική και τεχνική πρόοδο, τη 

μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του 

μεριδίου βιοκαυσίμων που προκύπτει από 

(99) Προκειμένου να τροποποιηθούν ή 

να συμπληρωθούν ορισμένα μη ουσιώδη 

στοιχεία της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει 

να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον 

κατάλογο των πρώτων υλών για την 

παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων, 

περιλαμβανομένων και των 

συνδεδεμένων εκτιμώμενων έμμεσων 

εκπομπών· την προσαρμογή του 

ενεργειακού περιεχομένου των καυσίμων 

κίνησης στην επιστημονική και τεχνική 

πρόοδο, τη μεθοδολογία για τον 

προσδιορισμό του μεριδίου βιοκαυσίμων 

που προκύπτει από την επεξεργασία 
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την επεξεργασία βιομάζας με ορυκτά 

καύσιμα σε κοινή διαδικασία, την 

εφαρμογή συμφωνιών αμοιβαίας 

αναγνώρισης των εγγυήσεων προέλευσης, 

την καθιέρωση κανόνων για την 

παρακολούθηση της λειτουργίας του 

συστήματος των εγγυήσεων προέλευσης, 

και τους κανόνες υπολογισμού των 

επιπτώσεων των βιοκαυσίμων, των 

βιορευστών και των συγκριτικών τους 

ορυκτών καυσίμων στα αέρια 

θερμοκηπίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

διεξαγάγει η Επιτροπή κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ 

άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 

οι διαβουλεύσεις αυτές να 

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές 

που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 

της νομοθεσίας. Ειδικότερα, για να 

διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 

κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

βιομάζας με ορυκτά καύσιμα σε κοινή 

διαδικασία, την εφαρμογή συμφωνιών 

αμοιβαίας αναγνώρισης των εγγυήσεων 

προέλευσης, την καθιέρωση κανόνων για 

την παρακολούθηση της λειτουργίας του 

συστήματος των εγγυήσεων προέλευσης, 

και τους κανόνες υπολογισμού των 

επιπτώσεων των βιοκαυσίμων, των 

βιορευστών και των συγκριτικών τους 

ορυκτών καυσίμων στα αέρια 

θερμοκηπίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

διεξαγάγει η Επιτροπή κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ 

άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και 

οι διαβουλεύσεις αυτές να 

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές 

που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία 

της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση 

της νομοθεσίας. Ειδικότερα, για να 

διασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην 

προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των 

κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές 

τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

Αιτιολόγηση 

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

διαφόρων πρώτων υλών. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 101 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (101α) 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι 

στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε 

ηλεκτρική ενέργεια. Περίπου τρία 
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δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται 

από τα παραδοσιακά καύσιμα, όπως ο 

άνθρακας και η ξυλεία, για το μαγείρεμα, 

και συχνά έχουν ανεπαρκή εξαερισμό στα 

σπίτια τους. Περίπου δύο εκατομμύρια 

άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από 

πνευμονία και χρόνια πνευμονική πάθηση 

από τη χρήση αυτών των καυσίμων. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 101 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (101β) Οι αναπτυσσόμενες χώρες 

υιοθετούν σε ολοένα και μεγαλύτερο 

βαθμό πολιτικές ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, δεδομένου 

ότι επιδιώκουν την παραγωγή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές για την 

ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης 

ενέργειας. Έως το τέλος του 2015 είχαν 

θεσπίσει στόχους για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές περισσότερα από 173 

κράτη, συμπεριλαμβανομένων 117 

αναπτυσσόμενων ή αναδυόμενων 

οικονομιών. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 101 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (101γ) Η χρήση ενέργειας στις 

αναπτυσσόμενες χώρες συνδέεται στενά 

με ένα φάσμα κοινωνικών θεμάτων: 

μείωση της φτώχειας, εκπαίδευση, υγεία, 

αύξηση του πληθυσμού, απασχόληση, 

επιχειρηματικότητα, επικοινωνία, 

αστικοποίηση και έλλειψη ευκαιριών για 

τις γυναίκες. Οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας έχουν το σημαντικό δυναμικό 

να επιτρέπουν την κοινή αντιμετώπιση 
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των προκλήσεων στους τομείς της 

ανάπτυξης και του περιβάλλοντος. Τα 

τελευταία έτη έχει σημειωθεί σημαντική 

ανάπτυξη των τεχνολογιών εναλλακτικής 

ενέργειας, τόσο όσον αφορά τις επιδόσεις 

όσο και την μείωση του κόστους. 

Επιπλέον, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες 

προσφέρονται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη 

μιας νέας γενιάς τεχνολογιών ενέργειας. 

Πέρα από τα αναπτυξιακά και 

περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να 

προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και 

οικονομική σταθερότητα. Η αύξηση της 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα 

μειώσει την εξάρτηση από ακριβές 

εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και θα 

βοηθήσει πολλές χώρες να βελτιώσουν το 

ισοζύγιο πληρωμών τους. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 

για την προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Θέτει έναν 

δεσμευτικό ενωσιακό στόχο για το 

συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030. 

Καθορίζει επίσης κανόνες για 

τη χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές, την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στους τομείς της θέρμανσης και της ψύξης 

και των μεταφορών, την περιφερειακή 

συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και με 

τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις 

διοικητικές διαδικασίες και την 

πληροφόρηση και την κατάρτιση. 

Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 

για την προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Θέτει υποχρεωτικούς 

ενωσιακούς και εθνικούς στόχους για το 

συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030. 

Καθορίζει επίσης κανόνες για τη 

χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές, την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη 

χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στους τομείς της θέρμανσης και της ψύξης 

και των μεταφορών, την περιφερειακή 

συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και με 

τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις 

διοικητικές διαδικασίες και την 

πληροφόρηση και την κατάρτιση. 

Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 



 

PE609.284v03-00 18/33 AD\1136252EL.docx 

EL 

θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας. 

θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας. 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

διασφαλιστεί η πραγματική επίτευξη του συνολικού στόχου της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιδ α) «ενεργειακές καλλιέργειες»: 

καλλιέργειες που παράγονται σε 

γεωργικές εκτάσεις ως κύρια καλλιέργεια, 

εξαιρουμένων των καταλοίπων και 

αποβλήτων, και καλλιεργούνται 

πρωτίστως για σκοπούς παραγωγής 

ενέργειας· 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση του ορισμού. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Δεσμευτικός συνολικός στόχος σε επίπεδο 

Ένωσης για το 2030 

Δεσμευτικοί συνολικοί στόχοι σε επίπεδο 

Ένωσης και κρατών μελών για το 2030 

Αιτιολόγηση 

Απαραίτητη τροπολογία για τη διασφάλιση συνοχής με το άρθρο 1. 
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Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, 

κατά την επίτευξη των στόχων που 

καθορίζονται στην παράγραφο 3, ότι οι 

εθνικοί τους στόχοι είναι σχεδιασμένοι 

κατά τρόπον ώστε να συμμορφώνονται 

με την ιεράρχηση των αποβλήτων που 

ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, ιδίως 

όσον αφορά την κατανάλωση της 

δασικής και γεωργικής βιομάζας για 

ενεργειακούς σκοπούς, και ώστε να 

τηρούνται οι αρχές της κυκλικής 

οικονομίας και της διαδοχικής χρήσης. 

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 

επανεξετάζουν τακτικά τους εθνικούς 

στόχους τους ώστε να διασφαλίζεται η 

συμμόρφωση με τις εν λόγω αρχές. 

Αιτιολόγηση 

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

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

διαφόρων ΣΒΑ, καθώς και τις ευρύτερες επιπτώσεις των εγχώριων δράσεων σε διεθνές και 

παγκόσμιο επίπεδο. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω αρχές της κυκλικής οικονομίας και της 

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

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

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) η ηλεκτρική ενέργεια έχει 

παραχθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαίου για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει ακουσίως να ανταμείβουν την παραγωγή 
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ηλεκτρικής ενέργειας υπό συνθήκες που συνιστούν παράβαση του διεθνούς δικαίου. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) η εφαρμογή σχετίζεται με κοινό 

έργο που πληροί τα κριτήρια των 

στοιχείων β) και γ) της παραγράφου 2 και 

ότι θα χρησιμοποιήσει το σταθμό 

διασύνδεσης αφού τεθεί σε λειτουργία, 

καθώς και με ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που δεν είναι μεγαλύτερη από 

την ποσότητα που θα εξάγεται 

στην Ένωση αφού ξεκινήσει η λειτουργία 

του σταθμού διασύνδεσης. 

ε) η εφαρμογή σχετίζεται με κοινό 

έργο που πληροί τα κριτήρια των 

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

και ότι θα χρησιμοποιήσει το σταθμό 

διασύνδεσης αφού τεθεί σε λειτουργία, 

καθώς και με ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που δεν είναι μεγαλύτερη από 

την ποσότητα που θα εξάγεται 

στην Ένωση αφού ξεκινήσει η λειτουργία 

του σταθμού διασύνδεσης. 

Αιτιολόγηση 

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

παραγράφου το οποίο προστίθεται με την τροπολογία 25. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) περιλαμβάνει γραπτή αποδοχή των 

στοιχείων β) και γ) από την τρίτη χώρα 

στην επικράτεια της οποίας θα 

λειτουργήσει η εγκατάσταση και το 

ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από την 

εγκατάσταση και θα χρησιμοποιηθεί εντός 

της χώρας αυτής. 

δ) περιλαμβάνει γραπτή αποδοχή των 

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

2 από την τρίτη χώρα στην επικράτεια της 

οποίας θα λειτουργήσει η εγκατάσταση και 

το ποσοστό ή την ποσότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από την 

εγκατάσταση και θα χρησιμοποιηθεί εντός 

της χώρας αυτής. 

Αιτιολόγηση 

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

οποίο προστίθεται με την τροπολογία 25. 

 



 

AD\1136252EL.docx 21/33 PE609.284v03-00 

 EL 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

11. Τα κράτη μέλη δεν αναγνωρίζουν 

τις εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδει τρίτη 

χώρα, εκτός εάν η Επιτροπή έχει 

υπογράψει συμφωνία με την εν λόγω τρίτη 

χώρα για την αμοιβαία αναγνώριση των 

εγγυήσεων προέλευσης που εκδίδονται 

στην Ένωση και των συμβατών 

συστημάτων εγγυήσεων προέλευσης που 

εφαρμόζονται στην εν λόγω χώρα, σε 

περίπτωση άμεσης εισαγωγής ή εξαγωγής 

ενέργειας. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 για την επιβολή 

των εν λόγω συμφωνιών. 

11. Τα κράτη μέλη δεν αναγνωρίζουν 

τις εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδει τρίτη 

χώρα, εκτός εάν η Επιτροπή έχει 

υπογράψει συμφωνία με την εν λόγω τρίτη 

χώρα για την αμοιβαία αναγνώριση των 

εγγυήσεων προέλευσης που εκδίδονται 

στην Ένωση και των συμβατών 

συστημάτων εγγυήσεων προέλευσης που 

εφαρμόζονται στην εν λόγω χώρα, σε 

περίπτωση άμεσης εισαγωγής ή εξαγωγής 

ενέργειας. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 32 για την επιβολή 

των εν λόγω συμφωνιών. Οι εν λόγω 

συμφωνίες συνάδουν με το διεθνές 

δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

καθώς και με όλες τις σχετικές 

αποφάσεις της Επιτροπής και με τη 

νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή να προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) για τον υπολογισμό του αριθμητή, 

λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό 

περιεχόμενο των προηγμένων βιοκαυσίμων 

και άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων τα 

οποία παράγονται από πρώτες ύλες που 

β) για τον υπολογισμό του αριθμητή, 

λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό 

περιεχόμενο των προηγμένων βιοκαυσίμων 

και άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων τα 

οποία παράγονται από πρώτες ύλες που 
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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. 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, και η 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές, που παρέχονται σε όλους τους 

τομείς των μεταφορών. 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

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

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

υπόδειγμα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) Για τον υπολογισμό τόσο του 

αριθμητή όσο και του παρονομαστή 

μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο 

βιοκαύσιμα και βιορευστά που 

παράγονται από πρώτες ύλες που 

προέρχονται από την ΕΕ ή παράγονται 

στην ΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

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

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο v 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

v) η συγκομιδή δεν υπερβαίνει τη v) η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει 



 

AD\1136252EL.docx 23/33 PE609.284v03-00 

 EL 

μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα 

του δάσους, 

τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα του 

δάσους. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο β – σημείο i 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) η συγκομιδή δασικής βιομάζας 

πραγματοποιήθηκε βάσει νόμιμης άδειας· 

i) η συγκομιδή δασικής βιομάζας 

πραγματοποιήθηκε νόμιμα· 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – στοιχείο β – σημείο v 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

v) η συγκομιδή δεν υπερβαίνει τη 

μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα 

του δάσους. 

v) η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει 

τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα του 

δάσους. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και 

τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται 

από γεωργική και δασική βιομάζα και 

λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 

που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και 

γ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 

πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 α) η πρώτη ύλη λαμβάνεται από 

εκτάσεις ή δάση στην περίπτωση των 

οποίων τα δικαιώματα τρίτων όσον 

αφορά τη χρήση και την ιδιοκτησία τους 

γίνονται σεβαστά μέσω της λήψης της 

ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν 

επιγνώσει συγκατάθεσης των τρίτων 

αυτών μερών, με τη συμμετοχή 
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αντιπροσωπευτικών θεσμικών φορέων 

και οργανισμών· 

 β) τα ανθρώπινα και εργασιακά 

δικαιώματα των τρίτων μερών γίνονται 

σεβαστά· και 

 γ) η διαθεσιμότητα τροφίμων και 

ζωοτροφών για τα τρίτα μέρη δεν τίθεται 

σε κίνδυνο. 

 Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να γίνονται 

απολύτως σεβαστά κατά προτεραιότητα 

τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των 

κατοίκων της περιοχής, σύμφωνα με τη 

σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ καθώς και 

με τις προαιρετικές κατευθυντήριες 

γραμμές του ΟΗΕ για την υπεύθυνη 

διαχείριση του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών 

στο πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής 

ασφάλειας, τις αρχές υπεύθυνων 

επενδύσεων στα συστήματα γεωργίας και 

τροφίμων και τις κατευθυντήριες 

γραμμές του FAO και του ΟΟΣΑ για 

υπεύθυνες γεωργικές αλυσίδες 

εφοδιασμού. 

 Για τους σκοπούς της παρούσας 

παραγράφου, ο όρος ‘τρίτα μέρη’ αφορά 

τις τοπικές και αυτόχθονες κοινότητες ή 

άλλα άτομα που εμπλέκονται στην 

παραγωγή ή τη συγκομιδή πρώτων υλών 

ή επηρεάζονται από τις εργασίες 

παραγωγής ή λήψης πρώτων υλών. 

Αιτιολόγηση 

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

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

από τις δυσμενείς συνέπειες για την επισιτιστική ασφάλεια. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

10. Για τους σκοπούς που 10. Για τους σκοπούς που 
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απαριθμούνται στην παράγραφο 1 

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

μπορούν να καθορίσουν πρόσθετα 

κριτήρια αειφορίας για τα καύσιμα 

βιομάζας. 

απαριθμούνται στην παράγραφο1 

στοιχείαα), β) και γ), τα κράτη μέλη 

μπορούν να καθορίσουν πρόσθετα 

κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας. 

Αιτιολόγηση 

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

περιορίζεται στα καύσιμα βιομάζας. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 

για να θεσπίσουν κατάλληλες, εκτενείς 

και βασιζόμενες στα ανθρώπινα 

δικαιώματα διασφαλίσεις βιωσιμότητας 

όσον αφορά τη χρήση βιοκαυσίμων, 

προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα 

ζητήματα που σχετίζονται με τα 

δικαιώματα έγγειας ιδιοκτησίας και άλλες 

σχετικές επιπτώσεις της παραγωγής και 

εισαγωγής βιοκαυσίμων. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην περίπτωση των 

βιοκαυσίμων και των βιορευστών, εάν στο 

παράρτημα V μέρος Α ή Β, και στην 

περίπτωση των καυσίμων βιομάζας, εάν 

στο παράρτημα VI μέρος A, προβλέπεται 

προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την οδό 

παραγωγής και όταν η τιμή el για τα εν 

λόγω βιοκαύσιμα ή βιορευστά που έχει 

υπολογισθεί σύμφωνα με το παράρτημα V 

μέρος Γ σημείο 7 και για τα εν λόγω 

α) στην περίπτωση των βιοκαυσίμων 

και των βιορευστών, εάν στο παράρτημα V 

μέρος Α ή Β, και στην περίπτωση των 

καυσίμων βιομάζας, εάν στο παράρτημα 

VI μέρος A, προβλέπεται προκαθορισμένη 

τιμή για τη μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής και 

όταν η τιμή el για τα εν λόγω βιοκαύσιμα ή 

βιορευστά που έχει υπολογισθεί σύμφωνα 

με το παράρτημα V μέρος Γ σημείο 7 και 

για τα εν λόγω καύσιμα βιομάζας που έχει 
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καύσιμα βιομάζας που έχει υπολογισθεί 

σύμφωνα με το παράρτημα VI μέρος Β 

σημείο 7 ισούται ή είναι μικρότερη του 

μηδενός, χρησιμοποιώντας αυτή την 

προκαθορισμένη τιμή· 

υπολογισθεί σύμφωνα με το παράρτημα VI 

μέρος Β σημείο 7 ισούται ή είναι 

μικρότερη του μηδενός, χρησιμοποιώντας 

αυτή την προκαθορισμένη τιμή και 

αφαιρώντας από αυτήν την 

προκαθορισμένη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στην 

έμμεση αλλαγή της χρήσης γης, όπως 

ορίζεται στο παράρτημα VIII μέρος Α ή 

στις έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα όπως ορίζεται στο μέρος Βα 

αυτού· 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

άνθρακα βάσει ανάλυσης της μετατόπισης που προσδιορίζει ποια υλικά θα χρησιμοποιηθούν 

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

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

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

εναλλακτικού καυσίμου. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική 

τιμή η οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο 

παράρτημα V μέρος Γ για τα βιοκαύσιμα 

και τα βιορευστά και στο παράρτημα VI 

μέρος Β για τα καύσιμα βιομάζας· 

β) χρησιμοποιώντας μια πραγματική 

τιμή η οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο 

παράρτημα V μέρος Γ για τα βιοκαύσιμα 

και τα βιορευστά και στο παράρτημα VI 

μέρος Β για τα καύσιμα βιομάζας και 

αφαιρώντας από αυτήν την 

προκαθορισμένη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στην 

έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης, όπως 

ορίζεται στο παράρτημα VIII μέρος Α ή 

στις έμμεσες εκπομπές όπως ορίζεται στο 

μέρος Βα αυτού· 

Αιτιολόγηση 

Είναι πολύ λίγες οι πρώτες ύλες βιοκαυσίμων που πραγματικά δεν παράγουν εκπομπές. Η 
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διαφοροποίηση της σημερινής χρήσης των πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων θα 

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

άνθρακα βάσει ανάλυσης της μετατόπισης που προσδιορίζει ποια υλικά θα χρησιμοποιηθούν 

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

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

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

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

τροποποιεί το άρθρο 25 παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που 

υπολογίζεται ως το άθροισμα των 

παραγόντων των τύπων που αναφέρονται 

στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 1, όταν 

μπορούν να χρησιμοποιούνται αναλυτικές 

προκαθορισμένες τιμές του 

παραρτήματος V μέρος Δ ή Ε για 

ορισμένους παράγοντες, και πραγματικές 

τιμές που υπολογίζονται σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του παραρτήματος V 

μέρος Γ, για όλους τους άλλους 

παράγοντες· ή 

γ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που 

υπολογίζεται ως το άθροισμα των 

παραγόντων των τύπων που αναφέρονται 

στο παράρτημα V μέρος Γ σημείο 1, όταν 

μπορούν να χρησιμοποιούνται αναλυτικές 

προκαθορισμένες τιμές του παραρτήματος 

V μέρος Δ ή Ε για ορισμένους παράγοντες, 

και πραγματικές τιμές που υπολογίζονται 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία του 

παραρτήματος V μέρος Γ, για όλους τους 

άλλους παράγοντες και αφαιρώντας από 

την τιμή που έχει υπολογισθεί την 

προκαθορισμένη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στην 

έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης, όπως 

ορίζεται στο παράρτημα VIII μέρος Α ή 

στις έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα όπως ορίζεται στο μέρος Βα 

αυτού· ή 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

άνθρακα βάσει ανάλυσης της μετατόπισης που προσδιορίζει ποια υλικά θα χρησιμοποιηθούν 

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

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

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

εναλλακτικού καυσίμου. 
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Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που 

υπολογίζεται ως το άθροισμα των 

παραγόντων των τύπων που αναφέρονται 

στο παράρτημα VI μέρος Β σημείο 1, όταν 

μπορούν να χρησιμοποιούνται αναλυτικές 

προκαθορισμένες τιμές του 

παραρτήματος VI μέρος Γ για ορισμένους 

παράγοντες, και πραγματικές τιμές που 

υπολογίζονται σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του παραρτήματος VI 

μέρος Γ, για όλους τους άλλους 

παράγοντες. 

δ) χρησιμοποιώντας μια τιμή που 

υπολογίζεται ως το άθροισμα των 

παραγόντων των τύπων που αναφέρονται 

στο παράρτημα VI μέρος Β σημείο 1, όταν 

μπορούν να χρησιμοποιούνται αναλυτικές 

προκαθορισμένες τιμές του παραρτήματος 

VI μέρος Γ για ορισμένους παράγοντες, 

και πραγματικές τιμές που υπολογίζονται 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία του 

παραρτήματος VI μέρος Γ, για όλους τους 

άλλους παράγοντες και αφαιρώντας από 

την τιμή που έχει υπολογισθεί την 

προκαθορισμένη μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στην 

έμμεση αλλαγή της χρήσης της γης, όπως 

ορίζεται στο παράρτημα VIII μέρος Α. 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

άνθρακα βάσει ανάλυσης της μετατόπισης που προσδιορίζει ποια υλικά θα χρησιμοποιηθούν 

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

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

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

εναλλακτικού καυσίμου. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 

προέλευση των βιοκαυσίμων, των 

βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας 

που καταναλώνονται στην Ένωση, καθώς 

και τον αντίκτυπο που έχει η παραγωγή 

τους, συμπεριλαμβανομένου του 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 

προέλευση των βιοκαυσίμων και των 

βιορευστών, και των καυσίμων βιομάζας 

που καταναλώνονται στην Ένωση, καθώς 

και τον αντίκτυπο που έχει η παραγωγή 

ανανεώσιμης ενέργειας από αυτά και από 
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αντικτύπου της μετατόπισης, στις χρήσεις 

γης στην Ένωση και στις κύριες 

προμηθεύτριες τρίτες χώρες. Η 

παρακολούθηση αυτή βασίζεται στα 

ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για το κλίμα 

και την ενέργεια και στις αντίστοιχες 

εκθέσεις προόδου των κρατών μελών που 

απαιτούνται βάσει των άρθρων 3, 15 και 

18 του κανονισμού [διακυβέρνηση], και 

στις εκθέσεις των σχετικών τρίτων χωρών 

και διακυβερνητικών οργανισμών, σε 

επιστημονικές μελέτες και σε άλλες 

κατάλληλες πηγές πληροφοριών. Η 

Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις 

αλλαγές στις τιμές βασικών αγαθών που 

συνδέονται με τη χρήση βιομάζας για 

ενεργειακούς σκοπούς και τις 

συνακόλουθες θετικές και αρνητικές 

επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια.  

άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του 

αντικτύπου της μετατόπισης, στις χρήσεις 

γης στην Ένωση και στις προμηθεύτριες 

τρίτες χώρες. Η παρακολούθηση αυτή 

βασίζεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια και 

στις αντίστοιχες εκθέσεις προόδου των 

κρατών μελών που απαιτούνται βάσει των 

άρθρων 3, 15 και 18 του κανονισμού 

[διακυβέρνηση], και στις εκθέσεις των 

σχετικών τρίτων χωρών και 

διακυβερνητικών οργανισμών, σε 

επιστημονικές μελέτες και σε άλλες 

κατάλληλες πηγές πληροφοριών. Η 

Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις 

αλλαγές στις τιμές βασικών αγαθών που 

συνδέονται με τη χρήση βιομάζας για 

ενεργειακούς σκοπούς και τις 

συνακόλουθες θετικές και αρνητικές 

επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια.  

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η 

Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον τα 

κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 26 

προλαμβάνουν αποτελεσματικά τη χρήση 

μη βιώσιμης δασικής και γεωργικής 

βιομάζας, υποστηρίζουν τη διαδοχική 

χρήση της βιομάζας και αντιμετωπίζουν 

τις σχετικές άμεσες και έμμεσες 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ 

άλλων από τον τομέα της δασοκομίας, 

και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, υποβάλλει 

νομοθετική πρόταση για την 

τροποποίηση των σχετικών απαιτήσεων. 
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Αιτιολόγηση 

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

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

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – μέρος Α – στοιχείο ζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) Λύματα μονάδων παραγωγής 

φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών 

ελαιούχων φοινίκων. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

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

δικαιώματα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – μέρος Α – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) Ακατέργαστη γλυκερίνη. διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – μέρος Α – στοιχείο ιστ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιστ) Άλλες μη εδώδιμες κυτταρινούχες 

ύλες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 δεύτερο 

διαγράφεται 
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εδάφιο στοιχείο ιθ). 

Αιτιολόγηση 

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

της ΕΕ στο Θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – μέρος Α – στοιχείο ιζ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιζ) Άλλες λιγνοκυτταρούχες ύλες 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 δεύτερο 

εδάφιο στοιχείο ιη), πλην των 

σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

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

αποτραπεί η αποψίλωση ή η υπερεκμετάλλευση των δασών. 
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