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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στη γνωμοδότησή της προς την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με τον "Χάρτη Πορείας για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας στην Ευρώπη 2007" παρότρυνε την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο 
δυνατό την προτεινόμενη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και τα μέσα 
προαγωγής, μεταφοράς τεχνολογίας και διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών ως προς την 
αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η επιτροπή ήταν υπέρ του στόχου για συμμετοχή κατά 25% των 
ανανεώσιμων πηγών κατά μέσο όρο μέχρι το 2020 και υπέρ σαφών δεσμευτικών στόχων για 
τους τομείς του ηλεκτρισμού, των μεταφορών, της θερμότητας και της ψύξης. Η επιτροπή 
κάλεσε την ΕΕ να διευκρινίσει τους ρόλους, τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες των 
περιφερειών και των τοπικών αρχών στην εφαρμογή πολιτικής, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας.

Η "Νέα Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη" πρέπει να τύχει υποστήριξης διότι σέβεται 
πλήρως την επιλογή των κρατών μελών για ενεργειακό μίγμα καθώς και την εθνική τους 
κυριαρχία πάνω στις πηγές πρωτογενούς ενέργειας, ενώ παράλληλα η πολιτική αυτή 
ενισχύεται από το πνεύμα αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας έτσι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στις κλιματικές αλλαγές και την πρόκληση της προώθησης της 
περιβαλλοντικής αειφορίας. Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην ενεργειακή πολιτική επιτρέπει την αποκεντρωμένη υλοποίηση αυτής της 
ενεργειακής πολιτικής με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο και την 
ικανοποίηση των αναγκών των περιφερειών. Επομένως πρέπει να παρασχεθούν στις αρμόδιες 
αρχές τα μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Έχει επομένως σημασία να εξετάσουν τα 
κράτη μέλη όλες τις δυνατές τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική τη συμπαραγωγή ενέργειας 
οσάκις αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, όταν η ανανεώσιμη ενέργεια παράγεται από βιομάζα.
Πέραν αυτών, η Επιτροπή πρέπει να μελετήσει τον αντίκτυπο των λεβήτων με καύση ξύλων 
στην τοπική και αειφόρο ανάπτυξη του τομέα της ξυλείας, έχοντας επίγνωση ότι ο εν λόγω 
τομέας διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην περιφερειακή αξιοποίηση και στη δυναμικότητα των 
οικονομιών της υπαίθρου. 

Στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες 
και δραστηριότητες όλων των τοπικών ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων στην 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 
γεωργών και δασοκόμων, επιχειρηματιών και χωροτακτών, πανεπιστημίων, ερευνητών και 
ιδιωτών. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα και να βελτιώσουν τα δίκτυα εφοδιασμού και εμπορίας της παραγόμενης 
ανανεώσιμης ενέργειας.

Οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές πρέπει να δώσουν το παράδειγμα στον Ευρωπαίο πολίτη 
υιοθετώντας τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίριά τους, προωθώντας τη 
χρήση βιοκαυσίμων στα οχήματά τους και εξοικονομώντας ενέργεια μέσα από προμήθειες 
ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού.
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Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η χρήση ανανεώσιμων πηγών καθώς και η παραγωγή 
εξοπλισμού και μηχανών μπορούν να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης σε πολλές περιοχές σε 
όλη την Ευρώπη, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένες επιλογές στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. 

Η πλήρης χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξακολουθεί να απαιτεί ερευνητική δουλειά, 
ανάπτυξη προϊόντων, διαφήμιση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Πρέπει να προβληθεί με ιδιαίτερη έμφαση η αξία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την 
άποψη της περιφερειακής ανάπτυξης. Επομένως έχει σημασία το γεγονός ότι η χρήση 
ανανεώσιμων πηγών εξυπηρετεί ένα στόχο με αποδείξιμη προστιθέμενη αξία. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Για να εξασφαλισθεί ένα ενεργειακό 
μοντέλο που υποστηρίζει τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει 
να καθιερωθεί στρατηγική συνεργασία 
στην οποία συμμετέχουν οι περιφέρειες 
και οι τοπικές αρχές από κοινού με τα 
κράτη μέλη με στόχο την άμεση εμπλοκή 
τους στην ανάπτυξη.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38a. Βαθείς μη αποστραγγισμένοι 
τυρφώνες με μεγάλα αποθέματα άνθρακα 



AD\731376EL.doc 5/20 PE405.967v02-00

EL

στο έδαφος ή στη βλάστηση δεν 
επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιούνται 
για την ανάπτυξη άλλων έργων 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, όπως η κατασκευή 
ανεμογεννητριών και των απαραίτητων 
για αυτές δρόμων, συμπεριλαμβανομένων 
των ασταθών δρόμων πρόχειρης 
κατασκευής και άλλων υποδομών. 
Συνέπεια αυτών των εξελίξεων στους 
τυρφώνες θα ήταν η αναπόφευκτη 
αποξήρανση μεγάλων τυρφωδών 
εκτάσεων και η απελευθέρωση στην 
ατμόσφαιρα των αποθεμάτων άνθρακα, η 
οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία διοξειδίου του άνθρακα. 

Αιτιολόγηση

Οι τυρφώνες είναι αποθήκες διοξειδίου του άνθρακα. Η κατασκευή αιολικών πάρκων, 
'πρόχειρων δρόμων' και άλλων υποδομών οδηγεί στη διαταραχή της λειτουργίας της φυσικής 
αποστράγγισης και στην αποξήρανση του τυρφώνα, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση 
τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και, κατά συνέπεια, την 
πρόκληση περισσότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από εκείνες που αναμένεται να 
εξοικονομηθούν με τα αιολικά πάρκα.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
δυσανάλογος διοικητικός φόρτος πρέπει να 
θεσπιστεί κατάλογος προκαθορισμένων 
τιμών για τις κοινές οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων. Για τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά πρέπει πάντοτε να 
απαιτείται το επίπεδο μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
θεσπίζεται στον εν λόγω κατάλογο. Σε 
περίπτωση που η προκαθορισμένη τιμή 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου από μια 
οδό παραγωγής είναι χαμηλότερη από το 
απαιτούμενο ελάχιστο επίπεδο μείωσης 
των αερίων θερμοκηπίου, οι παραγωγοί 

(45) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
δυσανάλογος διοικητικός φόρτος πρέπει να 
θεσπιστεί κατάλογος προκαθορισμένων 
τιμών για τις κοινές οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων. Για τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά πρέπει πάντοτε να 
απαιτείται το επίπεδο μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
θεσπίζεται στον εν λόγω κατάλογο, αν και 
τούτο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
οδηγήσει σε διακρίσεις σε βάρος των 
κρατών μελών και περιφερειών των 
οποίων οι επικράτειες είναι σχετικά μη 
παραγωγικές εξαιτίας της φύσεως του 
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που επιθυμούν να αποδείξουν τη 
συμμόρφωσή τους προς το συγκεκριμένο 
ελάχιστο επίπεδο 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.

εδάφους τους, του κλίματος ή της 
παραγωγής πρώτων υλών. Σε περίπτωση 
που η προκαθορισμένη τιμή μείωσης των 
αερίων θερμοκηπίου από μια οδό 
παραγωγής είναι χαμηλότερη από το 
απαιτούμενο ελάχιστο επίπεδο μείωσης 
των αερίων θερμοκηπίου, οι παραγωγοί 
που επιθυμούν να αποδείξουν τη 
συμμόρφωσή τους προς το συγκεκριμένο 
ελάχιστο επίπεδο πρέπει να υποχρεούνται 
να καταδείξουν ότι το επίπεδο των 
πραγματικών εκπομπών που προέρχονται 
από τη διαδικασία παραγωγής τους είναι 
κατώτερο από το επίπεδο της παραδοχής 
για τον υπολογισμό των προκαθορισμένων 
τιμών.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν οι διακρίσεις μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Τα μέτρα στήριξης που λαμβάνονται 
κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τα 
οποία συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά 
την έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης 
πρέπει να κοινοποιούνται και να 
εγκρίνονται από την Επιτροπή πριν από 
την εφαρμογή τους, σύμφωνα με το άρθρο 
88 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Οι 
πληροφορίες που παρέχονται στην 
Επιτροπή βάσει της παρούσας οδηγίας δεν 
υποκαθιστούν την υποχρέωση 
κοινοποίησης που έχουν τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 
της Συνθήκης.

(51) Τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι 
τοπικές αρχές μπορούν να καθιερώσουν 
κρατική ενίσχυση για την υποστήριξη
μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, καθότι οι μορφές αυτές είναι 
αρχικά πολύ δαπανηρές σε σχέση με 
αυτές που αντικαθιστούν, με αποτέλεσμα 
η διείσδυσή τους στην αγορά ενέργειας να 
μην καταλήγει σε βραχυπρόθεσμα 
εμπορικά οφέλη ή χαμηλότερες τιμές για 
τους καταναλωτές. Τα μέτρα στήριξης 
που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας τα οποία συνιστούν 
κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του 
άρθρου 87 της Συνθήκης πρέπει να 
κοινοποιούνται και να εγκρίνονται από την 
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Επιτροπή πριν από την εφαρμογή τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 
της Συνθήκης. Οι πληροφορίες που 
παρέχονται στην Επιτροπή βάσει της 
παρούσας οδηγίας δεν υποκαθιστούν την 
υποχρέωση κοινοποίησης που έχουν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

O καλύτερος τρόπος στήριξης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας στα κράτη μέλη είναι να 
συμμετάσχουν τα κράτη στην κρατική ενίσχυση για την προώθηση τέτοιων μορφών ενέργειας.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

51a. Οι ευκαιρίες να εισαχθεί οικονομική 
αύξηση μέσω της καινοτομίας και μίας 
βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
ενεργειακής πολιτικής έχουν 
αναγνωρισθεί. Συχνά η παραγωγή 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας 
εξαρτάται από τοπικές ή περιφερειακές 
MMΕ. Είναι σημαντικές οι ευκαιρίες για 
ανάπτυξη και απασχόληση τις οποίες 
προσφέρουν στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειές τους οι περιφερειακές και 
τοπικές επενδύσεις για την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
Συνεπώς, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να υποστηρίξουν μέτρα κρατικής 
και περιφερειακής ανάπτυξης στους 
τομείς αυτούς, να ενθαρρύνουν 
ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών στην 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ανάμεσα σε τοπικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες και να προωθήσουν τη 
χρήση χρηματοδότησης από 
διαρθρωτικά κονδύλια στον χώρο αυτό· 
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος.

3. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και πηγές αυτοσυντηρούμενης 
τύρφης στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος 
μέλος.

Αιτιολόγηση

Σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ η αυτοσυντηρούμενη τύρφη αποτελεί σημαντική πηγή θερμότητας 
και ηλεκτρισμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανταποκρίνεται δε στις ανάγκες
αποκεντρωμένων και διαφοροποιημένων ενεργειακών συστημάτων. Τα καύσιμα μεταφορικών 
μέσων που παράγονται από τύρφη πληρούν την απαίτηση για εξοικονόμηση εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, τα δε οφέλη για το κλίμα είναι τα ίδια με άλλα βιοκαύσιμα. Τα καύσιμα 
μεταφορικών μέσων που παράγονται από τύρφη θα ενισχύσουν επίσης την εμπορία της 
τεχνολογίας δεύτερης γενιάς Fischer-Tropsch. Τα καύσιμα μεταφορικών μέσων που 
παράγονται από τύρφη θα μειώσουν επίσης την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
εισαγωγές και πετρέλαιο.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό 
σχέδιο δράσης.

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό 
σχέδιο δράσης, βάσει σχεδίων δράσης για 
την ενέργεια, που καταρτίζεται σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο και 
συντονίζεται με τις πολιτικές 
περιφερειακού σχεδιασμού και χρήσης 
γης· τα κράτη μέλη διαβουλεύονται 
ενεργά με τις αρχές περιφερειακού 
σχεδιασμού και τις τοπικές αρχές και 
ζητούν τη συμμετοχή τους σε πρώιμο 
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στάδιο στη διάρκεια της κατάρτισης των 
εθνικών σχεδίων δράσεως.

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 
μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την 
εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για 
διαφορετικές χρήσεις, και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των 
απαιτήσεων των άρθρων 12 έως 17·

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 
μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, και σε περιφερειακό και σε 
τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 
των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών 
για την ανάπτυξη των υφιστάμενων πόρων 
βιομάζας και την εκμετάλλευση νέων 
πόρων βιομάζας για διαφορετικές χρήσεις, 
και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για 
την τήρηση των απαιτήσεων των άρθρων 
12 έως 17·

1α. Η Επιτροπή παρέχει στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές λεπτομερείς 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον 
ενεργό ρόλο και τις αρμοδιότητές τους 
κατά την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων 
δράσης, χρησιμοποιώντας πρακτικά 
παραδείγματα της χρήσεως των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας 
βασιζόμενα σε υφιστάμενες βέλτιστες 
πρακτικές.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) η εθνική νομοθεσία και οι 
διοικητικές διαδικασίες επιτρέπουν και 
υποστηρίζουν τη δημιουργία συμπράξεων 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και 
προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των 
επιχειρήσεων, του δημοσίου τομέα, των 
σχολείων και των πανεπιστημίων 
προκειμένου να δημιουργηθούν θύλακες 
περιφερειακής καινοτομίας, στο πνεύμα 
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της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12  παράγραφος 1 – εδάφιο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(f) καθορίζονται λιγότερο επαχθείς 
διαδικασίες έγκρισης για μικρότερα έργα· 
και

(στ) καθορίζονται λιγότερο επαχθείς 
διαδικασίες έγκρισης για μικρότερα έργα 
και για αποκεντρωμένα ανανεώσιμα 
συστήματα, όπως φωτοβολταϊκά 
στοιχεία, ηλιακά στοιχεία για θέρμανση, 
σόμπες καύσης βιομάζας, 
μικροσυμπαραγωγή με βιοαέριο, για τα 
οποία οι διαδικασίες έγκρισης θα 
αντικατασταθούν από μια απλή 
ειδοποίηση προς το αρμόδιο κυβερνητικό 
σώμα· και

Αιτιολόγηση

Η απλή ειδοποίηση αντί των πολύπλοκων εγκρίσεων, θα επιταχύνει την ενσωμάτωση των 
μικρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12  παράγραφος 4  σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη χρήση κτιρίων παθητικής ενέργειας, 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας· ή

α) την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, η 
οποία ορίζεται από ένα συνδυασμό 
προδιαγραφών μόνωσης και της 
χρησιμοποιηθείσας τεχνολογίας για τη 
θέρμανση, συμπεριλαμβανομένης της 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας.
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Αιτιολόγηση

Στην κατασκευή νέων κτηρίων, η χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας είναι σε πολλές 
περιπτώσεις εφικτή χωρίς να απαιτείται μεγάλη πρόσθετη δαπάνη. Ωστόσο, πρέπει οι επενδυτές 
να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε νέες τεχνολογικές επιλογές καθώς συχνά συμβάλλουν στους 
στόχους της ασφάλειας του εφοδιασμού και της προστασίας του κλίματος με τον 
αποτελεσματικότερο δυνατό από πλευράς κόστους τρόπο. Στην περίπτωση όμως των ήδη 
κατασκευασμένων κτηρίων, υπάρχει συχνά επιπλέον κόστος που σχετίζεται με την 
μεταγενέστερη εγκατάσταση εξοπλισμού για να χρησιμοποιεί ανανεώσιμες μορφές ενέργειας το 
οποίο ποικίλλει πάρα πολύ από περίπτωση σε περίπτωση. Εδώ, η οικονομική ενίσχυση από 
πλευράς κυβερνήσεως θα ήταν πιο σημαντική από τους οικοδομικούς κανονισμούς που θα 
επέφεραν μεγάλη αύξηση του κόστους στην περίπτωση των ήδη κατασκευασμένων κτηρίων και 
θα συνεπάγονταν γραφειοκρατικές διαδικασίες επιθεώρησης.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12  παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και επιτυγχάνουν σημαντική 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενεργειακά 
σήματα ή οικολογικά σήματα ή άλλα 
κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που 
αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

5. Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, κυρίως σε αστικές περιοχές 
όπου τα συστήματα αυτά είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμα και επιτυγχάνουν σημαντική 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενεργειακά 
σήματα ή οικολογικά σήματα ή άλλα 
κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που 
αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ να τονίζεται, σε συνδυασμό με την 
παροχή κινήτρων για τη χρήση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αστική διάσταση της προβολής των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφόρηση και κατάρτιση Πληροφόρηση, κατάρτιση και έρευνα

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
έρευνα στον τομέα των ανανεώσιμων
ενεργειών και την ανάπτυξη δεσμών 
μεταξύ ερευνητικών κέντρων και 
βιομηχανίας κατά τρόπο που θα 
διευκολύνει την εφαρμογή νέας 
τεχνολογίας και περαιτέρω ανάπτυξη 
προϊόντων.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης, στον βαθμό που δεν 
διατίθενται ήδη στα οικεία εθνικά 
προγράμματα κατάρτισης, για τους 
εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων 
και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών 
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών 
συστημάτων και αντλιών θερμότητας. Τα 
εν λόγω καθεστώτα πιστοποίησης 
βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται 
στο παράρτημα IV. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει 
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χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με αυτά τα κριτήρια.

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τις υψηλές προδιαγραφές επαγγελματικής κατάρτισης στα περισσότερα κράτη 
μέλη, αυτά τα προτεινόμενα καθεστώτα πιστοποίησης είναι υπερβολικά μεγαλεπήβολα.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13  παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη συμφωνούν να 
καθιερώσουν αρχές συνεργασίας που θα 
συνεπάγονται την ανάμιξη των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών ώστε 
να μπορέσουν αυτές να συμμετάσχουν 
πλήρως στην ανάπτυξη της ενημέρωσης, 
στην ευαισθητοποίηση του κοινού, στην 
καθοδήγηση και στα επιμορφωτικά 
προγράμματα.

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση και δέχονται όλο και περισσότερα αιτήματα από τους πολίτες για να βελτιώσουν την 
ποιότητα των παρεχόμενων σήμερα πληροφοριών.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της 2. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της 
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αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 
δικτύου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι ευρισκόμενοι στο έδαφός τους φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής εγγυώνται τη μεταφορά και 
τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Τα 
κράτη μέλη εξάλλου προβλέπουν ότι η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές έχει προτεραιότητα 
πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 
στο πλαίσιο της διασφάλισης του 
εφοδιασμού. Κατά την κατανομή των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, οι 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς δίδουν προτεραιότητα σε 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον βαθμό 
που το επιτρέπει η ασφάλεια του εθνικού 
συστήματος ηλεκτροδότησης.

αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 
δικτύου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι ευρισκόμενοι στο έδαφός τους φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής εγγυώνται τη μεταφορά και 
τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Τα 
κράτη μέλη εξάλλου προβλέπουν ότι η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές έχει προτεραιότητα 
πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 
στο πλαίσιο της διασφάλισης του 
εφοδιασμού. Κατά την κατανομή των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, οι 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς δίδουν προτεραιότητα σε 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον βαθμό 
που το επιτρέπει η ασφάλεια του εθνικού 
συστήματος ηλεκτροδότησης και δεν 
επηρεάζεται η λειτουργία των 
συνδυασμένων εγκαταστάσεων 
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού.

Αιτιολόγηση

Τόσο η προβολή και χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας όσο και οι συνδυασμένες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού στοχεύουν στην αύξηση της ασφάλειας 
του εφοδιασμού και της προστασίας του κλίματος και πρέπει να θεωρούνται ως εξ ίσου 
σημαντικά μέσα που εξυπηρετούν στην εκπλήρωση του στόχου αυτού. Σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, η συμβολή των εγκαταστάσεων σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού και της 
προστασίας του κλίματος πρέπει να αξιολογηθεί εξετάζοντας επίσης και τις οικονομικές πτυχές. 

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
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προερχόμενες από εκτάσεις με 
αναγνωρισμένη υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας, δηλαδή από εκτάσεις 
που είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 
ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

προερχόμενες από:

(α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ' όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν 
ώστε έχουν αποκατασταθεί η φυσική 
σύνθεση ειδών και οι φυσικές διεργασίες·
(β) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί ως προστατευόμενη, εκτός εάν 
υποβληθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών 
δεν θίγει τους σκοπούς αυτούς· 

(α) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί δια νόμου ως προστατευόμενη, 
εκτός εάν υποβληθούν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω 
πρώτων υλών δεν θίγει τους σκοπούς 
αυτούς·

(γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
δηλαδή λειμώνες που παρουσιάζουν 
μεγάλο πλούτο ειδών, καμία λίπανση και 
καμία υποβάθμιση.

(β) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
δηλαδή λειμώνες που παρουσιάζουν 
μεγάλο πλούτο ειδών, καμία λίπανση και 
καμία υποβάθμιση·

(γ) εκτάσεις όπου έχει επέλθει παράνομη 
αλλαγή χρήσης γης ή καταστροφή 
παρθένων υγροτόπων που ενδέχεται να 
οδηγήσει σε εξάντληση του αποθέματος 
άνθρακα του εδάφους.

Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και 
τις γεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων 
καθορίζονται οι λειμώνες που 
καλύπτονται από το σημείο γ). Ένα τέτοιο 
μέτρο τροποποίησης μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
εκδίδεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 3.
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Αιτιολόγηση

Ο αρχικός ορισμός "δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων" στο άρθρο 15, παράγραφος 3, στοιχείο α) είναι ανακριβής όρος που 
χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς στατιστικής που αφήνει περιθώρια για διφορούμενη 
ερμηνεία ως προς το ποια δάση ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Σε μερικές περιπτώσεις δάση 
που αποτελούν αντικείμενο αειφόρου διαχείρισης στο πλαίσιο συνήθους οικονομικής χρήσης θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν άθικτα, περικλείοντα πλούτο βιοποικιλότητας και δεν εμπίπτουν στον 
στόχο χρήσης 10% των βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του 
2008, αλλά δεν έχουν πλέον, ένα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά :

4. Πρώτες ύλες με βάση το ξύλο που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνονται από:

(α) υγρότοποι, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε 
μόνιμα είτε για ένα μεγάλο μέρος του 
έτους, συμπεριλαμβανομένων των 
παρθένων τυρφώνων·

(α) δάση που αποτελούν αντικείμενο 
διαχείρισης και υλοτόμησης σύμφωνα με 
τα κριτήρια της Υπουργικής Διάσκεψης 
για την Προστασία των Δασών στην 
Ευρώπη (MCPFE) περί αειφόρου 
διαχείρισης δασών ή ανάλογα κριτήρια 
που έχουν τεθεί για άλλες διεργασίες 
περιφερειακής πολιτικής στον τομέα των 
δασών·

(β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή 
εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 
εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 
μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη 
του 30%, ή με δένδρα που έχουν τη 
δυνατότητα να φθάσουν τα όρια αυτά επί 
τόπου. 

(β) δάση που συμμορφώνονται προς τη 
δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία 
κράτους μέλους· ή

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφουν 
δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
κατά τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών 

(γ) υγροτόπους, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε 
μόνιμα είτε για ένα μεγάλο μέρος του 
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η έκταση είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με 
εκείνα που είχε τον Ιανουάριο του 2008.

έτους, συμπεριλαμβανομένων των 
παρθένων τυρφώνων· η τύρφη η οποία 
λαμβάνεται για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
υπερβαίνει τη φυσική ποσότητα η οποία 
λαμβάνεται ετησίως.

Αιτιολόγηση

Η Διάσκεψη Υπουργών για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη (MCPFE) κατέγραψε 
αναλυτική δέσμη κριτηρίων και δεικτών για την αειφόρο διαχείριση των δασών επί του οποίου
πρέπει να υποβάλουν έκθεση όλοι οι υπογράψαντες. Αυτά τα κριτήρια εφαρμόσθηκαν επίσης σε 
εθνικό επίπεδο και σήμερα αποτελούν πλέον ουσιαστικό μέρος της εθνικής νομοθεσίας για τα 
δάση σε πολλές χώρες της ΕΕ. Αντίστοιχα κριτήρια και δείκτες δημιουργήθηκαν επίσης σε 
διάφορα μέρη του κόσμου και πρέπει να χρησιμοποιούνται για πρώτες ύλες που βασίζονται στα 
δάση εκτός της Ευρώπης.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) τη συμμετοχή των περιφερειών σε 
αυτή τη διεργασία και τα μέτρα που 
λαμβάνονται σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

Τροπολογία20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19  παράγραφος 1  εδάφιο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γa) τις δημόσιες ενισχύσεις που 
στηρίζουν αυτές τις μορφές ενέργειας, οι 
οποίες ενδέχεται να περιλάβουν τη χρήση 
διαρθρωτικών ταμείων για την έρευνα 
και ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών.
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Αιτιολόγηση

H χρήση κοινοτικών μέσων όπως είναι τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να ενισχύσουν την 
έρευνα, την ανάπτυξη και τις δυνατότητες καινοτομίας στις περιοχές αυτές.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19  παράγραφος 1  εδάφιο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιαα) τον αξιολογούμενο αντίκτυπο των 
επενδύσεων για την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στους στόχους 
περιφερειακής ανάπτυξης.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το σχετικό περιβαλλοντικό όφελος και 
κόστος των διαφόρων βιοκαυσίμων, τον 
αντίκτυπο της κοινοτικής πολιτικής 
εισαγωγών στις σχετικές εισαγωγές, τις 
συνέπειες για την ασφάλεια εφοδιασμού 
και τους τρόπους επίτευξης ισορροπίας 
μεταξύ της εσωτερικής παραγωγής και των 
εισαγωγών·

(α) το σχετικό περιβαλλοντικό όφελος και 
κόστος των διαφόρων βιοκαυσίμων, 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τον 
αντίκτυπό τους στην οικονομική 
κατάσταση των περιοχών που 
συμμετέχουν στην παραγωγή, τη διανομή 
και τη χρησιμοποίησή τους·

(αα) τον αντίκτυπο της κοινοτικής 
πολιτικής εισαγωγών στις σχετικές 
εισαγωγές, τις συνέπειες για την ασφάλεια 
εφοδιασμού και τους τρόπους επίτευξης 
ισορροπίας μεταξύ της εσωτερικής 
παραγωγής και των εισαγωγών·
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20  παράγραφος 5  εδάφιο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) τον αντίκτυπο των επενδύσεων των 
κρατών μελών και των περιφερειών για 
την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και απασχόληση.
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