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Τροπολογία 260
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η εισαγωγή των κριτηρίων 
αειφορίας του περιβάλλοντος για τα 
βιοκαύσιμα δεν θα επιτύχει το στόχο της 
εάν οδηγήσει σε προϊόντα τα οποία δεν 
πληρούν τα κριτήρια και τα οποία τελικά 
χρησιμοποιηθούν ως βιορευστά στους 
τομείς της θέρμανσης και της ηλεκτρικής 
ενέργειας, αντί να χρησιμοποιηθούν ως 
βιοκαύσιμα. Για το λόγο αυτό, τα 
κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος 
πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στα 
βιορευστά γενικά.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στα βιορευστά και τα βιοκαύσιμα, αλλά εν 
γένει και στη βιομάζα που χρησιμοποιείται για θέρμανση ή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τροπολογία 261
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η εισαγωγή των κριτηρίων αειφορίας 
του περιβάλλοντος για τα βιοκαύσιμα δεν 
θα επιτύχει το στόχο της εάν οδηγήσει σε 
προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τα 
κριτήρια και τα οποία τελικά 
χρησιμοποιηθούν ως βιορευστά στους 
τομείς της θέρμανσης και της ηλεκτρικής 
ενέργειας, αντί να χρησιμοποιηθούν ως 
βιοκαύσιμα. Για το λόγο αυτό, τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος πρέπει να 

(35) Η εισαγωγή των κριτηρίων αειφορίας 
του περιβάλλοντος για τα βιοκαύσιμα δεν 
θα επιτύχει το στόχο της εάν οδηγήσει σε 
προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τα 
κριτήρια και τα οποία τελικά 
χρησιμοποιηθούν ως βιορευστά στους 
τομείς της θέρμανσης και της ηλεκτρικής 
ενέργειας, αντί να χρησιμοποιηθούν ως  
βιομάζα ή βιοκαύσιμα. Για το λόγο αυτό, 
τα κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος 
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εφαρμόζονται επίσης στα βιορευστά 
γενικά.

πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στην 
βιομάζα και στα βιορευστά γενικά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια αειφορίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις πηγές βιοενέργειας. Το πλαίσιο 
θα πρέπει να αναπτυχθεί με τρόπο ώστε να καλύπτει τα βιοκαύσιμα, άλλα βιορευστά και την 
βιομάζα.

Τροπολογία 262
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007 κάλεσε την 
Επιτροπή να προτείνει μια συνολική 
οδηγία για τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η οποία θα περιλαμβάνει 
κριτήρια και διατάξεις για τη διασφάλιση 
της αειφόρου παροχής και χρήσης της 
βιοενέργειας. Τα εν λόγω κριτήρια πρέπει
να αποτελούν συνεκτικό μέρος ενός 
ευρύτερου καθεστώτος που καλύπτει 
επίσης τα βιορευστά και όχι μόνο τα 
βιοκαύσιμα. Τα εν λόγω κριτήρια 
αειφορίας πρέπει συνεπώς να περιληφθούν 
στην παρούσα οδηγία. Προκειμένου να 
αποφευχθεί το επιπλέον κόστος για τις 
επιχειρήσεις και οι αντιφάσεις στα 
περιβαλλοντικά πρότυπα ως αποτέλεσμα 
μιας μη συνεκτικής προσέγγισης, είναι 
σημαντικό τα κριτήρια αειφορίας των 
βιοκαυσίμων να εναρμονιστούν μεταξύ 
της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 
98/70/ΕΚ. Η Επιτροπή πρέπει επιπλέον 
να επανεξετάσει το 2010 εάν πρέπει να 
συμπεριληφθούν και άλλες εφαρμογές 
βιομάζας.

(36) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007 κάλεσε την 
Επιτροπή να προτείνει μια συνολική 
οδηγία για τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η οποία θα περιλαμβάνει 
κριτήρια και διατάξεις για τη διασφάλιση 
της αειφόρου παροχής και χρήσης του 
συνόλου της βιομάζας για ενέργεια. Τα εν 
λόγω κριτήρια αειφορίας πρέπει συνεπώς 
να περιληφθούν στην παρούσα οδηγία. 
Προκειμένου να αποφευχθεί το επιπλέον 
κόστος για τις επιχειρήσεις και οι 
αντιφάσεις στα περιβαλλοντικά πρότυπα 
ως αποτέλεσμα μιας μη συνεκτικής 
προσέγγισης, είναι σημαντικό τα κριτήρια 
αειφορίας των καυσίμων από βιομάζα να 
εναρμονιστούν μεταξύ της παρούσας 
οδηγίας και της οδηγίας 98/70/ΕΚ.
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Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια αειφορίας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να 
καλύπτουν όλα τα στερεά, αέρια ή υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς τα οποία 
παράγονται από βιομάζα Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να είναι σύμμορφα με εκείνα άλλων 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, ειδικότερα οδηγίας σχετικά με  την ποιότητα των καυσίμων για 
τις μεταφορές.

Τροπολογία 263
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007 κάλεσε την 
Επιτροπή να προτείνει μια συνολική 
οδηγία για τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η οποία θα περιλαμβάνει 
κριτήρια και διατάξεις για τη διασφάλιση 
της αειφόρου παροχής και χρήσης της 
βιοενέργειας. Τα εν λόγω κριτήρια πρέπει 
να αποτελούν συνεκτικό μέρος ενός 
ευρύτερου καθεστώτος που καλύπτει 
επίσης τα βιορευστά και όχι μόνο τα 
βιοκαύσιμα. Τα εν λόγω κριτήρια 
αειφορίας πρέπει συνεπώς να περιληφθούν 
στην παρούσα οδηγία. Προκειμένου να 
αποφευχθεί το επιπλέον κόστος για τις 
επιχειρήσεις και οι αντιφάσεις στα 
περιβαλλοντικά πρότυπα ως αποτέλεσμα 
μιας μη συνεκτικής προσέγγισης, είναι 
σημαντικό τα κριτήρια αειφορίας των 
βιοκαυσίμων να εναρμονιστούν μεταξύ 
της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 
98/70/ΕΚ. Η Επιτροπή πρέπει επιπλέον 
να επανεξετάσει το 2010 εάν πρέπει να 
συμπεριληφθούν και άλλες εφαρμογές 
βιομάζας.

(36) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007 κάλεσε την 
Επιτροπή να προτείνει μια συνολική 
οδηγία για τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η οποία θα περιλαμβάνει 
κριτήρια και διατάξεις για τη διασφάλιση 
της αειφόρου παροχής και χρήσης της 
βιοενέργειας. Τα εν λόγω κριτήρια πρέπει 
να αποτελούν συνεκτικό μέρος ενός 
ευρύτερου καθεστώτος που καλύπτει 
επίσης τη βιομάζα. Τα εν λόγω κριτήρια 
αειφορίας πρέπει συνεπώς να περιληφθούν 
στην παρούσα οδηγία. Προκειμένου να 
αποφευχθεί το επιπλέον κόστος για τις 
επιχειρήσεις και οι αντιφάσεις στα 
περιβαλλοντικά πρότυπα ως αποτέλεσμα 
μιας μη συνεκτικής προσέγγισης, είναι 
σημαντικό τα κριτήρια αειφορίας της 
βιομάζας να εναρμονιστούν μεταξύ της 
παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 
98/70/ΕΚ. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να έχουν ήδη περιληφθεί όλες οι εφαρμογές της βιομάζας.

Τροπολογία 264
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007 κάλεσε την 
Επιτροπή να προτείνει μια συνολική 
οδηγία για τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η οποία θα περιλαμβάνει 
κριτήρια και διατάξεις για τη διασφάλιση 
της αειφόρου παροχής και χρήσης της 
βιοενέργειας. Τα εν λόγω κριτήρια πρέπει 
να αποτελούν συνεκτικό μέρος ενός 
ευρύτερου καθεστώτος που καλύπτει 
επίσης τα βιορευστά και όχι μόνο τα 
βιοκαύσιμα. Τα εν λόγω κριτήρια 
αειφορίας πρέπει συνεπώς να περιληφθούν 
στην παρούσα οδηγία. Προκειμένου να 
αποφευχθεί το επιπλέον κόστος για τις 
επιχειρήσεις και οι αντιφάσεις στα 
περιβαλλοντικά πρότυπα ως αποτέλεσμα 
μιας μη συνεκτικής προσέγγισης, είναι 
σημαντικό τα κριτήρια αειφορίας των 
βιοκαυσίμων να εναρμονιστούν μεταξύ της 
παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 
98/70/ΕΚ. Η Επιτροπή πρέπει επιπλέον να 
επανεξετάσει το 2010 εάν πρέπει να 
συμπεριληφθούν και άλλες εφαρμογές 
βιομάζας.

(36) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007 κάλεσε την 
Επιτροπή να προτείνει μια συνολική 
οδηγία για τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η οποία θα περιλαμβάνει 
κριτήρια και διατάξεις για τη διασφάλιση 
της αειφόρου παροχής και χρήσης της 
βιοενέργειας. Τα εν λόγω κριτήρια πρέπει 
να αποτελούν συνεκτικό μέρος ενός 
ευρύτερου καθεστώτος που καλύπτει 
επίσης τα βιορευστά και τη βιομάζα και 
όχι μόνο τα βιοκαύσιμα. Τα εν λόγω 
κριτήρια αειφορίας πρέπει συνεπώς να 
περιληφθούν στην παρούσα οδηγία. 
Προκειμένου να αποφευχθεί το επιπλέον 
κόστος για τις επιχειρήσεις και οι 
αντιφάσεις στα περιβαλλοντικά πρότυπα 
ως αποτέλεσμα μιας μη συνεκτικής 
προσέγγισης, είναι σημαντικό τα κριτήρια 
αειφορίας των βιοκαυσίμων να 
εναρμονιστούν μεταξύ της παρούσας 
οδηγίας και της οδηγίας 98/70/ΕΚ. Η 
Επιτροπή πρέπει επιπλέον να επανεξετάσει 
το 2010 εάν πρέπει να συμπεριληφθούν και
άλλες εφαρμογές βιομάζας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια αειφορίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις πηγές βιοενέργειας. Το πλαίσιο 
θα πρέπει να αναπτυχθεί με τρόπο ώστε να καλύπτει τα βιοκαύσιμα, άλλα βιορευστά και την 
βιομάζα.
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Τροπολογία 265
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007 κάλεσε την 
Επιτροπή να προτείνει μια συνολική 
οδηγία για τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η οποία θα περιλαμβάνει 
κριτήρια και διατάξεις για τη διασφάλιση 
της αειφόρου παροχής και χρήσης της 
βιοενέργειας. Τα εν λόγω κριτήρια πρέπει 
να αποτελούν συνεκτικό μέρος ενός 
ευρύτερου καθεστώτος που καλύπτει 
επίσης τα βιορευστά και όχι μόνο τα 
βιοκαύσιμα. Τα εν λόγω κριτήρια 
αειφορίας πρέπει συνεπώς να περιληφθούν 
στην παρούσα οδηγία. Προκειμένου να 
αποφευχθεί το επιπλέον κόστος για τις 
επιχειρήσεις και οι αντιφάσεις στα 
περιβαλλοντικά πρότυπα ως αποτέλεσμα 
μιας μη συνεκτικής προσέγγισης, είναι 
σημαντικό τα κριτήρια αειφορίας των 
βιοκαυσίμων να εναρμονιστούν μεταξύ της 
παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 
98/70/ΕΚ. Η Επιτροπή πρέπει επιπλέον να 
επανεξετάσει το 2010 εάν πρέπει να 
συμπεριληφθούν και άλλες εφαρμογές 
βιομάζας.

(36) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007 κάλεσε την 
Επιτροπή να προτείνει μια συνολική 
οδηγία για τη χρήση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η οποία θα περιλαμβάνει 
κριτήρια και διατάξεις για τη διασφάλιση 
της αειφόρου παροχής και χρήσης της 
βιοενέργειας. Τα εν λόγω κριτήρια πρέπει 
να αποτελούν συνεκτικό μέρος ενός 
ευρύτερου καθεστώτος που καλύπτει 
επίσης τα βιορευστά και τη βιομάζα και 
όχι μόνο τα βιοκαύσιμα. Τα εν λόγω 
κριτήρια αειφορίας πρέπει συνεπώς να 
περιληφθούν στην παρούσα οδηγία. 
Προκειμένου να αποφευχθεί το επιπλέον 
κόστος για τις επιχειρήσεις και οι 
αντιφάσεις στα περιβαλλοντικά πρότυπα 
ως αποτέλεσμα μιας μη συνεκτικής 
προσέγγισης, είναι σημαντικό τα κριτήρια 
αειφορίας των βιοκαυσίμων να 
εναρμονιστούν μεταξύ της παρούσας 
οδηγίας και της οδηγίας 98/70/ΕΚ. Η 
Επιτροπή πρέπει επιπλέον να επανεξετάσει 
το 2010 εάν πρέπει να συμπεριληφθούν και 
άλλες εφαρμογές βιομάζας.

Or. sl
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Τροπολογία 266
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Εάν μετατραπεί η χρήση εδαφών με 
υψηλά αποθέματα άνθρακα στο έδαφος ή 
στη βλάστησή τους με σκοπό την 
καλλιέργεια πρώτων υλών για βιοκαύσιμα 
ή άλλα βιορευστά, μέρος του 
αποθηκευμένου άνθρακα γενικά θα 
απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία διοξειδίου του 
άνθρακα. Η μετατροπή χρήσης έχει ως 
αρνητικό αντίκτυπο τη δημιουργία αερίων 
θερμοκηπίου, γεγονός που εξουδετερώνει 
τον θετικό αντίκτυπο των βιοκαυσίμων 
και των βιορευστών στα αέρια 
θερμοκηπίου, σε ορισμένες μάλιστα 
περιπτώσεις με μεγάλη διαφορά. 
Επομένως, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
συνολικές επιπτώσεις αυτής της 
μετατροπής χρήσης όσον αφορά τον 
άνθρακα, κατά τον υπολογισμό της 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου χάρη 
στη χρήση ορισμένων βιοκαυσίμων και 
άλλων βιορευστών. Αυτό είναι αναγκαίο 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά
τον υπολογισμό της μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου λαμβάνονται υπόψη οι 
συνολικές επιπτώσεις, όσον αφορά τον 
άνθρακα, από τη χρήση βιοκαυσίμων και 
άλλων βιορευστών.

(37) Εάν μετατραπεί η χρήση εδαφών με 
υψηλά αποθέματα άνθρακα στο έδαφος ή 
στη βλάστησή τους με σκοπό την 
καλλιέργεια πρώτων υλών για βιομάζα για 
ενέργεια, μέρος του αποθηκευμένου 
άνθρακα γενικά θα απελευθερωθεί στην 
ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
διοξειδίου του άνθρακα. Η μετατροπή 
χρήσης έχει ως αρνητικό αντίκτυπο τη 
δημιουργία αερίων θερμοκηπίου, γεγονός 
που εξουδετερώνει τον θετικό αντίκτυπο 
των καυσίμων από βιομάζα στα αέρια 
θερμοκηπίου, σε ορισμένες μάλιστα 
περιπτώσεις με μεγάλη διαφορά. 
Επομένως, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
συνολικές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις 
αυτής της μετατροπής χρήσης όσον αφορά 
τον άνθρακα, κατά τον υπολογισμό της 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια αειφορίας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να 
καλύπτουν όλα τα στερεά, αέρια ή υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς τα οποία 
παράγονται από βιομάζα Σ' ό, τι αφορά το κατώτατο όριο μείωσης των αερίων θερμοκηπίου, 
είναι ωστόσο απορίας άξιο το ότι η Επιτροπή παρέχει στο ΕΚ και το Συμβούλιο  στοιχεία 
σύγκρισης του άνθρακα που αφορούν μόνο τα βιορευστά από βιομάζα.  Η οδηγία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει επίσης και τον υπολογισμό των εκπομπών της αέριας και στερεάς βιομάζας για 
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ενέργεια.

Τροπολογία 267
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Εάν μετατραπεί η χρήση εδαφών με 
υψηλά αποθέματα άνθρακα στο έδαφος ή 
στη βλάστησή τους με σκοπό την 
καλλιέργεια πρώτων υλών για βιοκαύσιμα 
ή άλλα βιορευστά, μέρος του 
αποθηκευμένου άνθρακα γενικά θα 
απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία διοξειδίου του 
άνθρακα. Η μετατροπή χρήσης έχει ως 
αρνητικό αντίκτυπο τη δημιουργία αερίων 
θερμοκηπίου, γεγονός που εξουδετερώνει 
τον θετικό αντίκτυπο των βιοκαυσίμων 
και των βιορευστών στα αέρια 
θερμοκηπίου, σε ορισμένες μάλιστα 
περιπτώσεις με μεγάλη διαφορά. 
Επομένως, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
συνολικές επιπτώσεις αυτής της 
μετατροπής χρήσης όσον αφορά τον 
άνθρακα, κατά τον υπολογισμό της 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου χάρη 
στη χρήση ορισμένων βιοκαυσίμων και 
άλλων βιορευστών. Αυτό είναι αναγκαίο 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά τον 
υπολογισμό της μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου λαμβάνονται υπόψη οι 
συνολικές επιπτώσεις, όσον αφορά τον 
άνθρακα, από τη χρήση βιοκαυσίμων και 
άλλων βιορευστών.

(37) Εάν μετατραπεί η χρήση εδαφών με 
υψηλά αποθέματα άνθρακα στο έδαφος ή 
στη βλάστησή τους με σκοπό την 
καλλιέργεια πρώτων υλών για βιομάζα για 
ενέργεια, μέρος του αποθηκευμένου 
άνθρακα γενικά θα απελευθερωθεί στην 
ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
διοξειδίου του άνθρακα. Η μετατροπή 
χρήσης έχει ως αρνητικό αντίκτυπο τη 
δημιουργία αερίων θερμοκηπίου, γεγονός 
που εξουδετερώνει τον θετικό αντίκτυπο 
της βιομάζας στα αέρια θερμοκηπίου, σε 
ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις με μεγάλη 
διαφορά. Επομένως, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι συνολικές επιπτώσεις αυτής της 
μετατροπής χρήσης όσον αφορά τον 
άνθρακα, κατά τον υπολογισμό της 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου χάρη 
στη χρήση μιας ορισμένης βιομάζας. 
Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι κατά τον υπολογισμό της 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου 
λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές 
επιπτώσεις, όσον αφορά τον άνθρακα, από 
τη χρήση βιομάζας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όχι μόνο τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά πρέπει να είναι αειφόρα από περιβαλλοντική άποψη, 
αλλά και όλα τα χρησιμοποιούμενα είδη βιομάζας.
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Τροπολογία 268
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Εάν μετατραπεί η χρήση εδαφών με 
υψηλά αποθέματα άνθρακα στο έδαφος ή 
στη βλάστησή τους με σκοπό την 
καλλιέργεια πρώτων υλών για βιοκαύσιμα 
ή άλλα βιορευστά, μέρος του 
αποθηκευμένου άνθρακα γενικά θα 
απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία διοξειδίου του 
άνθρακα. Η μετατροπή χρήσης έχει ως 
αρνητικό αντίκτυπο τη δημιουργία αερίων 
θερμοκηπίου, γεγονός που εξουδετερώνει 
τον θετικό αντίκτυπο των βιοκαυσίμων και 
των βιορευστών στα αέρια θερμοκηπίου, 
σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις με 
μεγάλη διαφορά. Επομένως, πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι συνολικές επιπτώσεις 
αυτής της μετατροπής χρήσης όσον αφορά 
τον άνθρακα, κατά τον υπολογισμό της 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου χάρη 
στη χρήση ορισμένων βιοκαυσίμων και 
άλλων βιορευστών. Αυτό είναι αναγκαίο 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά τον 
υπολογισμό της μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου λαμβάνονται υπόψη οι 
συνολικές επιπτώσεις, όσον αφορά τον 
άνθρακα, από τη χρήση βιοκαυσίμων και 
άλλων βιορευστών.

(37) Εάν μετατραπεί η χρήση εδαφών με 
υψηλά αποθέματα άνθρακα στο έδαφος ή 
στη βλάστησή τους με σκοπό την 
καλλιέργεια πρώτων υλών για βιοκαύσιμα 
ή άλλη ενεργειακή χρήση, μέρος του 
αποθηκευμένου άνθρακα γενικά θα 
απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία διοξειδίου του 
άνθρακα. Η μετατροπή χρήσης έχει ως 
αρνητικό αντίκτυπο τη δημιουργία αερίων 
θερμοκηπίου, γεγονός που εξουδετερώνει 
τον θετικό αντίκτυπο της βιομάζας, των 
βιοκαυσίμων και των βιορευστών στα 
αέρια θερμοκηπίου, σε ορισμένες μάλιστα 
περιπτώσεις με μεγάλη διαφορά. 
Επομένως, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
συνολικές επιπτώσεις αυτής της 
μετατροπής χρήσης όσον αφορά τον 
άνθρακα, κατά τον υπολογισμό της 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου χάρη 
στη χρήση βιομάζας, ορισμένων 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Αυτό 
είναι αναγκαίο προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι κατά τον υπολογισμό της 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου 
λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές 
επιπτώσεις, όσον αφορά τον άνθρακα, από 
τη χρήση βιομάζας, βιοκαυσίμων και 
άλλων βιορευστών.

Or. sl
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Τροπολογία 269
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
ανάθεση άσκοπης και επαχθούς έρευνας 
στους οικονομικούς φορείς και η 
μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα 
άνθρακα που εκ των υστέρων θα 
αποδεικνύονταν μη επιλέξιμα για 
παραγωγή πρώτων υλών για βιοκαύσιμα 
και άλλα βιορευστά, αυτά τα είδη εδαφών 
των οποίων η μετατροπή θα οδηγούσε σε 
απώλεια του αποθέματος άνθρακα, η 
οποία δεν θα μπορούσε, εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος δεδομένου του 
επείγοντος χαρακτήρα της αντιμετώπισης 
της αλλαγής του κλίματος, να 
αντισταθμιστεί από τη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου χάρη στην 
παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών, δεν πρέπει να αλλάξουν 
χρήση με σκοπό την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Η 
απογραφή των παγκόσμιων αποθεμάτων 
άνθρακα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 
υγροβιότοποι και οι περιοχές που 
υπόκεινται σε συνεχή αναδάσωση πρέπει 
να συμπεριληφθούν στην εν λόγω 
κατηγορία.

(38) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
ανταγωνισμός με τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές και δεδομένου του επείγοντος 
χαρακτήρα της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος και των πιθανών 
σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων των 
αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται 
από την έμμεση αλλαγή των χρήσεων γης, 
η γη που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών δεν 
πρέπει να αλλάξει χρήση με σκοπό την 
παραγωγή καυσίμων κίνησης. Τα καύσιμα 
κίνησης από βιομάζα θα πρέπει να 
παράγονται αποκλειστικά από 
ακαλλιέργητη, οριακής απόδοσης ή 
υποβαθμισμένη γη χωρίς μεγάλη αξία από 
απόψεως βιοποικιλότητας, με σαφές 
όφελος από πλευράς αερίων του 
θερμοκηπίου ή από αυξημένη 
παραγωγικότητα της γης που 
αποτελούνται στο κύριο μέρος τους από 
βιομάζα για καύσιμα κίνησης. Η 
απογραφή των παγκόσμιων αποθεμάτων 
άνθρακα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 
υγροβιότοποι και οι περιοχές που 
υπόκεινται σε συνεχή αναδάσωση πρέπει 
να εξαιρεθούν από την παραγωγή 
βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φιλοσοφία της προσέγγισης του εισηγητή στηρίζεται στην αναζήτηση "επιτρεπόμενων 
κατηγοριών"(go), δηλ. από ακαλλιέργητη, οριακής απόδοσης ή υποβαθμισμένη γη χωρίς μεγάλη 
αξία από απόψεως βιοποικιλότητας, με σαφές όφελος από πλευράς αερίων του θερμοκηπίου ή 
από αυξημένη παραγωγικότητα της γης, και όχι "απαγορευμένων κατηγοριών" (no-go) όπως 
προτείνει τώρα η Επιτροπή.
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Τροπολογία 270
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
ανάθεση άσκοπης και επαχθούς έρευνας 
στους οικονομικούς φορείς και η 
μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα 
άνθρακα που εκ των υστέρων θα 
αποδεικνύονταν μη επιλέξιμα για 
παραγωγή πρώτων υλών για βιοκαύσιμα 
και άλλα βιορευστά, αυτά τα είδη εδαφών 
των οποίων η μετατροπή θα οδηγούσε σε 
απώλεια του αποθέματος άνθρακα, η οποία 
δεν θα μπορούσε, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος δεδομένου του επείγοντος 
χαρακτήρα της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος, να αντισταθμιστεί από τη 
μείωση των αερίων θερμοκηπίου χάρη 
στην παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών, δεν πρέπει να αλλάξουν 
χρήση με σκοπό την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Η 
απογραφή των παγκόσμιων αποθεμάτων 
άνθρακα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 
υγροβιότοποι και οι περιοχές που 
υπόκεινται σε συνεχή αναδάσωση πρέπει 
να συμπεριληφθούν στην εν λόγω 
κατηγορία.

(38) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
ανάθεση άσκοπης και επαχθούς έρευνας 
στους οικονομικούς φορείς και η 
μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα 
άνθρακα που εκ των υστέρων θα 
αποδεικνύονταν μη επιλέξιμα για 
παραγωγή πρώτων υλών για βιομάζα, αυτά 
τα είδη εδαφών των οποίων η μετατροπή 
θα οδηγούσε σε απώλεια του αποθέματος 
άνθρακα, η οποία δεν θα μπορούσε, εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος δεδομένου 
του επείγοντος χαρακτήρα της 
αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, 
να αντισταθμιστεί από τη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου χάρη στην παραγωγή
βιομάζας, δεν πρέπει δε να αλλάξουν 
χρήση με σκοπό την παραγωγή βιομάζας. 
Η απογραφή των παγκόσμιων αποθεμάτων 
άνθρακα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, 
μεταξύ άλλων ειδών γης, οι υγροβιότοποι 
και οι περιοχές που υπόκεινται σε συνεχή 
αναδάσωση πρέπει να συμπεριληφθούν 
στην εν λόγω κατηγορία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδεχομένως στην προαναφερθείσα κατηγορία εμπίπτουν και άλλα είδη γης γι' αυτό και πρέπει 
να μείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκλεισθούν άλλα είδη γης από την παραγωγή βιομάζας.
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Τροπολογία 271
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
ανάθεση άσκοπης και επαχθούς έρευνας 
στους οικονομικούς φορείς και η 
μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα 
άνθρακα που εκ των υστέρων θα 
αποδεικνύονταν μη επιλέξιμα για 
παραγωγή πρώτων υλών για βιοκαύσιμα 
και άλλα βιορευστά, αυτά τα είδη εδαφών 
των οποίων η μετατροπή θα οδηγούσε σε 
απώλεια του αποθέματος άνθρακα, η οποία 
δεν θα μπορούσε, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος δεδομένου του επείγοντος 
χαρακτήρα της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος, να αντισταθμιστεί από τη 
μείωση των αερίων θερμοκηπίου χάρη 
στην παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών, δεν πρέπει να αλλάξουν 
χρήση με σκοπό την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Η 
απογραφή των παγκόσμιων αποθεμάτων 
άνθρακα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι
υγροβιότοποι και οι περιοχές που 
υπόκεινται σε συνεχή αναδάσωση πρέπει 
να συμπεριληφθούν στην εν λόγω 
κατηγορία.

(38) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
ανάθεση άσκοπης και επαχθούς έρευνας 
στους  φορείς παροχής βιοκαυσίμων και
άλλων βιορευστών και η μετατροπή 
εδαφών με υψηλό απόθεμα άνθρακα που 
εκ των υστέρων θα αποδεικνύονταν μη 
επιλέξιμα για παραγωγή πρώτων υλών για 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά, αυτά τα 
είδη εδαφών των οποίων η μετατροπή θα 
οδηγούσε σε απώλεια του αποθέματος 
άνθρακα, η οποία δεν θα μπορούσε, εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος δεδομένου 
του επείγοντος χαρακτήρα της 
αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, 
να αντισταθμιστεί από τη μείωση των 
αερίων θερμοκηπίου χάρη στην παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών, δεν 
πρέπει να αλλάξουν χρήση με σκοπό την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών. Η απογραφή των παγκόσμιων 
αποθεμάτων άνθρακα οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι οι υγροβιότοποι και οι 
περιοχές που υπόκεινται σε συνεχή 
αναδάσωση πρέπει να συμπεριληφθούν 
στην εν λόγω κατηγορία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Verantwortung sollte eindeutig zwischen dem Anbieter von Biokraftstsoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die für den Erhalt eines gültigen Zertifikats und dem, 
Brennstofflieferanten zugewiesen werden verantwortlich sind,  der für das Übergeben des 
Zertifikats als Teil des Offenlegungsprozesses verantwortlich ist, um die Befolgung zu 
gewährleisten.



PE407.891v01-00 14/122 AM\728453EL.doc

EL

Τροπολογία 272
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
ανάθεση άσκοπης και επαχθούς έρευνας 
στους οικονομικούς φορείς και η 
μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα 
άνθρακα που εκ των υστέρων θα 
αποδεικνύονταν μη επιλέξιμα για 
παραγωγή πρώτων υλών για βιοκαύσιμα 
και άλλα βιορευστά, αυτά τα είδη εδαφών 
των οποίων η μετατροπή θα οδηγούσε σε 
απώλεια του αποθέματος άνθρακα, η οποία 
δεν θα μπορούσε, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος δεδομένου του επείγοντος 
χαρακτήρα της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος, να αντισταθμιστεί από τη 
μείωση των αερίων θερμοκηπίου χάρη 
στην παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών, δεν πρέπει να αλλάξουν 
χρήση με σκοπό την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Η 
απογραφή των παγκόσμιων αποθεμάτων 
άνθρακα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 
υγροβιότοποι και οι περιοχές που 
υπόκεινται σε συνεχή αναδάσωση πρέπει 
να συμπεριληφθούν στην εν λόγω 
κατηγορία.

(38) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
ανάθεση άσκοπης και επαχθούς έρευνας 
στους προμηθευτές βιοκαυσίμων και η 
μετατροπή εδαφών με υψηλό απόθεμα 
άνθρακα που εκ των υστέρων θα 
αποδεικνύονταν μη επιλέξιμα για 
παραγωγή πρώτων υλών για βιοκαύσιμα 
και άλλα βιορευστά, αυτά τα είδη εδαφών 
των οποίων η μετατροπή θα οδηγούσε σε 
απώλεια του αποθέματος άνθρακα, η οποία 
δεν θα μπορούσε, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος δεδομένου του επείγοντος 
χαρακτήρα της αντιμετώπισης της αλλαγής 
του κλίματος, να αντισταθμιστεί από τη 
μείωση των αερίων θερμοκηπίου χάρη 
στην παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών, δεν πρέπει να αλλάξουν 
χρήση με σκοπό την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Η 
απογραφή των παγκόσμιων αποθεμάτων 
άνθρακα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 
υγροβιότοποι και οι περιοχές που 
υπόκεινται σε συνεχή αναδάσωση πρέπει 
να συμπεριληφθούν στην εν λόγω 
κατηγορία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη θα πρέπει να είναι επιμερίζεται σαφώς μεταξύ του προμηθευτή βιοκαυσίμων, που 
είναι υπεύθυνος για την απόκτηση έγκυρου πιστοποιητικού, και του προμηθευτή καυσίμων που 
είναι υπεύθυνος για την παράδοση του πιστοποιητικού ως μέρους της διαδικασίας 
γνωστοποίησης προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση.  Ο προμηθευτής βιοκαυσίμων 
συμμετέχει άμεσα στην αλυσίδα παροχής βιοκαυσίμων και τοιουτοτρόπως έχει πρόσβαση σε 
όλα τα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου/αειφορία. Για το λόγο αυτό 
είναι υπόλογος. Ο σαφής καθορισμός των ευθυνών ενισχύει την κτήση, τη συμμόρφωση και την 
ακεραιότητα των δεδομένων.
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Τροπολογία 273
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Aιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38a) Εκτός αυτού, εκτάσεις με μεγάλα 
αποθέματα άνθρακα στο έδαφος ή στη 
βλάστηση δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη 
άλλων έργων παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, όπως η κατασκευή 
ανεμογεννητριών και των απαραίτητων 
για αυτές δρόμων, συμπεριλαμβανομένων 
των πρόχειρων δρόμων και άλλων 
υποδομών. Συνέπεια αυτών των 
εξελίξεων στους τυρφώνες θα είναι 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. 

Or. en

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.
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Τροπολογία 274
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία για τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
βιορευστά, καθώς και η αυξανόμενη 
παγκόσμια ζήτηση για βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά δε 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. 
Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές της 
Κοινότητας θα θεωρούσαν ότι είναι ηθικά 
απαράδεκτο η αυξημένη εκ μέρους τους 
χρήση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών να έχει ως αποτέλεσμα την 
καταστροφή εδαφών με βιοποικιλότητα.
Για τους λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθούν κριτήρια προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά μπορούν να επωφεληθούν 
από την παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον 
υπάρξει εγγύηση ότι δεν προέρχονται από 
εδάφη με βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με τα 
κριτήρια που έχουν επιλεγεί, ως δάσος με 
βιοποικιλότητα νοείται το δάσος το οποίο 
δεν διαταράσσεται από την άσκηση 
σημαντικής ανθρώπινης δραστηριότητας 
(σύμφωνα με τον ορισμό που 
χρησιμοποιούν ο Οργανισμός Τροφίμων 
και Γεωργίας του ΟΗΕ, η Οικονομική 
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη και η Υπουργική Διάσκεψη για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη) 
ή το δάσος που προστατεύεται από την 
εθνική νομοθεσία για την προστασία της 
φύσης. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας 
υπόψη τη μεγάλη βιοποικιλότητα 
ορισμένων λειμώνων, κρίνεται επίσης 
σκόπιμο τα βιοκαύσιμα που παράγονται 

(39) Τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία για τη βιομάζα για ενέργεια, καθώς 
και η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για 
καύσιμα κίνησης από βιομάζα, δε 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. 
Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές της 
Κοινότητας θα θεωρούσαν ότι είναι ηθικά 
απαράδεκτο η αυξημένη εκ μέρους τους 
χρήση καυσίμων από βιομάζα να έχει ως 
αποτέλεσμα την καταστροφή εδαφών με 
βιοποικιλότητα.
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από πρώτες ύλες προερχόμενες από τα εν 
λόγω εδάφη να μην έχουν δικαίωμα στα 
κίνητρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία. Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει 
ενδεδειγμένα κριτήρια ή/και γεωγραφική 
εμβέλεια για να ορίσει αυτούς τους 
μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες 
σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή 
πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φιλοσοφία της προσέγγισης του εισηγητή στηρίζεται στην αναζήτηση "επιτρεπόμενων 
κατηγοριών"(go), δηλ. από ακαλλιέργητη, οριακής απόδοσης ή υποβαθμισμένη γη χωρίς μεγάλη 
αξία από απόψεως βιοποικιλότητας, με σαφές όφελος από πλευράς αερίων του θερμοκηπίου ή 
από αυξημένη παραγωγικότητα της γης, και όχι "απαγορευμένων κατηγοριών" (no-go) όπως 
προτείνει τώρα η Επιτροπή.

Τροπολογία 275
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία για τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
βιορευστά, καθώς και η αυξανόμενη 
παγκόσμια ζήτηση για βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά δε 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. 
Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές της 
Κοινότητας θα θεωρούσαν ότι είναι ηθικά 
απαράδεκτο η αυξημένη εκ μέρους τους 
χρήση βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών 

(39) Τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία για τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
βιορευστά, καθώς και η αυξανόμενη 
παγκόσμια ζήτηση για βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά δε 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. 
Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές της 
Κοινότητας θα θεωρούσαν ότι είναι ηθικά 
απαράδεκτο η αυξημένη εκ μέρους τους 
χρήση βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών 
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να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή 
εδαφών με βιοποικιλότητα. Για τους 
λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθούν κριτήρια προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά μπορούν να επωφεληθούν 
από την παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον 
υπάρξει εγγύηση ότι δεν προέρχονται από 
εδάφη με βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με τα 
κριτήρια που έχουν επιλεγεί, ως δάσος με 
βιοποικιλότητα νοείται το δάσος το οποίο 
δεν διαταράσσεται από την άσκηση 
σημαντικής ανθρώπινης δραστηριότητας
(σύμφωνα με τον ορισμό που 
χρησιμοποιούν ο Οργανισμός Τροφίμων 
και Γεωργίας του ΟΗΕ, η Οικονομική 
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη και η Υπουργική Διάσκεψη για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη) 
ή το δάσος που προστατεύεται από την 
εθνική νομοθεσία για την προστασία της 
φύσης. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας 
υπόψη τη μεγάλη βιοποικιλότητα 
ορισμένων λειμώνων, κρίνεται επίσης 
σκόπιμο τα βιοκαύσιμα που παράγονται 
από πρώτες ύλες προερχόμενες από τα εν 
λόγω εδάφη να μην έχουν δικαίωμα στα 
κίνητρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία. 
Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει 
ενδεδειγμένα κριτήρια ή/και γεωγραφική 
εμβέλεια για να ορίσει αυτούς τους 
μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες 
σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή 
πρότυπα.

να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή 
εδαφών με βιοποικιλότητα. Για τους 
λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθούν κριτήρια προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά μπορούν να επωφεληθούν 
από την παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον 
υπάρξει εγγύηση ότι δεν προέρχονται από 
εδάφη με βιοποικιλότητα, ή ότι η εξόρυξη 
των πρώτων υλών δεν επηρέασε 
αρνητικά τη βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με 
τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί, ως δάσος 
με βιοποικιλότητα νοείται ένα πρωτογενές
δάσος (σύμφωνα με τον ορισμό που 
χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Τροφίμων και 
Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) στη Γενική 
εκτίμηση δασικών πόρων), ή το δάσος 
που προστατεύεται από την εθνική 
νομοθεσία για την προστασία της φύσης.
Τομείς όπου περιλαμβάνεται η συλλογή 
δασοκομικών προϊόντων εκτός ξυλείας, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανθρώπινος 
αντίκτυπος είναι μικρός. Μερικά δένδρα 
μπορεί να έχουν αφαιρεθεί. Άλλα είδη 
δασών όπως τα ορίζει ο FAO, όπως 
τροποποιημένα φυσικά δάση, ημιφυσικά 
δάση και φυτείες, δεν πρέπει να 
θεωρούνται πρωτογενή δάση. 
Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη τη 
μεγάλη βιοποικιλότητα ορισμένων 
λειμώνων, κρίνεται επίσης σκόπιμο τα 
βιοκαύσιμα που παράγονται από πρώτες 
ύλες προερχόμενες από τα εν λόγω εδάφη 
να μην έχουν δικαίωμα στα κίνητρα που 
προβλέπει η παρούσα οδηγία, εάν 
συγκεντρώνονται με τρόπο που επηρεάζει 
αρνητικά τη βιοποικιλότητα. Η Επιτροπή 
πρέπει να θεσπίσει ενδεδειγμένα κριτήρια 
ή/και γεωγραφική εμβέλεια για να ορίσει 
αυτούς τους μεγάλης βιοποικιλότητας 
λειμώνες σύμφωνα με τα βέλτιστα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και 
συναφή διεθνή πρότυπα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δάσος το οποίο δεν διαταράσσεται από την άσκηση σημαντικής ανθρώπινης δραστηριότητας 
είναι ένας μη σωστός όρος που χρησιμοποιήθηκε κυρίως για στατιστικούς σκοπούς. Δεν 
υπάρχει αμφιλεγόμενη ερμηνεία ως προς το ποια δάση ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Ο 
ορισμός δημιουργεί το κίνδυνο να θεωρηθεί ένας άγνωστος αριθμός δασών που αποτελούν 
αντικείμενο αειφόρου διαχείρισης στο πλαίσιο συνήθους οικονομικής χρήσης, ως άθικτα, 
περικλείοντα πλούτο βιοποικιλότητας και που ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στον στόχο χρήσης 
10% των βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 276
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία για τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
βιορευστά, καθώς και η αυξανόμενη 
παγκόσμια ζήτηση για βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά δε 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. 
Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές της 
Κοινότητας θα θεωρούσαν ότι είναι ηθικά 
απαράδεκτο η αυξημένη εκ μέρους τους 
χρήση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών να έχει ως αποτέλεσμα την 
καταστροφή εδαφών με βιοποικιλότητα. 
Για τους λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθούν κριτήρια προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά μπορούν να επωφεληθούν
από την παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον 
υπάρξει εγγύηση ότι δεν προέρχονται από 
εδάφη με βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με τα 
κριτήρια που έχουν επιλεγεί, ως δάσος με 
βιοποικιλότητα νοείται το δάσος το οποίο 
δεν διαταράσσεται από την άσκηση 
σημαντικής ανθρώπινης δραστηριότητας 

(39) Τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία για τη βιομάζα, καθώς και η 
αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για 
βιομάζα, δε 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. 
Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές της 
Κοινότητας θα θεωρούσαν ότι είναι ηθικά 
απαράδεκτο η αυξημένη εκ μέρους τους 
χρήση βιομάζας να έχει ως αποτέλεσμα 
την καταστροφή εδαφών με 
βιοποικιλότητα. Για τους λόγους αυτούς, 
είναι αναγκαίο να προβλεφθούν κριτήρια 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
βιομάζα μπορεί να ωφεληθεί από την 
παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον υπάρξει 
εγγύηση ότι δεν προέρχονται από εδάφη με 
βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με τα κριτήρια 
που έχουν επιλεγεί, μεταξύ άλλων ειδών 
γης, ως δάσος με βιοποικιλότητα νοείται 
το δάσος το οποίο δεν διαταράσσεται από 
την άσκηση σημαντικής ανθρώπινης 
δραστηριότητας (σύμφωνα με τον ορισμό 
που χρησιμοποιούν ο Οργανισμός 
Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, η 



PE407.891v01-00 20/122 AM\728453EL.doc

EL

(σύμφωνα με τον ορισμό που 
χρησιμοποιούν ο Οργανισμός Τροφίμων 
και Γεωργίας του ΟΗΕ, η Οικονομική 
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη και η Υπουργική Διάσκεψη για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη) ή 
το δάσος που προστατεύεται από την 
εθνική νομοθεσία για την προστασία της 
φύσης. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας 
υπόψη τη μεγάλη βιοποικιλότητα 
ορισμένων λειμώνων, κρίνεται επίσης 
σκόπιμο τα βιοκαύσιμα που παράγονται
από πρώτες ύλες προερχόμενες από τα εν 
λόγω εδάφη να μην έχουν δικαίωμα στα 
κίνητρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία. 
Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει 
ενδεδειγμένα κριτήρια ή/και γεωγραφική 
εμβέλεια για να ορίσει αυτούς τους 
μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες 
σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή 
πρότυπα.

Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη και η Υπουργική 
Διάσκεψη για την προστασία των δασών 
στην Ευρώπη) ή το δάσος που 
προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία 
για την προστασία της φύσης. 
Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη τη 
μεγάλη βιοποικιλότητα ορισμένων 
λειμώνων, κρίνεται επίσης σκόπιμο η 
βιομάζα που παράγεται από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από τα εν λόγω εδάφη να 
μην έχει δικαίωμα στα κίνητρα που 
προβλέπει η παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή 
πρέπει να θεσπίσει ενδεδειγμένα κριτήρια 
ή/και γεωγραφική εμβέλεια για να ορίσει 
αυτούς τους μεγάλης βιοποικιλότητας 
λειμώνες και άλλα είδη γης που 
παρουσιάζουν μεγάλη βιοποικιλότητα 
σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή 
πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδεχομένως στην προαναφερθείσα κατηγορία εμπίπτουν και άλλα είδη γης γι' αυτό και πρέπει 
να μείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκλεισθούν άλλα είδη γης από την παραγωγή βιομάζας.

Τροπολογία 277
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία για τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
βιορευστά, καθώς και η αυξανόμενη 
παγκόσμια ζήτηση για βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά δε θα πρέπει να 
συνεπάγεται την ενθάρρυνση της 
καταστροφής εδαφών με βιοποικιλότητα. 
Οι εν λόγω εξαντλήσιμοι πόροι, των 

(39) Τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία για τη βιομάζα, τα βιοκαύσιμα και 
τα άλλα βιορευστά, καθώς και η 
αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για 
βιομάζα, βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά 
δε θα πρέπει να συνεπάγεται την 
ενθάρρυνση της καταστροφής εδαφών με 
βιοποικιλότητα. Οι εν λόγω εξαντλήσιμοι 
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οποίων η αξία για την ανθρωπότητα 
αναγνωρίστηκε σε διάφορα διεθνή 
κείμενα, πρέπει να διαφυλαχθούν. 
Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές της 
Κοινότητας θα θεωρούσαν ότι είναι ηθικά 
απαράδεκτο η αυξημένη εκ μέρους τους 
χρήση βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών 
να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή 
εδαφών με βιοποικιλότητα. Για τους 
λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθούν κριτήρια προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά μπορούν να επωφεληθούν 
από την παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον 
υπάρξει εγγύηση ότι δεν προέρχονται από 
εδάφη με βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με τα 
κριτήρια που έχουν επιλεγεί, ως δάσος με 
βιοποικιλότητα νοείται το δάσος το οποίο 
δεν διαταράσσεται από την άσκηση 
σημαντικής ανθρώπινης δραστηριότητας 
(σύμφωνα με τον ορισμό που 
χρησιμοποιούν ο Οργανισμός Τροφίμων 
και Γεωργίας του ΟΗΕ, η Οικονομική 
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη και η Υπουργική Διάσκεψη για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη) ή 
το δάσος που προστατεύεται από την 
εθνική νομοθεσία για την προστασία της 
φύσης. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας 
υπόψη τη μεγάλη βιοποικιλότητα 
ορισμένων λειμώνων, κρίνεται επίσης 
σκόπιμο τα βιοκαύσιμα που παράγονται 
από πρώτες ύλες προερχόμενες από τα εν 
λόγω εδάφη να μην έχουν δικαίωμα στα 
κίνητρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία. 
Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει 
ενδεδειγμένα κριτήρια ή/και γεωγραφική 
εμβέλεια για να ορίσει αυτούς τους 
μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες 
σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή 
πρότυπα.

πόροι, των οποίων η αξία για την 
ανθρωπότητα αναγνωρίστηκε σε διάφορα 
διεθνή κείμενα, πρέπει να διαφυλαχθούν. 
Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές της 
Κοινότητας θα θεωρούσαν ότι είναι ηθικά 
απαράδεκτο η αυξημένη εκ μέρους τους 
χρήση βιομάζας, βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών να έχει ως αποτέλεσμα την 
καταστροφή εδαφών με βιοποικιλότητα. 
Για τους λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθούν κριτήρια προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η βιομάζα, τα 
βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά 
μπορούν να επωφεληθούν από την παροχή 
κινήτρων, μόνον εφόσον υπάρξει εγγύηση 
ότι δεν προέρχονται από εδάφη με 
βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με τα κριτήρια 
που έχουν επιλεγεί, ως δάσος με 
βιοποικιλότητα νοείται το δάσος το οποίο 
δεν διαταράσσεται από την άσκηση 
σημαντικής ανθρώπινης δραστηριότητας 
(σύμφωνα με τον ορισμό που 
χρησιμοποιούν ο Οργανισμός Τροφίμων 
και Γεωργίας του ΟΗΕ, η Οικονομική 
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη και η Υπουργική Διάσκεψη για 
την προστασία των δασών στην Ευρώπη) ή 
το δάσος που προστατεύεται από την 
εθνική νομοθεσία για την προστασία της 
φύσης. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας 
υπόψη τη μεγάλη βιοποικιλότητα 
ορισμένων λειμώνων, κρίνεται επίσης 
σκόπιμο η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα που 
παράγονται από πρώτες ύλες προερχόμενες 
από τα εν λόγω εδάφη να μην έχουν 
δικαίωμα στα κίνητρα που προβλέπει η 
παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή πρέπει να 
θεσπίσει ενδεδειγμένα κριτήρια ή/και 
γεωγραφική εμβέλεια για να ορίσει αυτούς 
τους μεγάλης βιοποικιλότητας λειμώνες 
σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και συναφή διεθνή 
πρότυπα.

Or. sl
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Τροπολογία 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar και Juan Fraile Cantón

Πρόταση Οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία για τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
βιορευστά, καθώς και η αυξανόμενη 
παγκόσμια ζήτηση για βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά δε 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. 
Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές της 
Κοινότητας θα θεωρούσαν ότι είναι ηθικά 
απαράδεκτο η αυξημένη εκ μέρους τους 
χρήση βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών 
να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή 
εδαφών με βιοποικιλότητα. Για τους 
λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθούν κριτήρια προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά μπορούν να επωφεληθούν 
από την παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον 
υπάρξει εγγύηση ότι δεν προέρχονται από 
εδάφη με βιοποικιλότητα.

39) Τα κίνητρα που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία για τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
βιορευστά, καθώς και η αυξανόμενη 
παγκόσμια ζήτηση για βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά δε 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. 
Επιπροσθέτως, οι καταναλωτές της 
Κοινότητας θα θεωρούσαν ότι είναι ηθικά 
απαράδεκτο η αυξημένη εκ μέρους τους 
χρήση βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών 
να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή 
εδαφών με βιοποικιλότητα. Για τους 
λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να 
προβλεφθούν κριτήρια προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά μπορούν να επωφεληθούν 
από την παροχή κινήτρων, μόνον εφόσον 
υπάρξει εγγύηση ότι δεν προέρχονται από 
εδάφη στα οποία προηγουμένως υπήρχε 
βιοποικιλότητα η οποία μπορεί να 
απειληθεί.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία και η εκμετάλλευση φυτειών φοινικόδενδρων αποτελεί υποδοχή για την ανάπτυξη 
της νέας βιοποικιλότητας. Το ζητούμενο είναι να αποφευχθεί η καταστροφή της προηγούμενης 
βιοποικιλότητας λόγω της δημιουργίας φυτειών σε ακατάλληλες ζώνες.
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Τροπολογία 279
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39a) Ενώ η ενέργεια από βιομάζα δεν 
πρέπει να λαμβάνεται από πρώτες ύλες 
που προέρχονται από γη με 
αναγνωρισμένη υψηλή βιοποικιλότητα ή 
από γη με υψηλά αποθέματα άνθρακα, 
όπως τα πρωτογενή δάση, η πίεση επί 
των φυσικών δασών ενδέχεται να είναι 
μεγάλη ως ακούσια συνέπεια της 
αυξανόμενης παραγωγής βιοκαυσίμων. 
Για παράδειγμα, όταν αυξάνεται η 
ζήτηση για φυτικά έλαια, λόγω αύξησης 
της ζήτησης για βιοντίζελ, μια πιθανή 
συνέπεια μπορεί να είναι να εξαφανισθούν 
δάση για την παραγωγή φασολιών σόγιας 
ή φοινικέλαιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
αυτού του είδους η αποδάσωση μπορεί να 
συμβεί ακόμα και αν είναι παράνομη 
πράξη σύμφωνα με τους εθνικούς ή 
διεθνείς κανονισμούς. Επί πλέον, οι 
οιουδήποτε είδους πιέσεις επί της γης 
είναι αναπόφευκτη όταν αυξάνεται η 
κλίμακα ή το πεδίο δυνάμει 
οποιασδήποτε εντατικής εκμετάλλευσης 
της γης. Παρά ταύτα, είναι σημαντικό να 
προβλέψει η ΕΕ κίνητρα για να 
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι τέτοιων 
επιπτώσεων· συγκεκριμένα, η προώθηση 
σχεδίων για την προστασία των τροπικών 
δασών, όπως αποζημίωση για 
"αποφευχθείσα αποψίλωση", πρέπει να 
αποτελέσει υψηλή προτεραιότητα για την 
ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος δάσος το οποίο δεν διαταράσσεται από την άσκηση σημαντικής ανθρώπινης 
δραστηριότητας πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο πρωτογενές δάσος, βλ. αιτιολόγηση της 
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αιτιολογικής σκέψης 39. Βιομάζα από συνεχώς αναδασωνόμενες περιοχές δεν απαγορεύεται 
εφόσον η δασική περιοχή δεν καταστρέφεται και δεν μετατρέπεται σε άλλη μορφή γης για την 
παραγωγή βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 280
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
βιορευστά που προέρχονται από πρώτες 
ύλες παραγόμενες στην ΕΕ πρέπει επίσης 
να συμμορφώνονται προς τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ΕΕ στον 
τομέα της γεωργίας. Η εφαρμογή 
παρόμοιων κριτηρίων στις εισαγωγές από 
τρίτες χώρες είναι διοικητικά και τεχνικά 
ανέφικτη.

(40) Οι πρώτες ύλες από βιομάζα για 
ενέργεια που παράγονται στην ΕΕ πρέπει 
επίσης να πληρούν τα κριτήρια που 
ισχύουν για τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις της ΕΕ στον τομέα της 
γεωργίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ίδια κριτήρια βιωσιμότητας πρέπει να ισχύουν στη βιομάζα για ενέργεια που προέρχεται από 
τρίτες χώρες ή παράγεται στην ΕΕ.

Τροπολογία 281
Umberto Guidoni

Πρόταση Οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
βιορευστά που προέρχονται από πρώτες 
ύλες παραγόμενες στην ΕΕ πρέπει επίσης 
να συμμορφώνονται προς τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ΕΕ στον 
τομέα της γεωργίας. Η εφαρμογή 

(40) Τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
βιορευστά που προέρχονται από πρώτες 
ύλες παραγόμενες στην ΕΕ πρέπει επίσης 
να συμμορφώνονται προς τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις της ΕΕ στον 
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παρόμοιων κριτηρίων στις εισαγωγές από 
τρίτες χώρες είναι διοικητικά και τεχνικά 
ανέφικτη.

τομέα της γεωργίας.

Or. it

Τροπολογία 282
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά 
που προέρχονται από πρώτες ύλες 
παραγόμενες στην ΕΕ πρέπει επίσης να 
συμμορφώνονται προς τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις της ΕΕ στον τομέα της 
γεωργίας. Η εφαρμογή παρόμοιων 
κριτηρίων στις εισαγωγές από τρίτες 
χώρες είναι διοικητικά και τεχνικά 
ανέφικτη. 

(40) Τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά 
που προέρχονται από πρώτες ύλες 
παραγόμενες στην ΕΕ πρέπει επίσης να 
συμμορφώνονται προς τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις της ΕΕ στον τομέα της 
γεωργίας. Παρόμοια κριτήρια πρέπει να 
ισχύουν στις εισαγωγές από τρίτες χώρες 
εφόσον αυτό είναι διοικητικά και τεχνικά 
εφικτό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ισχύουν κατά το δυνατόν οι ίδιοι κανόνες στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις τόσο 
για τις κοινοτικές όσο και μη κοινοτικές χώρες.

Τροπολογία 283
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος θα είναι αποτελεσματικά 
μόνο εάν οδηγούν σε αλλαγές στη 
συμπεριφορά των παραγόντων της 

Διαγράφεται
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αγοράς. Οι παράγοντες της αγοράς θα 
αλλάξουν τη συμπεριφορά τους μόνο εάν 
τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά που 
πληρούν τα κριτήρια πριμοδοτηθούν ως 
προς την τιμή σε σύγκριση με όσα δεν 
πληρούν τα κριτήρια. Σύμφωνα με τη 
μέθοδο ισοζυγίου μάζας για την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης, υπάρχει 
φυσικός δεσμός μεταξύ της παραγωγής 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών που 
πληρούν τα κριτήρια και της 
κατανάλωσης βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών στην Κοινότητα, ο οποίος 
δημιουργεί τη δέουσα ισορροπία μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης και διασφαλίζει 
την πριμοδότηση τιμής η οποία είναι 
υψηλότερη από ό, τι σε συστήματα όπου 
δεν υπάρχει τέτοιος δεσμός. Ως εκ 
τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
πληρούν τα κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος θα μπορούν να πωληθούν 
σε υψηλότερη τιμή, διαφυλάσσοντας την 
ακεραιότητα του συστήματος και 
αποφεύγοντας παράλληλα την επιβολή 
αδικαιολόγητης επιβάρυνσης στη 
βιομηχανία, για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης πρέπει να χρησιμοποιείται 
το σύστημα του ισοζυγίου μάζας. 
Ωστόσο, πρέπει να μελετηθούν και οι 
άλλες μέθοδοι εξακρίβωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα συστήματα θα προβλέπουν σήματα της αγοράς και επιβραβεύσεις για την παραγωγή 
βιώσιμων βιοκαυσίμων. Για το λόγο αυτό, το ευρωπαϊκό σύστημα βιωσιμότητας για τα 
βιοκαύσιμα δεν πρέπει να ορίζει μέθοδο για τη διαχείριση πληροφοριών μέσω της αλυσίδας 
εφοδιασμού.  Η ευελιξία αποτελεί εγγύηση για τη χρήση τις πιο ενδεδειγμένης μεθόδου.
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Τροπολογία 284
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος θα είναι αποτελεσματικά 
μόνο εάν οδηγούν σε αλλαγές στη 
συμπεριφορά των παραγόντων της 
αγοράς. Οι παράγοντες της αγοράς θα 
αλλάξουν τη συμπεριφορά τους μόνο εάν 
τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά που 
πληρούν τα κριτήρια πριμοδοτηθούν ως 
προς την τιμή σε σύγκριση με όσα δεν 
πληρούν τα κριτήρια. Σύμφωνα με τη 
μέθοδο ισοζυγίου μάζας για την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης, υπάρχει 
φυσικός δεσμός μεταξύ της παραγωγής 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών που 
πληρούν τα κριτήρια και της 
κατανάλωσης βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών στην Κοινότητα, ο οποίος 
δημιουργεί τη δέουσα ισορροπία μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης και διασφαλίζει 
την πριμοδότηση τιμής η οποία είναι 
υψηλότερη από ό, τι σε συστήματα όπου 
δεν υπάρχει τέτοιος δεσμός. Ως εκ 
τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
πληρούν τα κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος θα μπορούν να πωληθούν 
σε υψηλότερη τιμή, διαφυλάσσοντας την 
ακεραιότητα του συστήματος και 
αποφεύγοντας παράλληλα την επιβολή 
αδικαιολόγητης επιβάρυνσης στη 
βιομηχανία, για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης πρέπει να χρησιμοποιείται 
το σύστημα του ισοζυγίου μάζας. 
Ωστόσο, πρέπει να μελετηθούν και οι 
άλλες μέθοδοι εξακρίβωσης.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όλα τα συστήματα θα προβλέπουν σήματα της αγοράς και επιβραβεύσεις για την παραγωγή 
βιώσιμων βιοκαυσίμων. Για το λόγο αυτό, το ευρωπαϊκό σύστημα βιωσιμότητας για τα 
βιοκαύσιμα δεν πρέπει να ορίζει μέθοδο για τη διαχείριση πληροφοριών μέσω της αλυσίδας 
εφοδιασμού.  Η ευελιξία αποτελεί εγγύηση για τη χρήση τις πιο ενδεδειγμένης μεθόδου.

Τροπολογία 285
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος θα είναι αποτελεσματικά 
μόνο εάν οδηγούν σε αλλαγές στη 
συμπεριφορά των παραγόντων της αγοράς. 
Οι παράγοντες της αγοράς θα αλλάξουν τη 
συμπεριφορά τους μόνο εάν τα 
βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά που 
πληρούν τα κριτήρια πριμοδοτηθούν ως 
προς την τιμή σε σύγκριση με όσα δεν 
πληρούν τα κριτήρια. Σύμφωνα με τη 
μέθοδο ισοζυγίου μάζας για την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης, υπάρχει 
φυσικός δεσμός μεταξύ της παραγωγής 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών που 
πληρούν τα κριτήρια και της κατανάλωσης 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών στην 
Κοινότητα, ο οποίος δημιουργεί τη δέουσα 
ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
και διασφαλίζει την πριμοδότηση τιμής η 
οποία είναι υψηλότερη από ό, τι σε 
συστήματα όπου δεν υπάρχει τέτοιος 
δεσμός. Ως εκ τούτου, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα και άλλα 
βιορευστά που πληρούν τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος θα μπορούν 
να πωληθούν σε υψηλότερη τιμή, 
διαφυλάσσοντας την ακεραιότητα του 
συστήματος και αποφεύγοντας παράλληλα 
την επιβολή αδικαιολόγητης επιβάρυνσης 
στη βιομηχανία, για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης πρέπει να χρησιμοποιείται 

(41) Τα κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος θα είναι αποτελεσματικά 
μόνο εάν οδηγούν σε αλλαγές στη 
συμπεριφορά των παραγόντων της αγοράς. 
Οι παράγοντες της αγοράς θα αλλάξουν τη 
συμπεριφορά τους μόνο εάν η βιομάζα για 
ενέργεια που πληροί τα κριτήρια 
πριμοδοτηθούν ως προς την τιμή σε 
σύγκριση με όσα δεν πληρούν τα κριτήρια. 
Σύμφωνα με τη μέθοδο ισοζυγίου μάζας 
για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης, 
υπάρχει φυσικός δεσμός μεταξύ της 
παραγωγής βιομάζας για ενέργεια που 
πληροί τα κριτήρια και της κατανάλωσης 
βιομάζας για ενέργεια στην Κοινότητα, ο 
οποίος δημιουργεί τη δέουσα ισορροπία 
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και 
διασφαλίζει την πριμοδότηση τιμής η 
οποία είναι υψηλότερη από ό, τι σε 
συστήματα όπου δεν υπάρχει τέτοιος 
δεσμός. Ως εκ τούτου, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η βιομάζα για ενέργεια 
που πληροί τα κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος θα μπορούν να πωληθούν 
σε υψηλότερη τιμή, διαφυλάσσοντας την 
ακεραιότητα του συστήματος και 
αποφεύγοντας παράλληλα την επιβολή 
αδικαιολόγητης επιβάρυνσης στη 
βιομηχανία, για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης πρέπει να χρησιμοποιείται 
το σύστημα του ισοζυγίου μάζας. Ωστόσο, 
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το σύστημα του ισοζυγίου μάζας. Ωστόσο, 
πρέπει να μελετηθούν και οι άλλες μέθοδοι 
εξακρίβωσης.

πρέπει να μελετηθούν και οι άλλες μέθοδοι 
εξακρίβωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος της συμμόρφωσης πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλη τη βιομάζα για ενέργεια.

Τροπολογία 286
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Είναι προς το συμφέρον της 
Κοινότητας να ενθαρρύνει τη σύναψη 
πολυμερών και διμερών συμφωνιών, 
καθώς και την καθιέρωση εθελοντικών 
διεθνών ή εθνικών συστημάτων θέσπισης 
προτύπων για την παραγωγή αειφόρων 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών και 
πιστοποίησης ότι η παραγωγή των 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών τηρεί 
τα εν λόγω πρότυπα. Για το λόγο αυτό, 
πρέπει να αποφασιστεί οι εν λόγω 
συμφωνίες ή συστήματα να παρέχουν 
αξιόπιστες πληροφορίες και στοιχεία, υπό 
τον όρο ότι τηρούν τα κατάλληλα πρότυπα 
αξιοπιστίας, διαφάνειας και ανεξάρτητου 
ελέγχου.

(42) Είναι προς το συμφέρον της 
Κοινότητας να ενθαρρύνει τη σύναψη 
πολυμερών και διμερών συμφωνιών, 
καθώς και την καθιέρωση εθελοντικών 
διεθνών ή εθνικών συστημάτων θέσπισης 
προτύπων για την παραγωγή αειφόρων 
καυσίμων κίνησης από βιομάζα, και 
πιστοποίησης ότι η παραγωγή καυσίμων 
κίνησης από βιομάζα τηρεί τα εν λόγω 
πρότυπα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
αποφασιστεί ποιες διαδικασίες 
χρειάζονται για να εξασφαλισθεί ότι οι εν 
λόγω συμφωνίες ή συστήματα θα
παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες και 
στοιχεία, υπό τον όρο ότι τηρούν τα 
κατάλληλα πρότυπα αξιοπιστίας, 
διαφάνειας και ανεξάρτητου ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με την αλλαγή του όρου των "βιοκαυσίμων".
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Τροπολογία 287
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42a) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
φροντίζουν ώστε τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν μέτρα για τη διαφύλαξη της 
συνολικής ανταγωνιστικότητας της 
ενεργοβόρου βιομηχανίας μειώνοντας τις 
ανανεούμενες προσαυξήσεις επί των 
ενεργειακών δαπανών τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ευρωπαϊκές ενεργοβόρες βιομηχανίες υφίστανται το γενικό ανταγωνισμό, δηλ. οι τιμές για τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες τους ορίζονται στη διεθνή αγορά. Κατά συνέπεια θα βρίσκονταν σε 
μειονεκτική θέση έναντι των γενικών ανταγωνιστών τους λόγω της αναμενόμενης αύξησης των 
τιμών ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη που οφείλεται στο κόστος στήριξης για την 
ανανεώσιμη ενέργεια. Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες πρέπει επομένως να προστατευθούν από τα 
βάρη που δημιουργούνται από οποιοδήποτε καθεστώς στήριξης.

Τροπολογία 288
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν σαφείς 
κανόνες για τον υπολογισμό των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τα βιοκαύσιμα 
και άλλα βιορευστά, καθώς και από τα 
αντικαθιστάμενα ορυκτά καύσιμα.

(43) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν σαφείς 
κανόνες για τον υπολογισμό των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τη βιομάζα για 
ενέργεια, καθώς και από τα 
αντικαθιστάμενα ορυκτά καύσιμα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει παράσχει στο ΕΚ και το Συμβούλιο μόνο τα συγκριτικά στοιχεία του άνθρακα 
τα οποία έχουν σχέση με τα υγρά καύσιμα μόνο από βιομάζα. Στην οδηγία αυτή πρέπει να 
τύχουν επεξεργασίας και να ορισθούν παρόμοια στοιχεία για την αέρια και στερεή βιομάζα για 
ενέργεια, αν πράγματι επιθυμούμε να καλύψουμε όλη τη βιομάζα για ενέργεια.

Τροπολογία 289
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν σαφείς 
κανόνες για τον υπολογισμό των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τα βιοκαύσιμα 
και άλλα βιορευστά, καθώς και από τα 
αντικαθιστάμενα ορυκτά καύσιμα.

(43) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν σαφείς 
κανόνες για τον υπολογισμό των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τα βιοκαύσιμα 
και άλλα βιορευστά, καθώς και από τα 
αντικαθιστάμενα ορυκτά καύσιμα, με 
βάση αναγνωρισμένες και επίκαιρες 
προδιαγραφές φυσικού και τεχνικού 
χαρακτήρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου ο υπολογισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου να καταλήγει πάντα σε 
διαφανείς και σαφείς τιμές, πρέπει να καθιερωθούν αναγνωρισμένες και επίκαιρες μέθοδοι 
υπολογισμού.

Τροπολογία 290
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Recital 43 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43α) Οιοσδήποτε μηχανισμός στήριξης, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
οικονομικών κινήτρων, ο οποίος 
θεσπίζεται από τα κράτη μέλη για 
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παραγωγή μεγάλης κλίμακας και χρήση / 
κατανάλωση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις μεταφορές, πρέπει να είναι 
ανάλογος προς την εξοικονόμηση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι 
μηχανισμοί στήριξης πρέπει να προωθούν 
με ειδικό τρόπο τη βιομάζα, τα 
βιοκαύσιμα και λοιπά βιορευστά μέσω 
των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου απ' ό, τι απαιτεί η παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα στήριξης πρέπει να δημιουργούν κίνητρα για μεγάλη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου. Πρέπει να μπορούν τα κράτη μέλη να επιβάλλουν και άλλα, πρόσθετα 
κριτήρια αειφορίας εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Τροπολογία 291
Claude Turmes

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 που επιθυμούν να αποδείξουν 
τη συμμόρφωσή τους προς το 

(45) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
δυσανάλογος διοικητικός φόρτος πρέπει να 
θεσπιστεί κατάλογος προκαθορισμένων 
τιμών για μέρος των κοινών οδών
παραγωγής βιοκαυσίμων. 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλη η ευρωπαϊκή παραγωγή πρέπει να εκδίδει πρωτότυπα δεδομένα καλλιέργειας.  Δεν 
προβλέπονται καθορισμένες τιμές. Οι καθορισμένες τιμές καλλιέργειας στο Παράρτημα VII 
προβλέπονται μόνο για την παραγωγή εκτός της ΕΕ.

Τροπολογία 292
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Προκειμένου να μην ενθαρρυνθεί η 
καλλιέργεια πρώτων υλών για βιοκαύσιμα 
και άλλα βιορευστά σε εδάφη όπου αυτό 
θα οδηγούσε σε υψηλές εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου, η χρήση των 
προκαθορισμένων τιμών για την 
καλλιέργεια πρέπει να περιορίζεται σε 
περιοχές όπου αυτή η επίπτωση μπορεί 
να αποκλειστεί μετά βεβαιότητας.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλη η ευρωπαϊκή παραγωγή πρέπει να εκδίδει πρωτότυπα δεδομένα καλλιέργειας.  Δεν 
προβλέπονται καθορισμένες τιμές. Οι καθορισμένες τιμές καλλιέργειας στο Παράρτημα VII 
προβλέπονται μόνο για την παραγωγή εκτός της ΕΕ.
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Τροπολογία 293
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι απαιτήσεις σχετικά με ένα 
καθεστώς αειφορίας για τις ενεργειακές 
χρήσεις της βιομάζας, εκτός από την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών, 
πρέπει να αναλυθούν από την Επιτροπή 
έως το 2010, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη να πραγματοποιείται η διαχείριση 
των πόρων βιομάζας με γνώμονα την 
αειφορία.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος για να περιμένουμε να ορισθούν κριτήρια αειφορίας 
για όλη τη βιομάζα για ενέργεια. Τα περισσότερα κριτήρια αειφορίας που μπορούν να ισχύσουν 
για τα καύσιμα κίνησης και λοιπά ρευστά από βιομάζα, μπορούν να ισχύσουν απευθείας και 
αμέσως στη στερεά βιομάζα. Ο υπολογισμός όμως των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
στερεά βιομάζα για ενέργεια και τα συγκριτικά ορυκτά καύσιμα πρέπει να διενεργηθεί 
προκειμένου να υπάρξει μια πλήρης σειρά κριτηρίων για όλη τη βιομάζα από ενέργεια.

Τροπολογία 294
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι απαιτήσεις σχετικά με ένα 
καθεστώς αειφορίας για τις ενεργειακές 
χρήσεις της βιομάζας, εκτός από την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών, 
πρέπει να αναλυθούν από την Επιτροπή 
έως το 2010, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη να πραγματοποιείται η διαχείριση 
των πόρων βιομάζας με γνώμονα την 

Διαγράφεται



AM\728453EL.doc 35/122 PE407.891v01-00

EL

αειφορία.

Or. sl

Τροπολογία 295
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι απαιτήσεις σχετικά με ένα 
καθεστώς αειφορίας για τις ενεργειακές 
χρήσεις της βιομάζας, εκτός από την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών, 
πρέπει να αναλυθούν από την Επιτροπή 
έως το 2010, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη να πραγματοποιείται η διαχείριση 
των πόρων βιομάζας με γνώμονα την 
αειφορία.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια αειφορίας θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις πηγές βιοενέργειας. Το πλαίσιο 
θα πρέπει να αναπτυχθεί με τρόπο ώστε να καλύπτει τα βιοκαύσιμα, άλλα βιορευστά και την 
βιομάζα.

Τροπολογία 296
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι απαιτήσεις σχετικά με ένα 
καθεστώς αειφορίας για τις ενεργειακές 
χρήσεις της βιομάζας, εκτός από την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών, 
πρέπει να αναλυθούν από την Επιτροπή 
έως το 2010, λαμβάνοντας υπόψη την 

(47) Πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση της 
βιομάζας, από απόβλητα δασοκομίας, 
γεωργίας, στερεά αστικά απόβλητα. 
Μπορούν να δημιουργηθούν ενεργειακές 
καλλιέργειες μόνον εφόσον αποδειχθεί 
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ανάγκη να πραγματοποιείται η διαχείριση 
των πόρων βιομάζας με γνώμονα την 
αειφορία.

από τις σχετικές αναλύσεις ότι η χρήση 
της αρόσιμης γης για λόγους παραγωγής 
ενέργειας είναι συμβατή με αυτήν για 
λόγους διατροφής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση της βιομάζας για ενεργειακούς λόγους έχει μεγάλη σημασία, πρέπει όμως 
επίσης να εξετασθεί και πάση θυσία να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση αυτή να προκαλέσει 
οιαδήποτε στρέβλωση των τιμών των προϊόντων διατροφής.

Τροπολογία 297
Gabriele Albertini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47a) Πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
αποδοτικότητα και η βιώσιμη χρήση της 
βιομάζας ως πηγής ενέργειας. Από τη 
στιγμή που η χρησιμοποίηση της 
βιομάζας για ενεργειακούς λόγους θα 
μπορούσε να προκαλέσει στρεβλώσεις 
στην αγορά, αποψίλωση των δασών, 
κατανάλωση υδάτινων πόρων και αύξηση 
της τιμής των προϊόντων διατροφής, 
είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί και να 
προωθηθεί η χρησιμοποίηση και η 
διείσδυση στην αγορά άλλων μορφών 
βιομάζας που υπάρχουν εν αφθονία και 
διατίθενται σε τοπικό επίπεδο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου η μεγαλύτερη χρησιμοποίηση της βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς να μην 
δημιουργήσει κινδύνους στο επίπεδο της αύξησης της τιμής των προϊόντων διατροφής, της 
μαζικής αποψίλωσης των δασών και της ελάττωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, είναι 
απαραίτητο να προωθηθεί η χρησιμοποίηση και η διείσδυση στην αγορά άλλων μορφών 
βιομάζας που υπάρχουν εν αφθονία και διατίθενται σε τοπικό επίπεδο.
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Τροπολογία 298
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
επίτευξη του 10% ως μεριδίου των 
βιοκαυσίμων, χρειάζεται να διασφαλιστεί 
η διάθεση, στην αγορά, πετρελαίου ντίζελ 
με υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
βιολογικό πετρέλαιο από την 
προβλεπόμενη στο πρότυπο EN590/2004.

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 299
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
επίτευξη του 10% ως μεριδίου των 
βιοκαυσίμων, χρειάζεται να διασφαλιστεί η 
διάθεση, στην αγορά, πετρελαίου ντίζελ με 
υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιολογικό 
πετρέλαιο από την προβλεπόμενη στο 
πρότυπο EN590/2004.

(48) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
επίτευξη του 5% ως μεριδίου των 
βιοκαυσίμων, χρειάζεται να διασφαλιστεί η 
διάθεση, στην αγορά, πετρελαίου ντίζελ με 
υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιολογικό 
πετρέλαιο από την προβλεπόμενη στο 
πρότυπο EN590/2004.

Or. it
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Τροπολογία 300
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
επίτευξη του 10% ως μεριδίου των 
βιοκαυσίμων, χρειάζεται να διασφαλιστεί η 
διάθεση, στην αγορά, πετρελαίου ντίζελ με 
υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιολογικό 
πετρέλαιο από την προβλεπόμενη στο 
πρότυπο EN590/2004.

(48) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
επίτευξη του 7% ως μεριδίου των 
βιοκαυσίμων, χρειάζεται να διασφαλιστεί η 
διάθεση, στην αγορά, πετρελαίου ντίζελ με 
υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιολογικό 
πετρέλαιο από την προβλεπόμενη στο 
πρότυπο EN590/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 10% των βιοκαυσίμων θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο επί της 
διατροφής και άλλων βασικών τομέων, γι' αυτό κρίνεται πιο ρεαλιστικός ο στόχος του 7% και 
παραπέμπει περισσότερο στα κριτήρια αειφορίας.

Τροπολογία 301
Mechtild Rothe και Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
επίτευξη του 10% ως μεριδίου των 
βιοκαυσίμων, χρειάζεται να διασφαλιστεί 
η διάθεση, στην αγορά, πετρελαίου ντίζελ 
με υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
βιολογικό πετρέλαιο από την 
προβλεπόμενη στο πρότυπο EN590/2004.

(48) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
επίτευξη του 10% ως μεριδίου των 
ενεργειών που προέρχονται από 
ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των 
μεταφορών έως το 2020, χρειάζεται να 
διασφαλιστεί, όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, 
η διάθεση, στην αγορά, πετρελαίου ντίζελ 
με υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
βιολογικό πετρέλαιο από την 
προβλεπόμενη στο πρότυπο EN590/2004.

Or. en
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Τροπολογία 302
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
βιοκαύσιμα, για την παραγωγή των 
οποίων χρησιμοποιήθηκε ένα ποικίλο 
εύρος πρώτων υλών, καθίστανται 
εμπορικώς βιώσιμα, πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερο βάρος σε αυτά στο πλαίσιο 
των εθνικών υποχρεώσεων περί 
βιοκαυσίμων.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν επιτραπεί αυτό το έξτρα πλεονέκτημα στους στόχους της ανανεώσιμης ενέργειας, θα  
δημιουργηθεί νομοθετικό κενό κατά την έννοια ότι το συνολικό ποσό της παραγόμενης 
ανανεώσιμης ενέργειας θα μειωθεί στο αντίστοιχο ποσό του δεδομένου πλεονεκτήματος. Η 
λεγόμενη δεύτερη γενιά θα μπορούσε να προαχθεί καλύτερα μέσω ενός ανώτατου ορίου μεγάλης 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου όπως αυτό που προτείνεται στην παρούσα έκθεση, δηλ. 
τουλάχιστον 60%, χωρίς να διατρέξουν κίνδυνο οι στόχοι ΕΑΠ.

Τροπολογία 303
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
βιοκαύσιμα, για την παραγωγή των οποίων 
χρησιμοποιήθηκε ένα ποικίλο εύρος 
πρώτων υλών, καθίστανται εμπορικώς 
βιώσιμα, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο 
βάρος σε αυτά στο πλαίσιο των εθνικών 
υποχρεώσεων περί βιοκαυσίμων.

(49) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
βιοκαύσιμα, για την παραγωγή των οποίων 
χρησιμοποιήθηκε ένα ποικίλο εύρος 
πρώτων υλών, καθίστανται εμπορικώς 
βιώσιμα, πρέπει να καθοριστούν γι' αυτά 
διαφοροποιημένοι υποχρεωτικοί στόχοι.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση οδηγίας, τα βιοκαύσιμα που παράγονται από απόβλητα, κατάλοιπα, 
μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες θα υπολογίζονται διπλά για τη 
συμμόρφωση με τους εθνικούς στόχους. Παρά ταύτα, το προτεινόμενο σύστημα θα μπορούσε να 
σημαίνει ένα σημαντικά μικρότερο πραγματικό ποσό βιοκαυσίμων που θα τεθούν στην αγορά.  
Για να αποφευχθεί αυτή η παρενέργεια, προτείνουμε αυτή η  προώθηση  των ειδικών αυτών 
βιοκαυσίμων να γίνει κατά το πρότυπο των Ηνωμένων Πολιτειών: ένα ειδικό ποσοστό του 
στόχου πρέπει να επιτευχθεί μέσω βιοκαυσίμων από εκείνες τις πρώτες ύλες.

Τροπολογία 304
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
βιοκαύσιμα, για την παραγωγή των οποίων 
χρησιμοποιήθηκε ένα ποικίλο εύρος 
πρώτων υλών, καθίστανται εμπορικώς 
βιώσιμα, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο 
βάρος σε αυτά στο πλαίσιο των εθνικών 
υποχρεώσεων περί βιοκαυσίμων.

(49) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
βιοκαύσιμα, για την παραγωγή των οποίων 
χρησιμοποιήθηκε ένα ποικίλο εύρος 
πρώτων υλών, καθίστανται εμπορικώς 
βιώσιμα, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο 
βάρος σε αυτά στο πλαίσιο των εθνικών 
υποχρεώσεων περί βιοκαυσίμων και να 
προωθηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα καύσιμα δεύτερης γενιάς θα πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης υποστήριξης, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους κατά τα ερχόμενα έτη.

Τροπολογία 305
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Είναι αναγκαία η τακτική υποβολή (50) Είναι αναγκαία η θέσπιση 
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εκθέσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεχής επικέντρωση στην πρόοδο όσον 
αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε εθνικό και κοινοτικό 
επίπεδο.

υποχρέωσης για τακτική υποβολή 
εκθέσεων χωρίς γραφειοκρατία, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επικέντρωση στην πρόοδο όσον αφορά την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ήδη πολυάριθμες εκθέσεις, πρέπει λοιπόν να διασφαλιστεί ότι δεν 
θα προκύψει υπερβολική γραφειοκρατία.

Τροπολογία 306
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50a) Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
διάφορους μηχανισμούς στήριξης για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές σε 
εθνικό επίπεδο, οι οποίοι ποικίλλουν 
επίσης μεταξύ τομέων ανανεώσιμης 
ενέργειας. Μακροπρόθεσμα θα μπορούσε 
να εξετασθεί το ενδεχόμενο ενός 
εναρμονισμένου ανά την Κοινότητα 
πλαισίου σ' ο, τι αφορά τα καθεστώτα 
στήριξης σε οποιοδήποτε από τους τομείς 
ανανεώσιμης ενέργειας. [Έως το 
Δεκέμβριο 2012] η Επιτροπή πρέπει να 
αξιολογήσει τους αντίκτυπους των 
ισχυόντων καθεστώτων στήριξης και το 
ενδεχόμενο πρότασης για ένα 
εναρμονισμένο ευρωπαϊκό καθεστώς, 
βασισμένο στην αγορά, στήριξης της 
ανάπτυξης της ανανεώσιμης ενέργειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η επίτευξη των στόχων για την ανανεώσιμη ενέργεια πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 
οικονομικώς αποδοτική, αλλά πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την ανάπτυξη όσο το δυνατόν 
περισσοτέρων τεχνολογιών. Σήμερα υπάρχουν 27 διαφορετικά εθνικά συστήματα στήριξης και 
υπάρχει ο κίνδυνος να προσπαθούν τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν το ένα το άλλο για να 
επιτύχουν τους στόχους τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται πιο δαπανηρή η προσπάθεια 
επίτευξης των στόχων απ' ο, τι χρειάζεται.  Είναι επίσης σημαντικό για την εμπιστοσύνη των 
επενδυτών να μην αλλάζουν απότομα τα εθνικά καθεστώτα στήριξης. Για το λόγο αυτό, η 
Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τα ισχύοντα καθεστώτα στήριξης και το ενδεχόμενο 
καθιέρωσης ενός εναρμονισμένου καθεστώτος βασισμένου στην αγορά.

Τροπολογία 307
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50α) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα 
σταθερό και μόνιμο πλαίσιο για την 
ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας, η 
Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύσει το 
αργότερο μέχρι το 2016 ένα Χάρτη 
Πορείας για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας πέραν του 2020, ο οποίος 
μπορεί να περιλαμβάνει επιλογές για την 
εναρμόνιση των εθνικών καθεστώτων 
στήριξης και την πλήρη ένταξη της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές και του βιοαερίου 
στις ευρύτερες αγορές ηλεκτρικού 
ρεύματος και φυσικού αερίου της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μια νέα βιομηχανία η οποία σήμερα 
χρειάζεται στήριξη αλλά σε λίγο καιρό θα ενταχθεί στην ευρύτερη αγορά ενέργειας. Η 
βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χρειάζεται πολύ καιρό για να προσαρμοσθεί σε 
πιθανές ρυθμιστικές αλλαγές πέραν του 2020.
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Τροπολογία 308
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων 
καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση 
βιοκαυσίμων τα οποία παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οφελών 
της διαφοροποίησης που παρέχουν τα 
βιοκαύσιμα που παρασκευάζονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχο 
υλικό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
διαφορετικό κόστος της παραγωγής 
ενέργειας από συμβατικά βιοκαύσιμα 
αφενός και από άλλα βιοκαύσιμα τα 
οποία παρέχουν πρόσθετα οφέλη 
αφετέρου. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στην 
ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας οι οποίες χρειάζονται 
χρόνο για να καταστούν ανταγωνιστικές.

(52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων 
καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, να ενθαρρύνουν τη χρήση  
βιοκαυσίμων ή τις σχετικές επενδύσεις, τα 
οποία παρέχουν πρόσθετα οφέλη. Τούτο 
το πράττουν βάσει στοιχειοθετημένων 
δυνατοτήτων μείωσης των σχετικών 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.  Με τον 
τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η 
ανάπτυξη αλυσίδων παραγωγής 
βιοκαυσίμων καλύτερης απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σημερινός ορισμός ενός προχωρημένου βιοκαυσίμου είναι πάρα πολύ στενός και οι 
τεχνολογικές επιβραβεύσεις σε προχωρημένα βιοκαύσιμα πρέπει να χορηγούνται βάσει 
τεκμηρίωσης για τα οφέλη απόδοσης από πλευράς αερίων θερμοκηπίου, δηλ. εγγενείς 
δυνατότητες μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Έτσι θα μπορούσε να καλυφθεί η 
ανάγκη να αναπτυχθούν αλυσίδες παραγωγής βιοκαυσίμων καλύτερης απόδοσης και να ανοίξει 
η πόρτα για γενιές προχωρημένων βιοκαυσίμων. Οποιαδήποτε στήριξη είναι προσωρινή εξ 
ορισμού και πρέπει να εξασφαλίζει ότι η τεχνολογία και οι επενδύσεις μπορούν να επιβιώσουν 
λόγω της αξίας τους μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο.
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Τροπολογία 309
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων 
καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση 
βιοκαυσίμων τα οποία παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οφελών 
της διαφοροποίησης που παρέχουν τα 
βιοκαύσιμα που παρασκευάζονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχο 
υλικό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
διαφορετικό κόστος της παραγωγής 
ενέργειας από συμβατικά βιοκαύσιμα 
αφενός και από άλλα βιοκαύσιμα τα 
οποία παρέχουν πρόσθετα οφέλη 
αφετέρου. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στην 
ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας οι οποίες χρειάζονται 
χρόνο για να καταστούν ανταγωνιστικές.

(52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων 
καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, να ενθαρρύνουν τη χρήση  
βιοκαυσίμων ή τις σχετικές επενδύσεις, τα 
οποία παρέχουν πρόσθετα οφέλη. Τούτο 
το πράττουν βάσει στοιχειοθετημένων 
δυνατοτήτων μείωσης των σχετικών 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.  Με τον 
τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η 
ανάπτυξη αλυσίδων παραγωγής 
βιοκαυσίμων καλύτερης απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σημερινός ορισμός ενός προχωρημένου βιοκαυσίμου είναι πάρα πολύ στενός και οι 
τεχνολογικές επιβραβεύσεις σε προχωρημένα βιοκαύσιμα πρέπει να χορηγούνται βάσει 
τεκμηρίωσης για τα οφέλη απόδοσης από πλευράς αερίων θερμοκηπίου, δηλ. εγγενείς 
δυνατότητες μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Έτσι θα μπορούσε να καλυφθεί η 
ανάγκη να αναπτυχθούν αλυσίδες παραγωγής βιοκαυσίμων καλύτερης απόδοσης και να ανοίξει 
η πόρτα για γενιές προχωρημένων βιοκαυσίμων. Οποιαδήποτε στήριξη είναι προσωρινή εξ 
ορισμού και πρέπει να εξασφαλίζει ότι η τεχνολογία και οι επενδύσεις μπορούν να επιβιώσουν 
λόγω της αξίας τους μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο.
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Τροπολογία 310
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων 
καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση 
βιοκαυσίμων τα οποία παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οφελών 
της διαφοροποίησης που παρέχουν τα 
βιοκαύσιμα που παρασκευάζονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχο 
υλικό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
διαφορετικό κόστος της παραγωγής 
ενέργειας από συμβατικά βιοκαύσιμα 
αφενός και από άλλα βιοκαύσιμα τα οποία 
παρέχουν πρόσθετα οφέλη αφετέρου. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες 
χρειάζονται χρόνο για να καταστούν 
ανταγωνιστικές.

(52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων 
καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση 
βιοκαυσίμων τα οποία παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οφελών 
της διαφοροποίησης που παρέχουν τα 
βιοκαύσιμα που παρασκευάζονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχο 
υλικό, φύκια, καθώς και μη ποτιστικά 
φυτά που φύονται σε άγονες περιοχές 
προς καταπολέμηση της απερήμωσης -   
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
διαφορετικό κόστος της παραγωγής 
ενέργειας από συμβατικά βιοκαύσιμα 
αφενός και από άλλα βιοκαύσιμα τα οποία 
παρέχουν πρόσθετα οφέλη αφετέρου. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες 
χρειάζονται χρόνο για να καταστούν 
ανταγωνιστικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φύκια είναι μια πιθανή αειφόρος μελλοντική πηγή για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 311
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων (52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων 
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καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση 
βιοκαυσίμων τα οποία παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οφελών 
της διαφοροποίησης που παρέχουν τα 
βιοκαύσιμα που παρασκευάζονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχο 
υλικό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
διαφορετικό κόστος της παραγωγής 
ενέργειας από συμβατικά βιοκαύσιμα 
αφενός και από άλλα βιοκαύσιμα τα οποία 
παρέχουν πρόσθετα οφέλη αφετέρου. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες 
χρειάζονται χρόνο για να καταστούν 
ανταγωνιστικές.

καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση 
βιοκαυσίμων τα οποία παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οφελών 
της διαφοροποίησης που παρέχουν τα 
βιοκαύσιμα που παρασκευάζονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχο 
υλικό, φύκια, καθώς και μη ποτιστικά 
φυτά που φύονται σε άγονες περιοχές 
προς καταπολέμηση της απερήμωσης -   
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
διαφορετικό κόστος της παραγωγής 
ενέργειας από συμβατικά βιοκαύσιμα 
αφενός και από άλλα βιοκαύσιμα τα οποία 
παρέχουν πρόσθετα οφέλη αφετέρου. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες 
χρειάζονται χρόνο για να καταστούν 
ανταγωνιστικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οδοί παραγωγής βιοντίζελ από φύκια ή από φυτά που φύονται σε άγονες περιοχές θα έχουν 
ένα ιδιαίτερα θετικό προφίλ από πλευράς CO2.

Τροπολογία 312
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων 
καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση 
βιοκαυσίμων τα οποία παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οφελών 
της διαφοροποίησης που παρέχουν τα 
βιοκαύσιμα που παρασκευάζονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 

(52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων 
καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση 
βιοκαυσίμων τα οποία παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οφελών 
της διαφοροποίησης που παρέχουν τα 
βιοκαύσιμα που παρασκευάζονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
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κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχο
υλικό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
διαφορετικό κόστος της παραγωγής 
ενέργειας από συμβατικά βιοκαύσιμα 
αφενός και από άλλα βιοκαύσιμα τα οποία 
παρέχουν πρόσθετα οφέλη αφετέρου. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες 
χρειάζονται χρόνο για να καταστούν 
ανταγωνιστικές.

κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχο 
υλικό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
διαφορετικό κόστος της παραγωγής 
ενέργειας από συμβατικά βιοκαύσιμα 
αφενός και από άλλα βιοκαύσιμα τα οποία 
παρέχουν πρόσθετα οφέλη αφετέρου. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες 
χρειάζονται χρόνο για να καταστούν 
ανταγωνιστικές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα καύσιμα δεύτερης γενιάς θα πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης υποστήριξης, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους κατά τα ερχόμενα έτη.

Τροπολογία 313
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων 
καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση 
βιοκαυσίμων τα οποία παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οφελών 
της διαφοροποίησης που παρέχουν τα 
βιοκαύσιμα που παρασκευάζονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχο 
υλικό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
διαφορετικό κόστος της παραγωγής 
ενέργειας από συμβατικά βιοκαύσιμα 
αφενός και από άλλα βιοκαύσιμα τα οποία 
παρέχουν πρόσθετα οφέλη αφετέρου. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες 
χρειάζονται χρόνο για να καταστούν 

(52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων 
καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να ενθαρρύνουν τη χρήση 
βιοκαυσίμων τα οποία παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οφελών 
της διαφοροποίησης που παρέχουν τα 
βιοκαύσιμα που παρασκευάζονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχο 
υλικό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
διαφορετικό κόστος της παραγωγής 
ενέργειας από συμβατικά βιοκαύσιμα 
αφενός και από άλλα βιοκαύσιμα τα οποία 
παρέχουν πρόσθετα οφέλη αφετέρου. Τα 
κράτη μέλη οφείλουν επίσης να 
ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στην έρευνα 
και ανάπτυξη τεχνολογιών άλλων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες 
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ανταγωνιστικές. χρειάζονται χρόνο για να καταστούν 
ανταγωνιστικές.

Or. en

Τροπολογία 314
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων 
καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να ενθαρρύνουν τη χρήση 
βιοκαυσίμων τα οποία παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οφελών 
της διαφοροποίησης που παρέχουν τα 
βιοκαύσιμα που παρασκευάζονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχο 
υλικό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
διαφορετικό κόστος της παραγωγής 
ενέργειας από συμβατικά βιοκαύσιμα 
αφενός και από άλλα βιοκαύσιμα τα οποία 
παρέχουν πρόσθετα οφέλη αφετέρου. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες 
χρειάζονται χρόνο για να καταστούν 
ανταγωνιστικές. 

(52) Κατά το σχεδιασμό των οικείων 
καθεστώτων στήριξης, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να ενθαρρύνουν τη χρήση 
βιοκαυσίμων τα οποία παρέχουν πρόσθετα 
οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οφελών 
της διαφοροποίησης που παρέχουν τα 
βιοκαύσιμα που παρασκευάζονται από 
απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες 
κυτταρινούχες ύλες και λιγνοκυτταρινούχο 
υλικό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το 
διαφορετικό κόστος της παραγωγής 
ενέργειας από συμβατικά βιοκαύσιμα 
αφενός και από άλλα βιοκαύσιμα τα οποία 
παρέχουν πρόσθετα οφέλη αφετέρου. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις 
επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες 
χρειάζονται χρόνο για να καταστούν 
ανταγωνιστικές. 

Or. en

Τροπολογία 315
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Δεδομένου ότι ο πρωταρχικός (53) Δεδομένου ότι ο πρωταρχικός σκοπός 
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σκοπός των μέτρων που προβλέπονται 
στα άρθρα 15 έως 17 της παρούσας 
οδηγίας είναι η διασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
εναρμονίζοντας τους όρους αειφορίας 
τους οποίους πρέπει να πληρούν τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά για 
ορισμένους σκοπούς και διευκολύνοντας 
έτσι τις συναλλαγές μεταξύ κρατών 
μελών όσον αφορά τα βιοκαύσιμα και τα 
βιορευστά τα οποία συμμορφώνονται 
προς τους εν λόγω όρους, τα μέτρα αυτά 
βασίζονται στο άρθρο 95 της Συνθήκης. 
Δεδομένου ότι ο πρωταρχικός σκοπός 
όλων των άλλων μέτρων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι 
η προστασία του περιβάλλοντος, τα εν 
λόγω μέτρα βασίζονται στο άρθρο 175 
παράγραφος 1 της Συνθήκης.

όλων των άλλων μέτρων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι 
η προστασία του περιβάλλοντος, τα εν 
λόγω μέτρα βασίζονται στο άρθρο 175 
παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 175 παράγραφος 1 αποτελεί τη μοναδική κατάλληλη νομική βάση. Μια διπλή βάση 
διαφυλάσσεται για εξαιρετικές περιπτώσεις όπου αρκετοί στόχοι είναι εξίσου σημαντικοί· 
ωστόσο, εδώ ο κύριος στόχος είναι η περιβαλλοντική προστασία – η παρούσα οδηγία για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και η οδηγία για τα βιοκαύσιμα εγκρίθηκαν επίσης βάσει του 
άρθρου 175 παράγραφος 1. Άλλωστε, οι διατάξεις για τα βιοκαύσιμα δεν στοχεύουν πρωτίστως 
στη διευκόλυνση του εμπορίου – καθώς τα προβλεπόμενα πρότυπα απέχουν πολύ από το να 
είναι εναρμονισμένα – αλλά στον καθορισμό των κριτηρίων αειφορίας.

Τροπολογία 316
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Ειδικότερα, πρέπει να εκχωρηθούν 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή να 
προσαρμόζει τις μεθοδολογικές αρχές και 
τιμές που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση 

(55) Ειδικότερα, πρέπει να εκχωρηθούν 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή να 
προσαρμόζει τις μεθοδολογικές αρχές και 
τιμές που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση 
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του κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά και 
να προσαρμόζει το ενεργειακό 
περιεχόμενο των καυσίμων για τις 
μεταφορές στην τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο. Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα 
έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής και έχουν 
εκπονηθεί για την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με την προσαρμογή των μεθοδολογικών 
αρχών και τιμών, πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

του κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά και 
να προσαρμόζει το ενεργειακό 
περιεχόμενο των καυσίμων για τις 
μεταφορές στην τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο. Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα 
έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής και έχουν 
εκπονηθεί για την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με την προσαρμογή των μεθοδολογικών 
αρχών και τιμών, πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Εν τούτοις, η 
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη, για 
τον καθορισμό των προκαθορισμένων 
τιμών που λαμβάνονται υπόψη κατά τους 
υπολογισμούς των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τον κύκλο της ζωής 
των βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών, 
τις τιμές και τα δεδομένα της 
Διακυβερνητικής Ομάδας Μελετών 
(GIECC), ειδικότερα όσον αφορά τις 
εκπομπές N²O. Θα πρέπει επίσης να 
εξασφαλίσει ότι χρησιμοποιεί 
ενημερωμένες τιμές όσον αφορά τις 
βιομηχανικές διαδικασίες που 
παρεμβαίνουν στον κύκλο ζωής των 
βιοκαυσίμων και των άλλων βιορευστών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εκτιμούμε ότι πρέπει να
συνοδεύεται από κριτήρια βιωσιμότητας, ότι όμως αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς μέθοδο 
υπολογισμού η οποία να είναι γενικώς αποδεκτή. Η GIEC είναι οργανισμός διεθνούς κύρους 
επί του θέματος ο οποίος συγκεντρώνει τους πλέον επαρκείς ειδικούς. Θα ήταν, ως εκ τούτου, 
περίεργο να μην ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της GIEC, δεδομένου ότι αυτά έχουν γίνει δεκτά 
από την Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γαλλία.
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Τροπολογία 317
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Ειδικότερα, πρέπει να εκχωρηθούν 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή να 
προσαρμόζει τις μεθοδολογικές αρχές και 
τιμές που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση 
του κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά και 
να προσαρμόζει το ενεργειακό 
περιεχόμενο των καυσίμων για τις 
μεταφορές στην τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο. Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα 
έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής και έχουν 
εκπονηθεί για την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με την προσαρμογή των μεθοδολογικών 
αρχών και τιμών, πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(55) Ειδικότερα, πρέπει να εκχωρηθούν 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή να 
προσαρμόζει τις μεθοδολογικές αρχές και 
τιμές που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση 
του κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια 
αειφορίας σε σχέση με τη βιομάζα για 
ενέργεια και να προσαρμόζει το 
ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων για 
τις μεταφορές στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο. Δεδομένου ότι τα εν 
λόγω μέτρα έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής 
και έχουν εκπονηθεί για την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με την προσαρμογή των 
μεθοδολογικών αρχών και τιμών, πρέπει 
να εγκρίνονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια αειφορίας καθώς και ο υπολογιστής των αερίων θερμοκηπίου και οι τυπικές και 
καθορισμένες αξίες  στο Παράρτημα VII για όλη τη βιομάζα για ενέργεια πρέπει να εκτιμώνται 
τακτικά από την Επιτροπή σύμφωνα την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.
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Τροπολογία 318
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Ειδικότερα, πρέπει να εκχωρηθούν 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή να 
προσαρμόζει τις μεθοδολογικές αρχές και 
τιμές που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση 
του κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος σε σχέση με 
τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά και 
να προσαρμόζει το ενεργειακό 
περιεχόμενο των καυσίμων για τις 
μεταφορές στην τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο. Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα 
έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής και έχουν 
εκπονηθεί για την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
με την προσαρμογή των μεθοδολογικών 
αρχών και τιμών, πρέπει να εγκρίνονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(55) Ειδικότερα, πρέπει να εκχωρηθούν 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή να
προσαρμόζει τις μεθοδολογικές αρχές και 
τιμές που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση 
του κατά πόσον έχουν τηρηθεί τα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια 
αειφορίας σε σχέση με τα βιοκαύσιμα και 
τα άλλα βιορευστά και να προσαρμόζει το 
ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων για 
τις μεταφορές στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο. Δεδομένου ότι τα εν 
λόγω μέτρα έχουν γενικό πεδίο εφαρμογής 
και έχουν εκπονηθεί για την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας με την προσαρμογή των 
μεθοδολογικών αρχών και τιμών, πρέπει 
να εγκρίνονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 319
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
οι γενικοί στόχοι επίτευξης 20% ως 
μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας και 
10% ως μεριδίου συμμετοχής των 

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
οι γενικοί στόχοι επίτευξης 20% ως 
μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας και 
7% ως μεριδίου συμμετοχής των 



AM\728453EL.doc 53/122 PE407.891v01-00

EL

βιοκαυσίμων στην κατανάλωση βενζίνης 
και πετρελαίου ντίζελ για τις μεταφορές 
εκάστου κράτους μέλους έως το 2020 και 
είναι δυνατόν, επομένως, λόγω της 
κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία επίσης 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

βιοκαυσίμων στην κατανάλωση βενζίνης 
και πετρελαίου ντίζελ για τις μεταφορές 
εκάστου κράτους μέλους έως το 2020 και 
είναι δυνατόν, επομένως, λόγω της 
κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία επίσης 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 10% των βιοκαυσίμων θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο επί της 
διατροφής και άλλων βοσικών τομέων, γι' αυτό κρίνεται πιο ρεαλιστικός ο στόχος του 7% και 
παραπέμπει περισσότερο στα κριτήρια αειφορίας.

Τροπολογία 320
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
οι γενικοί στόχοι επίτευξης 20% ως 
μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας και 
10% ως μεριδίου συμμετοχής των 
βιοκαυσίμων στην κατανάλωση βενζίνης 
και πετρελαίου ντίζελ για τις μεταφορές 
εκάστου κράτους μέλους έως το 2020 και 
είναι δυνατόν, επομένως, λόγω της 
κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
οι γενικοί στόχοι επίτευξης 20% ως 
μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας και 
8% ως μεριδίου συμμετοχής των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  στις 
μεταφορές εκάστου κράτους μέλους έως το 
2020 και είναι δυνατόν, επομένως, λόγω 
της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
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Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία επίσης 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία επίσης 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 321
Mechtild Rothe και Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη οι 
γενικοί στόχοι επίτευξης 20% ως μεριδίου 
συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στη συνολική κατανάλωση 
ενέργειας της Κοινότητας και 10% ως 
μεριδίου συμμετοχής των βιοκαυσίμων
στην κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου 
ντίζελ για τις μεταφορές εκάστου κράτους 
μέλους έως το 2020 και είναι δυνατόν, 
επομένως, λόγω της κλίμακας της δράσης, 
να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό 
επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, η οποία επίσης 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη οι 
γενικοί στόχοι επίτευξης δεσμευτικού 
ποσοστού 20% ως μεριδίου συμμετοχής 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 
συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας της 
Κοινότητας και δεσμευτικού ποσοστού 
10% ως μεριδίου συμμετοχής των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα 
των μεταφορών εκάστου κράτους μέλους 
έως το 2020 και είναι δυνατόν, επομένως, 
λόγω της κλίμακας της δράσης, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό 
επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, η οποία επίσης 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων 
αυτών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 αποφάσισε να ορίσει δεσμευτικό ποσοστό 20% 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία ορίζει στόχο 
10%  για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών έως το 2020. Ως εκ 
τούτου, αυτή η αιτιολογική σκέψη πρέπει να αλλάξει αναλόγως για να καταστεί συνεπής.

Τροπολογία 322
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
οι γενικοί στόχοι επίτευξης 20% ως 
μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας και 
10% ως μεριδίου συμμετοχής των 
βιοκαυσίμων στην κατανάλωση βενζίνης 
και πετρελαίου ντίζελ για τις μεταφορές
εκάστου κράτους μέλους έως το 2020 και 
είναι δυνατόν, επομένως, λόγω της 
κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο 
εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των εν λόγω στόχων.

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
οι γενικοί στόχοι επίτευξης 20% ως 
μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας και 
10% ως μεριδίου συμμετοχής της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον 
τομέα των μεταφορών εκάστου κράτους 
μέλους έως το 2020 και είναι δυνατόν, 
επομένως, λόγω της κλίμακας της δράσης, 
να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό 
επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, η οποία 
προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων.

Or. sl
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Τροπολογία 323
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57a) Κατά την μονόπλευρη εφαρμογή 
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, 
όπως για παράδειγμα της οδηγίας-
πλαισίου για τα ύδατα, ενδέχεται να τεθεί 
σε κίνδυνο η επίτευξη γενικών 
περιβαλλοντικών και ενεργειακών 
στόχων, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας του κλίματος. Ως εκ τούτου, 
στο πλαίσιο νομοθετικών σχεδίων, ιδίως 
στον τομέα του περιβάλλοντος, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην 
χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και να αποφεύγονται κατά το δυνατόν 
αλληλοσυγκρουόμενοι στόχοι.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί μία συνεκτική συνολική στρατηγική για την πολιτική για το 
περιβάλλον και την ενέργεια, κατά την υλοποίηση των στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον και το 
κλίμα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αμοιβαίες επιπτώσεις και να εξαλείφονται οι 
αντιφάσεις.

Τροπολογία 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτει 
υποχρεωτικούς στόχους για το συνολικό 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στην κατανάλωση ενέργειας και το 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική 
ενεργειακή αγορά της ΕΕ με σκοπό την 
βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού, την 
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μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις μεταφορές. Θεσπίζει 
κανόνες σχετικά με τις εγγυήσεις 
προέλευσης, τις διοικητικές διαδικασίες 
και για τις συνδέσεις με το διασυνδεδεμένο 
σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας όσον 
αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές. Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος για τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά.

προστασία του περιβάλλοντος, την 
ανταγωνιστικότητα και την βιομηχανική 
πρωτοπορία της ΕΕ.. Θέτει 
υποχρεωτικούς στόχους σε εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο για το συνολικό μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι το 2020 
τουλάχιστον το 20% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ θα 
καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές και 
ένα ελάχιστο του 10% της τελικής 
κατανάλωσης βενζίνης και ντίζελ στον 
τομέα των μεταφορών θα προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές.. Θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την προστασία των εθνικών 
συστημάτων στήριξης και των 
λεπτομερών εθνικών σχεδίων δράσης για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
δημιουργεί μηχανισμούς ελαστικότητας 
μεταξύ των κρατών μελών ως προς την 
επίτευξη των στόχων, τις διοικητικές 
διαδικασίες και για τις συνδέσεις 
υποδομών για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Καθιερώνει κριτήρια 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
αειφορίας για την ενέργεια που 
προέρχεται από την βιομάζα.

Or. es

Τροπολογία 325
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτει 
υποχρεωτικούς στόχους για το συνολικό 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο 
ενισχύει τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα 
στήριξης των κρατών μελών και την 
ταυτόχρονη συμμετοχή σε μία ευρωπαϊκή 
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των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 
διαδικασίες και για τις συνδέσεις με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Καθιερώνει κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος για τα 
βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά.

ενεργειακή πολιτική με αυξανόμενη 
ανεξαρτησία από τρίτες χώρες, με 
μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού, 
μεγαλύτερη ανταγωνιστική ικανότητα και 
βιομηχανική καθοδήγηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέτει 
υποχρεωτικούς κοινοτικούς και εθνικούς 
στόχους για το συνολικό μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 
διαδικασίες και για τις συνδέσεις με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στα επιμέρους κράτη μέλη.
Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος για τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την μελλοντική ικανότητα της ΕΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιτευχθεί κυρίως 
μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την ενέργεια από τρίτες χώρες και να διασφαλιστεί με αυτόν τον 
τρόπο μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και ταυτόχρονα ενίσχυση του 
ανταγωνισμού στον ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη.

Τροπολογία 326
Werner Langen, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτει 
υποχρεωτικούς στόχους για το συνολικό 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο 
ενισχύει τα υπάρχοντα εθνικά συστήματα 
στήριξης των κρατών μελών και την 
ταυτόχρονη συμμετοχή σε μία ευρωπαϊκή 
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των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 
διαδικασίες και για τις συνδέσεις με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Καθιερώνει κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος για τα 
βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά.

ενεργειακή πολιτική με αυξανόμενη 
ανεξαρτησία από τρίτες χώρες, με 
μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού, 
μεγαλύτερη ανταγωνιστική ικανότητα και 
βιομηχανική καθοδήγηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέτει 
υποχρεωτικούς κοινοτικούς και εθνικούς 
στόχους για το συνολικό μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 
διαδικασίες και για τις συνδέσεις με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στα επιμέρους κράτη μέλη. 
Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος για τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την μελλοντική ικανότητα της ΕΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιτευχθεί κυρίως 
μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την ενέργεια από τρίτες χώρες και να διασφαλιστεί με αυτόν τον 
τρόπο μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και ταυτόχρονα ενίσχυση του 
ανταγωνισμού στον ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη.

Τροπολογία 327
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτει 
υποχρεωτικούς στόχους για το συνολικό 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  και την 
ένταξή τους στην εσωτερική ενεργειακή 
αγορά. Σκοπός της παρούσας οδηγίας 
είναι να αυξηθεί το μερίδιο  των 
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των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές. It lays down rules relating to 
guarantees of origin, administrative 
procedures and electricity grid connections 
in relation to energy from renewable 
sources. Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας 
του περιβάλλοντος για τα βιοκαύσιμα και 
τα άλλα βιορευστά.

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους 
τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, των 
μεταφορών και της θέρμανσης και ψύξης 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της  
Κοινότητας για ανανεώσιμες πηγές σε 
τουλάχιστον 20% έως το 2020 και ως εκ 
τούτου να προωθηθεί η ασφάλεια του 
εφοδιασμού σε ενέργεια μειώνοντας τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
προωθώντας την τεχνολογική ανάπτυξη 
και παρέχοντας ευκαιρίες για την 
απασχόληση και την περιφερειακή 
ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις αγροτικές 
περιοχές.  Θέτει υποχρεωτικούς στόχους 
για το συνολικό και προσωρινό  μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 
διαδικασίες και για τις συνδέσεις με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Καθιερώνει κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος για τα 
βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθούν οι κύριοι σκοποί αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία 328
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτει 
υποχρεωτικούς στόχους για το συνολικό 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτει 
ενδεικτικούς στόχους για το συνολικό 
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μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 
διαδικασίες και για τις συνδέσεις με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Καθιερώνει κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος για τα 
βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά.

μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 
διαδικασίες και για τις συνδέσεις με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Καθιερώνει κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος για τα 
βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του συνολικού μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι επειγόντως
αναγκαία, πρέπει όμως να αποφευχθεί η εσπευσμένη θέσπιση υποχρεωτικών στόχων που δεν 
είναι δυνατό να επιτευχθούν με βιώσιμο τρόπο εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. 

Τροπολογία 329
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτει 
υποχρεωτικούς στόχους για το συνολικό 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 
διαδικασίες και για τις συνδέσεις με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Καθιερώνει κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος για τα 
βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτει 
υποχρεωτικούς στόχους για το συνολικό 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην κατανάλωση ενέργειας, το μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές και για τις βελτιώσεις από 
πλευράς ενεργειακής αποδοτικότητας 
στις μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά 
με τις εγγυήσεις προέλευσης, τις 
διοικητικές διαδικασίες και για τις 
συνδέσεις με το διασυνδεδεμένο σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 
Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος για τα βιοκαύσιμα και τα 
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άλλα βιορευστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ο στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκφράζεται με ποσοστό, είναι σημαντικό 
να εξετασθεί μαζί με άλλα μέτρα για τη μείωση της συνολικής ζήτησης σε ενέργεια.

Τροπολογία 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτει 
υποχρεωτικούς στόχους για το συνολικό 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 
διαδικασίες και για τις συνδέσεις με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Θεσπίζει κριτήρια 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για τα 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτει 
υποχρεωτικούς στόχους για το συνολικό 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 
διαδικασίες και για τις συνδέσεις με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Καθιερώνει κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 
συγκεκριμένα για την ενέργεια από 
βιομάζα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο των κριτηρίων αειφορίας πρέπει να επεκταθεί και πέρα των βιοκαυσίμων, το οποίο 
αποτελεί μικρό μέρος της ανανεώσιμης ενέργειας, προς κάλυψη αειφόρων κατηγοριών 
ανανεώσιμης ενέργειας καθώς και κάθε χρήση της βιομάζας για ενέργεια.
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Τροπολογία 331
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτει 
υποχρεωτικούς στόχους για το συνολικό 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 
διαδικασίες και για τις συνδέσεις με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Καθιερώνει κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος για τα 
βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτει 
υποχρεωτικούς στόχους για το συνολικό 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 
διαδικασίες και για τις συνδέσεις με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Καθιερώνει κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος για τα 
βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά. 
Βασίζεται στους ορισμούς που δίδονται 
στην οδηγία 2003/30/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διατηρείται κάποια συνέχεια στους ορισμούς που δίδονται σε προηγούμενες 
οδηγίες.

Τροπολογία 332
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, από τα 
κύματα, παλιρροϊκή, υδροηλεκτρική, από 
βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους 

(α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, γεωθερμική και από την 
θερμότητα του περιβάλλοντος, 
αεροθερμική, από τα κύματα, παλιρροϊκή, 
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υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια 
που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων και από τα βιοαέρια·

από το νερό (θερμική και υδροηλεκτρική
ενέργεια), από ιλύ λυμάτων καθαρισμού, 
από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους 
χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα 
αέρια που παράγονται σε μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων και από τα 
βιοαέρια· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται  στην 
τεχνική πρόοδο και να συμπληρώνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας. Έτσι 
απουσιάζουν π.χ. η ιλύς λυμάτων καθαρισμού, μεικτά κλάσματα κλπ. Το νερό μπορεί και θα 
έπρεπε να χρησιμοποιείται όχι μόνο ως υδροηλεκτική ενέργεια αλλά και ως πηγή θερμότητας 
(μέσο για αντλίες θερμότητας).

Τροπολογία 333
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, από τα 
κύματα, παλιρροϊκή, 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»: οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: αιολική, 
ηλιακή, από τον αέρα, από το νερό, από 
το έδαφος, γεωθερμική, από τα κύματα, 
παλιρροϊκή, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, 
από τα εκλυόμενα στους χώρους 
υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια 
που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων, από ιλύ λυμάτων και από τα 
βιοαέρια·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πηγές "αέρας", "νερό", "έδαφος" και "ιλύς λυμάτων" είναι επίσης δυνητικές ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ιδίως όσον αφορά μελλοντικές καινοτομίες στον τομέα της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
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Τροπολογία 334
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, από τα 
κύματα, παλιρροϊκή, 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»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, 
γεωθερμική, υδροθερμική, από τα κύματα, 
παλιρροϊκή, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, 
από τα εκλυόμενα στους χώρους 
υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια 
που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων και από τα βιοαέρια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός στην πρόταση περιλαμβάνει πηγές ενέργειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς η οδηγία στοχεύει και στη θέρμανση και ψύξη από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρέπει να περιληφθούν και οι πηγές που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ψύξη και θέρμανση. Για τη θέρμανση και ψύξη, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί θερμική ενέργεια από πηγές εδάφους αλλά και από αιολικές και υδάτινες πηγές. 
Τοιουτοτρόπως, πέρα από τη γεωθερμική ενέργεια, για τους σκοπούς της οδηγίας θα ληφθούν 
υπόψη η αεροθερμική ενέργεια (=θερμική ενέργεια από τον αέρα) και υδροθερμικής ενέργεια 
(=θερμική ενέργεια από το νερό).

Τροπολογία 335
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, από τα 
κύματα, παλιρροϊκή, υδροηλεκτρική, από 
βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους 

α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, από τα 
κύματα, παλιρροϊκή, αλατούχος όσμωση, 
υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα 
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υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια 
που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων και από τα βιοαέρια·

εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής 
ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται 
σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από 
τα βιοαέρια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλατούχος όσμωση είναι μια νέα τεχνολογία με την οποία παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από 
τις διαφορές πίεσης που λαμβάνονται από την όσμωση μεταξύ σωμάτων άλατος και γλυκού 
νερού. Η δυνατότητα αλατούχου όσμωσης υφίσταται συγκεκριμένα εκεί όπου ένας ποταμός 
συναντά τη θάλασσα. 

Τροπολογία 336
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, από τα 
κύματα, παλιρροϊκή, 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»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, από ατμοσφαιρικό αέρα, 
γεωθερμική, από τα κύματα, παλιρροϊκή, 
οσμωτική, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, 
από τα εκλυόμενα στους χώρους 
υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια 
που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων και από τα βιοαέρια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ατμοσφαιρικός αέρας που χρησιμοποιείται από αντλίες θερμότητας πρέπει να αναγνωρίζεται 
με σαφή τρόπο ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην οδηγία. Έτσι θα ευθυγραμμισθεί ο ορισμός 
προς την πρόταση προκειμένου να υπολογίζεται ο ατμοσφαιρικός αέρας ή η γεωθερμική 
ενέργεια που χρησιμοποιείται από αντλίες θερμότητας για την επίτευξη του στόχου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενός κράτους μέλους. Η οσμωτική ενέργεια έχει τη δυνατότητα 
να εκμεταλλευθεί την κλίση αλατούχου συγκέντρωσης ανάμεσα στο θαλάσσιο νερό και το γλυκό 
νερό, και πρέπει να αναγνωρίζεται με σαφή τρόπο ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 
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Τροπολογία 337
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, από τα 
κύματα, παλιρροϊκή, 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»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, από ατμοσφαιρικό αέρα, 
γεωθερμική, από τα κύματα, παλιρροϊκή, 
οσμωτική, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, 
από τα εκλυόμενα στους χώρους 
υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια 
που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων και από τα βιοαέρια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ατμοσφαιρικός αέρας που χρησιμοποιείται από αντλίες θερμότητας πρέπει να αναγνωρίζεται 
με σαφή τρόπο ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην Οδηγία. Έτσι θα ευθυγραμμισθεί ο ορισμός 
προς την πρόταση προκειμένου να υπολογίζεται ο ατμοσφαιρικός αέρας ή η γεωθερμική 
ενέργεια που χρησιμοποιείται από αντλίες θερμότητας για την επίτευξη του στόχου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενός κράτους μέλους. Η οσμωτική ενέργεια έχει τη δυνατότητα 
να εκμεταλλευθεί την κλίση αλατούχου συγκέντρωσης ανάμεσα στο θαλάσσιο νερό και το γλυκό 
νερό, και πρέπει να αναγνωρίζεται με σαφή τρόπο ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 

Τροπολογία 338
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, από τα 
κύματα, παλιρροϊκή, υδροηλεκτρική, από 
βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους 
υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια 
που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας 

(α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, περιβάλλων αέρας,
γεωθερμική ενέργεια, από τα κύματα, 
παλιρροϊκή, ενέργεια όσμωσης, 
υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα 
εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής 
ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται 
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λυμάτων και από τα βιοαέρια· σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από 
τα βιοαέρια·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο περιβάλλων αέρας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως πηγή ανανεώσιμης ενέργειας για την 
χρησιμοποίησή του από τις αντλίες θερμότητας.

Τροπολογία 339
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, από τα 
κύματα, παλιρροϊκή, 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»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, από τα 
κύματα, παλιρροϊκή, υδροηλεκτρική, από 
βιομάζα, χιόνι, από τα εκλυόμενα στους 
χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα 
αέρια που παράγονται σε μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων και από τα 
βιοαέρια· Η ενέργεια από θερμικά 
απόβλητα, η οποία λαμβάνεται με 
διαδικασίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Χ και πληρούν τα κριτήρια 
που αναφέρονται στο Παράρτημα Υ, 
θεωρείται και αυτή ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας αποτελεσματικός τρόπος, στο πλαίσιο της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
για να αποφευχθούν τα στρεβλά κίνητρα χρήσης πρωτογενούς ενέργειας αντί ενέργειας από 
απόβλητα, είναι να ορισθεί η ενέργεια από απόβλητα ως ανανεώσιμη για το σκοπό της οδηγίας, 
υπό τον όρο ότι πληρούνται  προκαθορισμένα κριτήρια αποδοτικότητας για τις πρωταρχικές 
διαδικασίες. Σε ορισμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιείται το χιόνι για ψύξη και ως εκ τούτου 
πρέπει να περιληφθεί στον ορισμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
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Τροπολογία 340
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, από τα 
κύματα, παλιρροϊκή, 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»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, από τα 
κύματα, παλιρροϊκή, υδροηλεκτρική, από 
βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους 
υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια 
που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων και από τα βιοαέρια, ενέργεια 
θερμικών αποβλήτων από συμπαραγωγή, 
φυσικό σύστημα ψύξης· Ο ορισμός 
μπορεί να προσαρμόζεται στην τεχνική 
πρόοδο από την Επιτροπή που θα ενεργεί 
σύμφωνα με την διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 
(3)· 

Or. en

Αιτιολόγηση

"Η ενέργεια από θερμικά απόβλητα" είναι πλεονάζουσα ενέργεια από την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας ή άλλες βιομηχανικές διαδικασίες και πρέπει να θεωρηθεί ως ενέργεια από 
ανανεώσιμη πηγή. Το "φυσικό σύστημα ψύξης" αναφέρεται στην ψύξη από τη βαθειά θάλασσα, 
λίμνες και ποταμούς.

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μελλοντική ανάπτυξη νέων πηγών και τεχνολογιών, η 
Επιτροπή θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί τον ορισμό μέσω διαδικασίας 
επιτροπολογίας. 
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Τροπολογία 341
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - σημείο α - υποπαράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισμός αυτός μπορεί να 
προσαρμόζεται στην τεχνική πρόοδο από 
την Επιτροπή που θα ενεργεί σύμφωνα με 
την διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 21, παράγραφος (3)· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχοντας ως βάση την οδηγία 2001/77 για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές, ο ορισμός της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν καλύπτει πολλές πηγές 
και τεχνολογίες όπως την ιλύ λυμάτων. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μελλοντική ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη να τροποποιεί τον ορισμό 
μέσω διαδικασίας επιτροπολογίας. 

Τροπολογία 342
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο α - εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών ορισμός πρέπει να έχει ως 
γνώμονα την τεχνική πρόοδο και μπορεί 
να προσαρμόζεται από την Επιτροπή, 
σύμφωνα με την διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 
(3)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η Επιτροπή θα πρέπει να 
είναι σε θέση να τροποποιεί τον ορισμό μέσω διαδικασίας επιτροπολογίας. 
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Τροπολογία 343
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) "Αεροθερμική ενέργεια" σημαίνει 
ενέργεια που αποθηκεύεται υπό μορφή 
θερμότητας στον αέρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική νομοθεσία δεν διαθέτει εναρμονισμένο ορισμό της αεροθερμικής, γεωθερμικής και 
υδροθερμικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό, η οδηγία θα πρέπει να προβλέψει τέτοιους ορισμούς.

Η "αεροθερμική ενέργεια" παραπέμπει στη θερμική ενέργεια που υπάρχει στον αέρα (στην 
ατμόσφαιρα της γης).

Τροπολογία 344
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (α  β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α β) «γεωθερμική ενέργεια»: η ενέργεια 
που αποθηκεύεται σε μορφή θερμότητας 
κάτω από την επιφάνεια της στερεάς γης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική νομοθεσία δεν διαθέτει εναρμονισμένο ορισμό της αεροθερμικής, γεωθερμικής και 
υδροθερμικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό, η οδηγία θα πρέπει να προβλέψει τέτοιους ορισμούς.

Η "γεωθερμική ενέργεια" παραπέμπει στη θερμική ενέργεια που υπάρχει κάτω από την 
επιφάνεια της στερεάς γης.
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Τροπολογία 345
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 -  στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a γ) "Υδροθερμική ενέργεια" σημαίνει 
ενέργεια που αποθηκεύεται υπό μορφή 
θερμότητας στα επιφανειακά ύδατα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινοτική νομοθεσία δεν διαθέτει εναρμονισμένο ορισμό της αεροθερμικής, γεωθερμικής και 
υδροθερμικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό, η οδηγία θα πρέπει να προβλέψει τέτοιους ορισμούς.

"Υδροθερμική ενέργεια" παραπέμπει στη θερμική ενέργεια που υπάρχει στα επιφανειακά ύδατα 
(όπως ποταμοί, λίμνες ή θάλασσα).

Τροπολογία 346
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων·

β) "βιομάζα": το βιολογικό υλικό που δεν 
έχει πλήρως αποσυντεθεί η απολιθωθεί·  

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η βιομάζα έχει ορισθεί με την περιοριστική απαρίθμηση των προϊόντων και αποβλήτων του 
τομέα που μπορούν να θεωρηθούν βιομάζα. Με έναν ευρύτερο και γενικότερο ορισμό θα 
μπορούσαν να καλυφθούν διαφορετικοί τύποι βιομάζας.

Τροπολογία 347
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων·

β) "βιομάζα": το βιολογικό υλικό που δεν 
έχει πλήρως αποσυντεθεί η απολιθωθεί·  

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της "βιομάζας" είναι υπερβολικά στενός και αποκλείει ορισμένες/τις νέες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (όπως τα φύκια). Με έναν ευρύτερο ορισμό θα ήταν δυνατή η 
κάλυψη διαφορετικών ειδών βιομάζας.  Στην οικολογία η βιομάζα ορίζεται ως οργανική ύλη. 

Τροπολογία 348
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 

β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
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των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων·

των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών,  το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων καθώς και η ιλύς 
λυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 349
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων·

β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, τύρφης καθώς 
και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τύρφη είναι το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα εν μέρει σάπιας βλάστησης και αποτελεί 
σημαντική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως  Ιρλανδία, 
Φινλανδία, Εσθονία, ΗΒ(Σκωτία), Πολωνία, Β. Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία και Δανία.

Τροπολογία  350
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
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κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων·

κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων και από την 
υδατοκαλλιέργεια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα φύκια αποτελούν μια αυξανόμενη πηγή ενέργειας, γι' αυτό και ο όρος "υδατοκαλλιέργεια" 
πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο. 

Τροπολογία 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων·

(β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της 
υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της βιομάζας στην πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει τα προϊόντα της 
υδατοκαλλιέργειας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα φύκια, από τα οποία μπορεί να 
εξασφαλισθεί σε μεγάλο βαθμό η παραγωγή βιο-ντίζελ δεύτερης γενεάς.
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Τροπολογία 352
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων·

(β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων καθώς και το 
κλάσμα που μπορεί να μετατραπεί σε 
αέριο με διαδικασία υψηλής 
θερμοκρασίας·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αποτελεί απλώς συμπλήρωση του ορισμού της βιομάζας που παρατίθεται ήδη 
στο άρθρο.

Τροπολογία 353
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων·

β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων από μη ορυκτά 
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καύσιμα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης σ' ό, τι αφορά το πεδίο της οδηγίας, ο ορισμός της 
βιομάζας πρέπει να αποσαφηνισθεί με τον κατηγορηματικό αποκλεισμό των υποπροϊόντων της 
διαδικασίας διύλισης ορυκτών καυσίμων.

Τροπολογία 354
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων·

β) «βιομάζα": το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων από μη ορυκτά 
καύσιμα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης σ' ό, τι αφορά το πεδίο της οδηγίας, ο ορισμός της 
βιομάζας πρέπει να αποσαφηνισθεί με τον κατηγορηματικό αποκλεισμό των υποπροϊόντων της 
διαδικασίας διύλισης ορυκτών καυσίμων.
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Τροπολογία 355
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «τελική κατανάλωση ενέργειας»: τα 
ενεργειακά βασικά προϊόντα που 
παραδίδονται για ενεργειακούς σκοπούς 
στη μεταποιητική βιομηχανία, στις 
μεταφορές, στα νοικοκυριά, στις 
υπηρεσίες, στη γεωργία, στη δασοκομία 
και στην αλιεία, συμπεριλαμβανομένης 
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
και θερμότητας από τον ενεργειακό κλάδο 
για την παραγωγή ηλεκτρισμού και 
θέρμανσης, και συμπεριλαμβανομένων 
των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας κατά τη διανομή·

γ) «τελική κατανάλωση ενέργειας»: τα 
ενεργειακά βασικά προϊόντα που 
παραδίδονται για ενεργειακούς σκοπούς   
στον τελικό καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από 
τον ενεργειακό κλάδο για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού και θέρμανσης, και 
συμπεριλαμβανομένων των απωλειών 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κατά 
τη διανομή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον όρο "τελικός καταναλωτής" υποδηλώνεται κατηγορία που περιλαμβάνει τους πάντες.

Τροπολογία 356
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «τελική κατανάλωση ενέργειας»: τα 
ενεργειακά βασικά προϊόντα που 
παραδίδονται για ενεργειακούς σκοπούς 
στη μεταποιητική βιομηχανία, στις 
μεταφορές, στα νοικοκυριά, στις 
υπηρεσίες, στη γεωργία, στη δασοκομία 
και στην αλιεία, συμπεριλαμβανομένης 
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
και θερμότητας από τον ενεργειακό 
κλάδο για την παραγωγή ηλεκτρισμού και 

γ) «τελική κατανάλωση ενέργειας»: τα 
ενεργειακά βασικά προϊόντα που 
παραδίδονται για ενεργειακούς σκοπούς 
στη μεταποιητική βιομηχανία, στις 
μεταφορές, στα νοικοκυριά, στις 
υπηρεσίες, στη γεωργία, στη δασοκομία 
και στην αλιεία·
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θέρμανσης, και συμπεριλαμβανομένων 
των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας κατά τη διανομή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός της τελικής κατανάλωσης θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση την 
εναρμόνιση των διεθνών τεχνικών όρων και στατιστικών και ταυτόχρονα με αυτήν.

Τροπολογία 357
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η διανομή 
θερμικής ενέργειας υπό μορφή ατμού, 
ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, από μια 
κεντρική πηγή παραγωγής μέσω δικτύου 
σε πολλά κτίρια, για τη θέρμανση ή ψύξη 
χώρων και τη βιομηχανική θέρμανση ή 
ψύξη·

δ) «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η διανομή 
θερμικής ενέργειας, που προέρχεται κατά 
τουλάχιστον 50% από παραγόμενη 
θερμότητα, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-
θερμότητας ή από ανανεώσιμες πηγές,
υπό μορφή ατμού, ζεστού νερού ή 
ψυκτικών υγρών, από μια κεντρική πηγή 
παραγωγής μέσω δικτύου σε έναν ή 
περισσότερους καταναλωτές·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενέργεια δεν χρησιμοποιείται μόνο σε κτίρια, αλλά και σε εγκαταστάσεις, που δεν εμπίπτουν 
αναγκαστικά στον ορισμό της έννοιας "κτίρια". Προκειμένου να αποφευχθούν ακατάλληλες 
διαφοροποιήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ουδέτερη έννοια "καταναλωτές".
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Τροπολογία 358
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η διανομή 
θερμικής ενέργειας υπό μορφή ατμού, 
ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, από μια 
κεντρική πηγή παραγωγής μέσω δικτύου 
σε πολλά κτίρια, για τη θέρμανση ή ψύξη 
χώρων και τη βιομηχανική θέρμανση ή 
ψύξη·

δ) «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η διανομή 
θερμικής ενέργειας υπό μορφή ατμού, 
ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, από μια 
κεντρική πηγή παραγωγής μέσω δικτύου 
σε πολλά κτίρια ή σε έναν καταναλωτή 
από τον βιομηχανικό τομέα, για τη 
θέρμανση ή ψύξη χώρων και τη 
βιομηχανική θέρμανση ή ψύξη·

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η χρήση θέρμανσης και ψύξης για πελάτες από τον βιομηχανικό 
τομέα καλύπτεται από αυτόν τον ορισμό.

Τροπολογία 359
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ)  «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η 
διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή 
ατμού, ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, 
από μια κεντρική πηγή παραγωγής μέσω 
δικτύου σε πολλά κτίρια, για τη θέρμανση 
ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική 
θέρμανση ή ψύξη·

(δ)  «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η 
διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή 
ατμού, ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, 
από μια κεντρική πηγή παραγωγής μέσω 
δικτύου σε πολλά κτίρια, για τη θέρμανση 
ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική 
θέρμανση, ψύξη ή για προετοιμασία για 
ζεστό νερό βρύσης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τηλεθέρμανση δεν εξυπηρετεί μόνο για τη θέρμανση ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική 
θέρμανση ή ψύξη αλλά και για την προετοιμασία νερού βρύσης.  Με την κάλυψη αυτών των 
αναγκών η τηλεθέρμανση συμβάλλει στην αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων.

Τροπολογία 360
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ)  «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η 
διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή 
ατμού, ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, 
από μια κεντρική πηγή παραγωγής μέσω 
δικτύου σε πολλά κτίρια, για τη θέρμανση 
ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική 
θέρμανση ή ψύξη·

«τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η διανομή 
θερμικής ενέργειας υπό μορφή ατμού, 
ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, από μια 
κεντρική πηγή παραγωγής μέσω δικτύου 
σε πολλά κτίρια, για τη θέρμανση ή ψύξη 
χώρων και τη βιομηχανική θέρμανση, 
ψύξη ή για τη θέρμανση ζεστού νερού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τηλεθέρμανση χρησιμοποιείται ευρέως για τη θέρμανση ζεστού νερού. Και αυτή πρέπει να 
περιληφθεί στην οδηγία.

Τροπολογία 361
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ)  «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η 
διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή 
ατμού, ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, 
από μια κεντρική πηγή παραγωγής μέσω 
δικτύου σε πολλά κτίρια, για τη θέρμανση 
ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική 
θέρμανση ή ψύξη·

(δ)  «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η 
διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή 
ατμού, ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, 
από μια κεντρική πηγή παραγωγής μέσω 
δικτύου σε πολλά κτίρια, για τη θέρμανση 
ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική 
θέρμανση, ψύξη ή για τη θέρμανση νερού·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τηλεθέρμανση χρησιμοποιείται όχι μόνο για τη θέρμανση ή ψύξη χώρων αλλά και για τη 
θέρμανση του νερού στα κτήρια.

Τροπολογία 362
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ)  «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η 
διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή 
ατμού, ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, 
από μια κεντρική πηγή παραγωγής μέσω 
δικτύου σε πολλά κτίρια, για τη θέρμανση 
ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική 
θέρμανση ή ψύξη·

(δ)  «τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη»: η 
διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή 
ατμού, ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, 
από μια κεντρική πηγή παραγωγής μέσω 
δικτύου σε πολλά κτίρια, για τη θέρμανση 
ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική 
θέρμανση, ψύξη ή για τη θέρμανση νερού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τηλεθέρμανση χρησιμοποιείται όχι μόνο για τη θέρμανση ή ψύξη χώρων αλλά και για τη 
θέρμανση του νερού στα κτήρια.

Τροπολογία 363
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) "θερμότητα εδάφους": η ηλιακή 
ενέργεια που αποθηκεύεται στα ανώτερα 
τμήματα του φλοιού της γης και 
ανακτάται από πετρώματα, το νερό και 
μαλακά εδάφη. 
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Or. sv

Αιτιολόγηση

Για την ανάκτηση θερμικής ενέργειας από το έδαφος και από βραχώδες υπόστρωμα 
χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές.  Δεδομένου ότι πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν 
διαφορετικές διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκρισης ανάλογα με το 
εάν η ανακτώμενη θερμότητα είναι θερμότητα εδάφους (αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια) ή 
γεωθερμική ενέργεια γεωλογικής προέλευσης, θα πρέπει να γίνει διάκριση στους ορισμούς.

Τροπολογία 364
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) "γεωθερμική ενέργεια": η ενέργεια 
που προκύπτει από γεωλογική διεργασία 
και αποθηκεύεται σε μορφή θερμότητας 
κάτω από τη στερεά επιφάνεια της γης·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Για την ανάκτηση θερμικής ενέργειας από το έδαφος και από βραχώδες υπόστρωμα 
χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές.  Δεδομένου ότι πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν 
διαφορετικές διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκρισης ανάλογα με το 
εάν η ανακτώμενη θερμότητα είναι θερμότητα εδάφους (αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια) ή 
γεωθερμική ενέργεια γεωλογικής προέλευσης, θα πρέπει να γίνει διάκριση στους ορισμούς.

Τροπολογία 365
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα 
κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα·

στ) «βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα 
κίνησης τα οποία παράγονται, σύμφωνα με 
το παράρτημα VII από βιομάζα·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Υιοθετούνται οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 2003/30 προς εξασφάλιση της συνέχειας και 
της νομικής σαφήνειας. Ο ορισμός της βιοαιθανόλης πρέπει να προσαρμοστεί στην ισχύουσα 
ονοματολογία..

Τροπολογία 366
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) «βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα 
κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα·

(στ) «βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα 
κίνησης τα οποία παράγονται από 
βιομάζα·1

____________
1 Οι υποκατηγορίες των βιοκαυσίμων ορίζονται 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/30/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά με την προώθηση 
της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων 
καυσίμων για τις μεταφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ειδικοί ορισμοί σχετικά με τα βιοκαύσιμα διατυπώνονται στην οδηγία 2003/30/ΕΚ και θα 
πρέπει να υπάρχει παραπομπή σε αυτούς υπό μορφή υποσημείωσης.

Τροπολογία 367
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) "κυτταρινούχα βιοκαύσιμα":
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βιοκαύσιμα που προέρχονται από κάθε 
είδους κυτταρίνη, ημι-κυτταρίνη ή 
λιγνίνη που προέρχεται από ανανεώσιμη 
βιομάζα· 

Or. en

Τροπολογία 368
Henrik Lax

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) "υγρότοπος": έκταση μόνιμα 
καλυπτόμενη ή κορεσμένη από νερό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι υγρότοποι αποτελούν τμήμα των κριτηρίων αειφορίας που περιγράφονται στο 
άρθρο 15, πρέπει να διατυπωθεί ορισμός τους. Ωστόσο, υπάρχουν εδάφη που δεν έχουν 
ταξινομηθεί ως υγρότοποι, όμως ενδέχεται να καλύπτονται από νερό για σημαντικό μέρος του 
έτους, ιδίως εάν οι καιρικές συνθήκες είναι υγρές. Ως εκ τούτου, μόνο η μόνιμη κάλυψη με νερό 
μπορεί να γίνει δεκτή ως κριτήριο για τον υγρότοπο.

Τροπολογία 369
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) «ακαλλιέργητη, υποβαθμισμένη ή 
οριακής απόδοσης έκταση»: έκταση η 
οποία δεν είναι, ούτε υπήρξε, δάσος ή 
υγρότοπος από το 1990, η οποία δεν έχει 
υψηλή αξία διατήρησης ή δεν βρίσκεται 
σε άμεση εγγύτητα με τέτοια έκταση ή 
εντός αξιόλογων φυσικών ή κρατικών 
προστατευόμενων περιοχών και η οποία 
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δεν έχει χρησιμοποιηθεί για γεωργικούς 
σκοπούς για τουλάχιστον 10 έτη· ωστόσο, 
η περίοδος αυτή μπορεί να είναι 
μικρότερη ή μεγαλύτερη ανάλογα με το 
αν η έκταση βρίσκεται στη βόρεια ή τη 
νότια Ευρώπη και με βάση παράγοντες 
όπως το υψόμετρο, η κλιματική ζώνη ή 
παραδοσιακά είδη χλωρίδας και πανίδας.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Το τι θεωρείται ακαλλιέργητη, υποβαθμισμένη ή οριακής απόδοσης έκταση διαφέρει από το ένα 
κράτος μέλος στο άλλο, όπως και ο λόγος για τον οποίο συγκεκριμένοι τύποι εκτάσεων έχουν 
ταξινομηθεί σε αυτή την κατηγορία. Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην έκθεση δεν είναι 
βιώσιμοι σε χώρες με κύκλο ανάπτυξης του φυσικού δάσους 100-120 χρόνια.  Κατά συνέπεια, 
τα βόρεια τμήματα της Σκανδιναβικής (που αποτελούν το 50% περίπου των χωρών αυτών) δεν 
μπορεί να λογίζονται ως «υποβαθμισμένη έκταση».   Σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης, δίνονται 
μεγάλα περιθώρια για την ανάκαμψη των εκτάσεων, προκειμένου να διατηρηθεί η παραδοσιακή 
χλωρίδα και πανίδα.

Τροπολογία 370
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «εγγύηση προέλευσης»: ένα 
ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο χρησιμεύει 
ως απόδειξη ότι μια δεδομένη ποσότητα 
ενέργειας παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· 

ζ) «εγγύηση προέλευσης»: ένα 
ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο χρησιμεύει 
ως απόδειξη ότι μια δεδομένη ποσότητα 
ενέργειας παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και είναι μεταβιβάσιμο 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
παρούσας οδηγίας· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα μεταβίβασης εγγυήσεων προέλευσης θα πρέπει να είναι ο κανόνας, προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων της ΕΕ με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους 
πολίτες. Διατάξεις για την περίπτωση που το εμπόριο εγγυήσεων προέλευσης έχει αρνητικές 
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επιπτώσεις στην ασφάλεια του εφοδιασμού προβλέπονται στο άρθρο 9.

Τροπολογία 371
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) «εγγύηση προέλευσης»: ένα 
ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο χρησιμεύει 
ως απόδειξη ότι μια δεδομένη ποσότητα 
ενέργειας παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· 

(ζ) «εγγύηση προέλευσης»: ένα 
ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο χρησιμεύει 
ως απόδειξη ότι μια δεδομένη ποσότητα 
ενέργειας παρήχθη από αειφόρες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

Or. en

Τροπολογία 372
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο ζα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) «πιστοποιητικό προσμέτρησης στους 
στόχους (TAC)»: ηλεκτρονικό έγγραφο το 
οποίο φέρει ειδική σήμανση και το οποίο 
αποδεικνύει ότι έχει παραχθεί δεδομένη 
ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και μπορεί να προσμετρηθεί στους 
δεσμευτικούς στόχους του εκδίδοντος 
κράτους μέλους ή άλλων κρατών μελών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα πιστοποιητικά μεταβίβασης εξυπηρετούν αποκλειστικά τους στόχους της προσμέτρησης 
στους στόχους και δεν είναι συγκρίσιμα με τις εγγυήσεις προέλευσης.
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Τροπολογία 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) «καθεστώς στήριξης»: το 
καθεστώς, το οποίο είναι αποτέλεσμα της 
παρέμβασης στην αγορά ενός κράτους 
μέλους και το οποίο συμβάλλει στο να
εξεύρει αγορές η ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, μειώνοντας το κόστος 
παραγωγής της εν λόγω ενέργειας, 
αυξάνοντας την τιμή πώλησής της ή 
αυξάνοντας, με την επιβολή υποχρέωσης 
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ή με άλλο τρόπο, τις ποσότητες 
της εν λόγω ενέργειας που αγοράζονται·

(η) «καθεστώς στήριξης»: το 
καθεστώς, το οποίο είναι αποτέλεσμα της 
παρέμβασης ενός κράτους μέλους με την 
οποία δημιουργούνται ή ενισχύονται 
κίνητρα για την εξάπλωση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα 
εθνικά συστήματα στήριξης 
περιλαμβάνουν ειδικότερα υποχρεώσεις 
επί θεμάτων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ενισχύσεων στις επενδύσεις, 
φορολογικές απαλλαγές ή ελαφρύνσεις, 
επιστροφές φόρων, μηχανισμούς άμεσης 
στήριξης των τιμών και ειδικότερα 
καθεστώτα πριμοδότησης και τιμές 
αγοράς·

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι αποφασιστικά όργανα διότι 
έχουν αναδείξει τις πηγές αυτές στο επίπεδο που καταλαμβάνουν σήμερα στην ΕΕ και για την 
μελλοντική τους ανάπτυξη και, ως τέτοια, είναι ανάγκη να τυγχάνουν του κατάλληλου ορισμού 
και της ιδιαίτερης προσοχής στην οδηγία.

Τροπολογία 374
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) «καθεστώς στήριξης»: το καθεστώς, το 
οποίο είναι αποτέλεσμα της παρέμβασης 
ενός κράτους μέλους στην αγορά; και το 
οποίο συμβάλλει στο να εξεύρει αγορές η
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

(η) «καθεστώς στήριξης»: το καθεστώς, 
στο πλαίσιο του οποίου, η εύρεση αγορών 
για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
επιτυγχάνεται, μειώνοντας το κόστος 
παραγωγής της εν λόγω ενέργειας, 
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μειώνοντας το κόστος παραγωγής της εν 
λόγω ενέργειας, αυξάνοντας την τιμή 
πώλησής της ή αυξάνοντας, με την επιβολή 
υποχρέωσης χρήσης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ή με άλλο τρόπο, τις 
ποσότητες της εν λόγω ενέργειας που 
αγοράζονται·

αυξάνοντας την τιμή πώλησής της ή 
αυξάνοντας, με την επιβολή υποχρέωσης 
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
ή με άλλο τρόπο, τις ποσότητες της εν 
λόγω ενέργειας που αγοράζονται. Αυτά τα 
"καθεστώτα στήριξης" περιλαμβάνουν 
κυρίως υποχρεώσεις ποσοστώσεων με 
εμπορεύσιμα πράσινα πιστοποιητικά, 
επενδυτικές ενισχύσεις, φορολογικές 
απαλλαγές ή ελαφρύνσεις, φορολογικές 
επιστροφές και καθεστώτα άμεσης 
στήριξης τιμής, ιδίως καθεστώτα 
τροφοδότησης και πριμοδότησης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ειδική στήριξη και προαγωγή των τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να 
υλοποιηθούν μέσω εθνικών τιμών τροφοδότησης.

Τροπολογία 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) "πιστοποιητικό μεταφοράς": 
ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο φέρει 
ειδική σήμανση και χρησιμεύει ως 
απόδειξη για την παραγωγή 
συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και για την επίτευξη 
των στόχων των κρατών μελών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό μεταφοράς προβλέπεται να χρησιμεύσει ως απόδειξη για το μερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνουν τα κράτη μέλη, ενώ η εγγύηση 
προέλευσης χρησιμεύει ως απόδειξη για τους παραγωγούς, τους προμηθευτές ή τους 
καταναλωτές ενέργειας. 
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Τροπολογία 376
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) "νέες εγκαταστάσεις": 
εγκαταστάσεις οι οποίες παράγουν 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και 
τέθηκαν σε λειτουργία μετά από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ή 
στις οποίες, μετά από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, χρησιμοποιείται 
ως καύσιμο βιομάζα αντί για συμβατικές 
πηγές ενέργειας, ή εγκαταστάσεις η 
παραγωγική ικανότητα των οποίων 
αυξήθηκε μετά από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της έννοιας "νέες εγκαταστάσεις" επιτρέπει απλοποίηση του κειμένου και 
συνεκτίμηση της αλλαγής των πηγών ενέργειας και της αύξησης της παραγωγικής ικανότητας.

Τροπολογία 377
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i α) «εγκατάσταση συμπαραγωγής», 
εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρισμού 
και θερμικής ενέργειας υπό μορφή ατμού, 
ζεστού νερού ή ψυκτικών υγρών, για τη 
θέρμανση ή ψύξη χώρων ή τη θέρμανση, 
την ή ψύξη ή την παραγωγή ατμού για 
βιομηχανικές μονάδες.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα ενεργειακά 
συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διαδραματίσουν ακόμη σημαντικότερο 
ρόλο στα μελλοντικά χρόνια ενώ το τμήμα της ενέργειας που προέρχεται από την βιομάζα θα 
αυξάνει συνεχώς. Οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής λειτουργούν με πολύ υψηλές αποδόσεις 
(ακόμη υψηλότερες από αυτές των κλασικών θερμικών μονάδων ή των βιομηχανικών ή 
οικιστικών λεβήτων) και παρέχουν πολύ ενδιαφέρουσες προοπτικές στο πλαίσιο συνδυασμένης 
χρησιμοποίησης με την βιομάζα ή το βιοαέριο.

Τροπολογία 378
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο (θ) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ a) "εμπορεύσιμη πίστωση 
βιοκαυσίμων": ηλεκτρονικό έγγραφο το 
οποίο χρησιμεύει ως απόδειξη για το 
γεγονός ότι μια συγκεκριμένη ποσότητα 
βιοκαυσίμων για ενεργειακή χρήση, τα 
οποία πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
αειφορίας που ορίζονται στο άρθρο 15, 
διατέθηκε για κατανάλωση ως καύσιμο 
μεταφορών σε αγορά της ΕΕ.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επεκταθεί το σύστημα των εγγυήσεων προέλευσης ώστε να περιληφθούν τα 
βιοκαύσιμα σε χωριστό σύστημα εμπορεύσιμων πιστώσεων, να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία 
για την επίτευξη των στόχων για τα βιοκαύσιμα και να αποφεύγεται η περιττή φυσική 
μετακίνηση των βιοκαυσίμων.  Το προτεινόμενο σύστημα θα συνδυαστεί με τα σημερινά 
ρυθμιστικά μέτρα στήριξης των κρατών μελών για τα βιοκαύσιμα, όπως οι υποχρεώσεις για τα 
βιοκαύσιμα, ενώ βασίζεται στα υφιστάμενα συστήματα εμπορεύσιμων πιστώσεων βιοκαυσίμων 
που υπάρχουν ήδη στα μεγαλύτερα κράτη της ΕΕ και επιτρέπει την εναρμόνισή τους. 
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Τροπολογία 379
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο (θ) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ a) "βιομεθάνιο": ¨μεθάνιο που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και 
αναβαθμίζεται ώστε να αποκτήσει 
ποιότητα φυσικού αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το βιομεθάνιο (μεθάνιο που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και αναβαθμίζεται ώστε να 
αποκτήσει ποιότητα φυσικού αερίου) συμπεριλαμβάνεται μεν στον ορισμό των βιοκαυσίμων, 
όμως μονίμως παραβλέπεται.

Τροπολογία 380
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - στοιχείο (θ) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ a) "έκταση υψηλής αξίας διατήρησης" 
σημαίνει
- εκτάσεις που περιέχουν σε παγκόσμιο, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 
σημαντικές συγκεντρώσεις αξιών 
βιοποικιλότητας (π.χ. ενδημικότητα, 
απειλούμενα είδη, καταφύγια)·
- σημαντικές σε παγκόσμιο, περιφερειακό 
ή εθνικό επίπεδο μεγάλες εκτάσεις τοπίου 
όπου υπάρχουν βιώσιμοι πληθυσμοί των 
περισσότερων αν όχι όλων των ειδών που 
εμφανίζονται φυσιολογικά σε φυσικές 
μορφές κατανομής και αφθονίας·
- εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται σε ή 
περιέχουν σπάνια, απειλούμενα 
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οικοσυστήματα ή οικοσυστήματα που 
διατρέχουν κίνδυνο·
- εκτάσεις οι οποίες παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες οικοσυστήματος σε κρίσιμες 
καταστάσεις (π.χ. προστασία της λεκάνης 
απορροής, έλεγχος της διάβρωσης)·
- εκτάσεις ουσιώδεις για την πλήρωση 
των βασικών αναγκών των τοπικών 
κοινοτήτων (π.χ. διαβίωση, υγεία)·
- εκτάσεις ζωτικής σημασίας για την 
παραδοσιακή πολιτισμική ταυτότητα των 
τοπικών κοινοτήτων (περιοχές 
πολιτισμικής, οικολογικής, οικονομικής ή 
θρησκευτικής σημασίας που 
προσδιορίζονται σε συνεργασία με τέτοιες 
τοπικές κοινότητες)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να ορισθεί στο άρθρο 15, παρ. 3 τί σημαίνει "έκταση υψηλής αξίας διατήρησης". Το 
πλαίσιο της " υψηλής αξίας διατήρησης" αναπτύχθηκε αρχικά από το Συμβούλιο Διαχείρισης 
Δασών (που περιλαμβάνεται τώρα στο σύστημα πιστοποίησης FSC) και παρέχει ένα ισχυρό 
πλαίσιο για τον εντοπισμών εκτάσεων υψηλής αξίας διατήρησης που μπορούν ή δεν μπορούν να 
προστατευθούν από την εθνική νομοθεσία ή τις διεθνείς συμβάσεις.

Τροπολογία 381
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) "επιμέρους τομείς των μεταφορών": 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και 
εσωτερική ναυσιπλοΐα.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" (Συνθήκη ΕΚ, τίτλος ΧΙΧ, άρθρο 174, 
παράγραφος (2)), οι πηγές ενέργειας που πρέπει να συμβάλουν περισσότερο στην αύξηση του 
μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είναι αυτές που προκαλούν σήμερα την 
μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας ορυκτής προέλευσης και τις περισσότερες εκπομπές CO2.  Ο 
ορισμός των επιμέρους τομέων των μεταφορών είναι προϋπόθεση για μια δίκαιη και διαφανή 
κατανομή της επιβάρυνσης.

Τροπολογία 382
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (θ) β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θβ) "προμηθευτής καυσίμων": το 
νομικό πρόσωπο που διανέμει τα καύσιμα 
οδικών μεταφορών στην αγορά 
καταναλωτικών αγαθών, συνήθως στο 
σημείο της δασμολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη θα πρέπει να επιμερίζεται σαφώς μεταξύ του προμηθευτή βιοκαυσίμων, που είναι 
υπεύθυνος για την απόκτηση έγκυρου πιστοποιητικού, και του προμηθευτή καυσίμων που είναι 
υπεύθυνος για την παράδοση του πιστοποιητικού ως μέρους της διαδικασίας γνωστοποίησης 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση.  Ο προμηθευτής βιοκαυσίμων συμμετέχει άμεσα 
στην αλυσίδα παροχής βιοκαυσίμων και τοιουτοτρόπως έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 
σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου/αειφορία. Για το λόγο αυτό είναι υπόλογος. Ο 
σαφής καθορισμός των ευθυνών ενισχύει την κτήση, τη συμμόρφωση και την ακεραιότητα των 
δεδομένων.
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Τροπολογία 383
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 -  στοιχείο θ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θγ) "προμηθευτής βιοκαυσίμων": το 
νομικό πρόσωπο που παράγει τα 
βιοκαύσιμα είτε εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είτε εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για εξαγωγή σε αυτήν. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη θα πρέπει να επιμερίζεται σαφώς μεταξύ του προμηθευτή βιοκαυσίμων, που είναι 
υπεύθυνος για την απόκτηση έγκυρου πιστοποιητικού, και του προμηθευτή καυσίμων που είναι 
υπεύθυνος για την παράδοση του πιστοποιητικού ως μέρους της διαδικασίας γνωστοποίησης 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση.  Ο προμηθευτής βιοκαυσίμων συμμετέχει άμεσα 
στην αλυσίδα παροχής βιοκαυσίμων και τοιουτοτρόπως έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 
σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου/αειφορία. Για το λόγο αυτό είναι υπόλογος. Ο 
σαφής καθορισμός των ευθυνών ενισχύει την κτήση, τη συμμόρφωση και την ακεραιότητα των 
δεδομένων.

Τροπολογία 384
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο (θ) δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θδ) "ισοζύγιο μάζας": η μέθοδος με την 
οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι η παρτίδα 
της εν λόγω πρώτης ύλης ή του 
βιοκαυσίμου αφαιρέθηκε από φυσική 
δεξαμενή στην οποία είχε προηγουμένως 
προστεθεί η πρώτη ύλη ή το βιοκαύσιμο 
τα χαρακτηριστικά αειφορίας του οποίου 
περιγράφονται σε σχετική τεκμηρίωση, 
και ότι η αφαιρεθείσα ποσότητα της 
πρώτης ύλης ή του βιοκαυσίμου στο 
οποίο αναφέρεται η εν λόγω τεκμηρίωση 
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δεν υπερβαίνει την προστεθείσα 
ποσότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός είναι ο ορισμός που προτείνεται από την Επιτροπή στο έγγραφο SEC (2008)85 τόμος II 
(έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής).  Το ευρωπαϊκό σύστημα για την αειφορία 
των βιοκαυσίμων θα πρέπει να αναγνωρίσει τα δύο πρακτικά συστήματα διαχείρισης 
πληροφοριών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού (ισοζύγιο μάζας, εγγραφή και απαίτηση) αντί να 
ορίσει μια ενιαία μέθοδο.  Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ευελιξία για να διασφαλίζεται η 
δυνατότητα χρήσης της πλέον ενδεδειγμένης μεθόδου κατά περίπτωση, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
παράγονται αειφόρα βιοκαύσιμα κατά τον πλέον αποδοτικό από οικονομική άποψη τρόπο.

Τροπολογία 385
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - σημείο θ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θε) "εγγραφή και απαίτηση": η μέθοδος 
με την οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι μια 
ποσότητα της πρώτης ύλης ή του 
βιοκαυσίμου η οποία είναι ίση προς την 
ποσότητα της εν λόγω παρτίδας και έχει 
τα χαρακτηριστικά αειφορίας που 
περιγράφονται σε σχετική τεκμηρίωση, 
έχει παραχθεί σε κάποιο μέρος του 
κόσμου και ότι αυτή η τεκμηρίωση ούτε 
έχει συσχετισθεί ούτε πρόκειται να 
συσχετισθεί με οποιαδήποτε άλλη 
παρτίδα βιοκαυσίμου για τον σκοπό της 
εξακρίβωσης της αειφορίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός είναι ο ορισμός που προτείνεται από την Επιτροπή στο έγγραφο SEC (2008)85 τόμος II 
(έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής).  Το ευρωπαϊκό σύστημα για την αειφορία 
των βιοκαυσίμων θα πρέπει να αναγνωρίσει τα δύο πρακτικά συστήματα διαχείρισης 
πληροφοριών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού (ισοζύγιο μάζας, εγγραφή και απαίτηση) αντί να 
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ορίσει μια ενιαία μέθοδο.  Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ευελιξία για να διασφαλίζεται η 
δυνατότητα χρήσης της πλέον ενδεδειγμένης μεθόδου κατά περίπτωση, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
παράγονται αειφόρα βιοκαύσιμα κατά τον πλέον αποδοτικό από οικονομική άποψη τρόπο.

Τροπολογία 386
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχοι για τη χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές

Στόχοι και μέτρα για τη χρήση ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές

Or. en

Τροπολογία 387
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
το 2020 να αντιστοιχεί τουλάχιστον στον 
συνολικό στόχο του όσον αφορά το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές κατά το εν λόγω έτος, όπως αυτό 
προβλέπεται στην τρίτη στήλη του πίνακα 
του μέρους A του παραρτήματος I. 

1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
το 2020 να αντιστοιχεί τουλάχιστον στον 
συνολικό στόχο του όσον αφορά το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές κατά το εν λόγω έτος, όπως αυτό 
προβλέπεται στην τρίτη στήλη του πίνακα 
του μέρους A του παραρτήματος I, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη 
του υποχρεωτικού στόχου, σύμφωνα με 
τον οποίο το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας 
πρέπει το 2020 να ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 20%.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 αποφάσισε να ορίσει δεσμευτικό ποσοστό 20% 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020.

Τροπολογία 388
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
το 2020 να αντιστοιχεί τουλάχιστον στον 
συνολικό στόχο του όσον αφορά το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές κατά το εν λόγω έτος, όπως αυτό 
προβλέπεται στην τρίτη στήλη του πίνακα 
του μέρους A του παραρτήματος I. 

1. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
το 2020 να αντιστοιχεί τουλάχιστον στον 
συνολικό στόχο του όσον αφορά το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές κατά το εν λόγω έτος, όπως αυτό 
προβλέπεται στην τρίτη στήλη του πίνακα 
του μέρους A του παραρτήματος I, εφόσον 
τούτο είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί 
με αειφόρο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν ο στόχος δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί με αειφόρο τρόπο, θα πρέπει να αναβάλλεται.

Τροπολογία 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν 
να επιτύχουν από κοινού τους στόχους 
που αναφέρονται στο Παράρτημα I, 
Μέρος Α, προς αξιοποίηση των 
συνεργιών.
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(α) Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
μπορούν να δημιουργήσουν σύστημα το 
οποίο παρέχει σε πρόσωπα τη 
δυνατότητα να μεταβιβάζουν σε τρίτους 
τα πιστοποιητικά προσμέτρησης στους 
στόχους (TAC), τα οποία, σύμφωνα με το 
άρθρο 10, μπορούν να προσμετρούνται 
στους εθνικούς στόχους.

β) Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να συμφωνήσουν να 
μεταβιβάζουν στατιστικά μεταξύ τους 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 
προκειμένου να προσμετρείται στους 
εθνικούς τους στόχους.
γ) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμφωνήσουν να εκτελούν κοινά σχέδια, 
στα οποία ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
στηρίζουν σχέδια για την προώθηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε άλλο 
κράτος μέλος, προκειμένου η κατ' αυτόν 
τον τρόπο παραγόμενη ενέργεια να 
προσμετρείται κατ' αναλογία στους 
στόχους τους.
δ) Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να συμφωνήσουν την από κοινού 
επίτευξη των στόχων, δημιουργώντας 
κυρίως κοινά διασυνοριακά συστήματα 
στήριξης ή ανοίγοντας τα εθνικά τους 
συστήματα στην ενέργεια που προέρχεται 
από άλλα κράτη μέλη. Στην περίπτωση 
αυτή αποδεικνύουν από κοινού το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στην τελική κατανάλωση ενέργειας την 
οποία θα είχαν από κοινού εάν θα 
επετύγχαναν τους στόχους τους 
μεμονωμένα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ευέλικτη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων.
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Τροπολογία 390
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν δεν υφίσταται πανευρωπαϊκό 
σύστημα στήριξης για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, επιβάλλεται όπως τα 
διαφορετικά εθνικά συστήματα στήριξης 
συμβάλουν αποτελεσματικά στην 
επίτευξη των στόχων της παρούσας 
οδηγίας, ιδιαίτερα
(α) για να επιτευχθούν οι εθνικοί και 
πανευρωπαϊκοί αναπτυξιακοί στόχοι,

β) για να επιτευχθούν οι στόχοι 
προστασίας του περιβάλλοντος, στους 
οποίους βασίζονται τα εθνικά συστήματα 
στήριξης, κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται καλύτερα στο εθνικό 
δυναμικό και στην αντίστοιχη εθνική 
κατάσταση, καθώς και 

γ) για να διασφαλιστεί ασφαλής και 
ισόρροπος ενεργειακός εφοδιασμός.
Για την αποτελεσματική υλοποίηση των 
στόχων που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
αποφασίζουν εάν και σε ποιό βαθμό θα 
επιτρέψουν να λάβει στήριξη, στο πλαίσιο 
του εθνικού τους συστήματος στήριξης, 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 
παράγεται σε άλλα κράτη μέλη. Εάν είναι 
απαραίτητο, τούτο μπορεί να οδηγήσει 
και σε περιορισμό του εμπορίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρήση των εθνικών συστημάτων στήριξης είναι σήμερα το πιο πολλά υποσχόμενο μέσο για 
την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 391
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο συνολικός στόχος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά την κατανάλωση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ως 
ποσοστό της συνολικής τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας το 2020, 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 20%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός από μια πραγματική ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην υπάρχουσα 
αγορά ενέργειας, στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να διασφαλίσει ότι η Κοινότητα θα 
επιτύχει τον στόχο της του 20% για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές το 2020, όπως 
συμφωνήθηκε ομόφωνα από τους 27 αρχηγούς κρατών τον Μάρτιο του 2007.

Τροπολογία 392
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ενδεδειγμένα μέτρα για να διασφαλίσουν 
ότι το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ισούται ή υπερβαίνει 
το μερίδιο που παρατίθεται στην 
ενδεικτική πορεία του μέρους Β του 
παραρτήματος Ι.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπαγορευθεί μόνο ο τελικός στόχος στο πλαίσιο της επικουρικότητας τα κράτη μέλη 
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πρέπει να αποφασίσουν αυτόνομα με ποιο τρόπο και πότε θα επιτύχουν τους στόχους τους, 
εφόσον τούτο εξαρτάται επιπλέον από τα τεχνολογικά άλματα - τα οποία δεν μπορούν να 
προβλεφθούν.

Τροπολογία 393
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν ενδεδειγμένα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ισούται ή υπερβαίνει το μερίδιο που 
παρατίθεται στην ενδεικτική πορεία του 
μέρους Β του παραρτήματος Ι.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν ενδεδειγμένα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ισούται ή υπερβαίνει τους υποχρεωτικούς 
ελάχιστους προσωρινούς στόχους του 
μέρους Β του παραρτήματος Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η θέσπιση δεσμευτικών ενδιάμεσων στόχων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 
επίτευξη προόδου στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 394
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καθεστώς 
στήριξης σε επίπεδο ΕΕ και προκειμένου 
να διασφαλισθεί ότι τα εθνικά καθεστώτα 
στήριξης έχουν τη δυνατότητα να 
επιδιώξουν αποτελεσματικά τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, πρέπει 
να επαφίεται σε κάθε κράτος μέλος να 
αποφασίσει εάν και σε ποιο βαθμό θα 
παρέχει στην ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε άλλο κράτος 
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μέλος το δικαίωμα να επωφελείται από το 
εθνικό του καθεστώς στήριξης και εάν 
και σε ποιο βαθμό θα παρέχει στην 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 
παράγεται στην επικράτειά του το 
δικαίωμα να επωφελείται από το εθνικό  
καθεστώς στήριξης άλλου κράτους 
μέλους.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της προσθήκης είναι να τονιστεί εκ νέου ότι τα εθνικά καθεστώτα στήριξης πρέπει να 
παραμείνουν υπό τον έλεγχο των κρατών μελών.

Τροπολογία 395
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να επιδιώξουν την επίτευξη των 
υποχρεωτικών ατομικών εθνικών στόχων 
τους μέσω κοινών δραστηριοτήτων, 
όπως ορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 10α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διμερής και πολυμερής συνεργασία για την επίτευξη των ατομικών εθνικών στόχων μπορεί 
να επιτρέψει στα κράτη μέλη να αναπτύξουν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές με 
μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα.
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Τροπολογία 396
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

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 στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 8%
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 
μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος, 
αλλά μόνο υπό τον όρο ότι η ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές θα 
πληροί τα κριτήρια περιβαλλοντικής 
αειφορίας στο άρθρο 15. Ο στόχος θα 
επανεξετάζεται τακτικά κάθε τρία χρόνια 
αρχής γενομένης το 2012 βάσει των 
αναφορών της Επιτροπής που 
προβλέπονται στο άρθρο 20.

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ενέργειας που καταναλώθηκε στις 
μεταφορές για τους σκοπούς του πρώτου 
εδαφίου δεν λαμβάνονται υπόψη 
πετρελαιοειδή άλλα εκτός από τη βενζίνη 
και το πετρέλαιο ντίζελ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω όλων των αγνώστων στοιχείων σ' ό, τι αφορά τα αποτελέσματα της ταχέως αυξανόμενης 
παραγωγής βιοκαυσίμων, η οποία βασίζεται σε γεωργικά καύσιμα, χρειάζεται να επιδειχθεί 
προσοχή και έλεγχος βήμα προς βήμα. Ο προτεινόμενος δεσμευτικός στόχος του 10% φαίνεται 
πολύ αισιόδοξος. Σκοπός δεν πρέπει να είναι η επίτευξη του στόχου πάση θυσία, αλλά να 
εφαρμοσθούν πολιτικές με σημαντικό όφελος για το κλίμα. Μια συνετή μέθοδος λοιπόν θα ήταν 
να χαμηλώσει ο στόχος και να αναπτυχθεί μια πολιτική βασισμένη σε τακτικές επισκοπήσεις -
"μάθηση μέσα από την πράξη" - τόσο σε ό, τι αφορά τους σφαιρικούς στόχους όσο και το 
πλαίσιο πολιτικής και τη μεθοδολογία.
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Τροπολογία 397
Nikolaos Vakalis

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 στις μεταφορές, το 2015, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό 4% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
στο εν λόγω κράτος μέλος. Με βάση τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης και 
των εκθέσεων, όπως απαιτείται στο 
άρθρο 20 και σε εύθετο χρόνο, η 
Επιτροπή μπορεί να προτείνει 
τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, με 
τρόπο ώστε τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι το μερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 
μεταφορές θα αυξηθεί μεταξύ του 2015 
και του 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέχρι το 2015 πρέπει να τεθεί ένας χαμηλότερος στόχος με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία 
και το πώς θα εξελιχθούν τα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς στο μέλλον, και η αύξηση του στόχου θα 
πρέπει να γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο.  Ο στόχος του 4% προκύπτει αν ληφθεί υπόψη η 
ενδεικτική πορεία του παραρτήματος ΙΒ, σύμφωνα με την οποία στο τέλος του 2014 τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν επιτύχει το 35% του στόχου για το 2020.  Εφαρμόζοντας τον 
μαθηματικό τύπο του παραρτήματος Ι Β και με δεδομένο το γεγονός ότι τα βιοκαύσιμα το 2005 
αντιπροσώπευαν το 1% των καυσίμων κίνησης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο στόχος για 
το 2015 θα πρέπει να είναι γύρω στο 4% (S2005 +0,35 (S2020-S2005) = 1 + 0,35 (10-1) = 1 
+3,15 = 4,15).
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Τροπολογία 398
Pilar Ayuso

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 στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος, 
αλλά μόνο υπό τον όρο ότι η ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές θα 
πληροί τα κριτήρια περιβαλλοντικής 
αειφορίας στο άρθρο 15. Έως τα τέλη του 
2015 τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 
στόχο που θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 
1% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
για τις μεταφορές από κυτταρινούχα 
βιοκαύσιμα, βιοαέρια και βιορευστά από  
χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά 
λίπη ή μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 2020 
τουλάχιστον το 2% της τελικής 
κατανάλωσης ή της ενέργειας για τις 
μεταφορές θα προέρχεται από 
κυτταρινούχα βιοκαύσιμα, βιοαέρια και 
βιορευστά από χρησιμοποιημένα φυτικά 
έλαια ή ζωικά λίπη ή μη εδώδιμα φυτικά 
προϊόντα. Ο στόχος θα επανεξετάζεται 
τακτικά κάθε τρία χρόνια αρχής 
γενομένης το 2012 βάσει των αναφορών 
της Επιτροπής που προβλέπονται στο 
άρθρο 20.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο στόχος θα επιτευχθεί βαθμιαία μετά από την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας είναι αναγκαία η θέσπιση ενδιάμεσου στόχου για το 2015. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο έχει ορίσει ως έναν από τους όρους για την θέσπιση στόχου 10% για τις 
ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές την διαθεσιμότητα βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς. Μέσω της 
θέσπισης επιμέρους στόχου για τα κυτταρινούχα και τα προηγμένα βιοκαύσιμα, ο όρος αυτός 
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πληρούται.

Τροπολογία 399
Werner Langen, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 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 στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό 10% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
στο εν λόγω κράτος μέλος.

Για το διάστημα έως το έτος 2020, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ενδιάμεσα 
ελάχιστα ποσοστά της τάξης του 6% για 
το έτος 2012 και της τάξης του 8% για το 
έτος 2016.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών αποτελεί ιδιαίτερα 
φιλόδοξο στόχο και επομένως αρκεί κατ' αρχάς η επίτευξη του στόχου του 10% έως το έτος 
2020. Οι αντίστοιχοι υποχρεωτικοί ενδιάμεσοι στόχοι για τα βιοκαύσιμα που προβλέπονται στο 
άρθρο 3, παράγραφος 3 είναι αναγκαίοι ως χάρτης πορείας για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 
τομέα βιοκαυσίμων. 

Τροπολογία 400
Herbert Reul

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 

3. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στις 
οδικές μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
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10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος.

10% σε ενεργειακή βάση στο εν λόγω 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην ουσία, με την θέσπιση ποσοστού 10% για τα καύσιμα των οδικών μεταφορών από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν επιτυγχάνεται "μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές" της 
τάξης του 10%. Το αναθεωρημένο κείμενο θα διασφαλίσει τη συνοχή με τις γενικές αρχές που 
ορίζονται στην οδηγία και ιδίως με την μέθοδο υπολογισμού του παραρτήματος VII.

Τροπολογία 401
Dorette Corbey

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 στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος. 
Τουλάχιστον το 30% αυτού του στόχου 
επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης 
ηλεκτρικής ενέργειας ή υδρογόνου από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από 
λιγνοκυτταρινούχα βιοκαύσιμα ή φύκια. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα των μεταφορών μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω της χρήσης πηγών ενέργειας, όπως η βιομάζα, η ηλεκτρική ενέργεια ή το 
υδρογόνο. Σε μία απόλυτα εύρυθμη αγορά η επιλογή μεταξύ των τεχνολογιών επαφίεται στους 
παράγοντες της αγοράς. Ωστόσο, η αγορά κλίνει προς τις επιλογές που έχουν τις ταχύτερες 
επενδυτικές αποδόσεις. Προκειμένου να προαχθούν οι πολλά υποσχόμενες επιλογές, όπως η 
ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο είναι αναγκαία η θέσπιση επιμέρους στόχων.  Επιπλέον, 
επικρατεί μεγάλη ανησυχία όσον αφορά τον στόχο· για παράδειγμα, ο ΕΟΧ σύστησε να 
διατηρηθεί η κατανάλωση των αποκαλούμενων βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς κάτω από το 10%.
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Τροπολογία 402
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 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 στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος. 
Στην περίπτωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας για την λειτουργία των 
σιδηροδρόμων, την οποία προμηθεύουν 
οι παραγωγοί και/ή οι έμποροι 
ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύει για το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ο ίδιος στόχος, όπως και για το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην κατανάλωση ενέργειας των 
οδικών μεταφορών.
Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί για τους 
επιμέρους τομείς του τομέα των 
μεταφορών, ποιο μερίδιο συνεισφέρουν οι 
εκάστοτε επιμέρους τομείς στην επίτευξη 
αυτού του γενικού στόχου και ποιο 
μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στην εκάστοτε τελική κατανάλωση 
ενέργειας των επιμέρους τομέων 
επιδιώκεται να επιτευχθεί έως το έτος 
2020.

Or. de

Αιτιολόγηση

Χωρίς την προτεινόμενη τροποποίηση θα ίσχυε για τους σιδηροδρόμους που λειτουργούν με 
ηλεκτρική ενέργεια όσον αφορά το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ο σημαντικά 
πιο φιλόδοξος σε σχέση με τις λοιπές μεταφορές στόχος του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.  
Με την τροποποίηση αποτρέπεται η επιβάρυνση των σιδηροδρομικών μεταφορών με 
δυσανάλογα υψηλό πρόσθετο κόστος. Με την τροποποίηση διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής 
"ο ρυπαίνων πληρώνει" (Συνθήκη ΕΚ, τίτλος XIX, άρθρο 174, παράγραφος (2)) και η ύπαρξη 
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διαφάνειας όσον αφορά τον επιμερισμό του κόστους. 

Τροπολογία 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

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 στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος, 
και ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα βιοκαύσιμα 
και τα λοιπά βιορευστά που 
υπολογίζονται στην επίτευξη αυτού του 
στόχου πληρούν τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής αειφορίας που ορίζονται 
στο άρθρο 15. Έως τα τέλη του 2015, τα 
κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ως στόχο 
τουλάχιστον το 1% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
να προέρχεται από κυτταρινούχα 
βιοκαύσιμα. 
Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 
μερίδιο των κυτταρινούχων βιοκαυσίμων 
στις μεταφορές το 2020, αντιπροσωπεύει 
ποσοστό τουλάχιστον 2% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
στο εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ορίσει ως έναν από τους όρους για την θέσπιση στόχου 10% την 
διαθεσιμότητα βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς. Μέσω της θέσπισης επιμέρους στόχου για τα 
κυτταρινούχα βιοκαύσιμα, ο όρος αυτός πληρούται.
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Τροπολογία 404
Fiona Hall

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 στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος 
και ότι η ενεργειακή απόδοση του 
κράτους μέλους στον τομέα των 
μεταφορών θα βελτιωθεί κατά 
τουλάχιστον 20% έως το 2020 σε σχέση 
με μια βασική γραμμή αναφοράς για το 
2005. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
στις μεταφορές θα πληρούν τα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια 
αειφορίας που προβλέπονται στο άρθρο 
15 και θα υποβάλλονται σε ετήσια 
αναθεώρηση αρχής γενομένης το 2010 με 
βάση τις εκθέσεις της Επιτροπής, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 20.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ο στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκφράζεται με ποσοστό, είναι σημαντικό 
να εξετασθεί μαζί με άλλα μέτρα για τη μείωση της συνολικής ζήτησης σε ενέργεια. Μεγάλη 
προσοχή απαιτείται στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις μεταφορές, διότι η 
αύξηση της παραγωγής βιοκαυσίμων μπορεί να έχει απρόβλεπτες κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές συνέπειες.  Επομένως, η έγκαιρη και συχνή παρακολούθηση από την Επιτροπή 
είναι απαραίτητη.
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Τροπολογία 405
Lambert van Nistelrooij

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 στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος, 
εφόσον τούτο είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί με αειφόρο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν ο στόχος δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί με αειφόρο τρόπο, θα πρέπει να αναβάλλεται.

Τροπολογία 406
Eija-Riitta Korhola

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 από τύρφη που πληροί τα 
κριτήρια αειφορίας στις μεταφορές, το 
2020, αντιπροσωπεύει ποσοστό 
τουλάχιστον 10% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
στο εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τύρφη είναι βραδέως ανανεώσιμη βιομάζα. Η τύρφη που πληροί τα κριτήρια αειφορίας 
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(πιστοποιημένη παραγωγή τύρφης από δασικά αποξηραμένα έλη και από βαλτώδεις εκτάσεις) 
πρέπει να υπολογίζεται στην επίτευξη του στόχου για τα βιοκαύσιμα. Η ταξινόμηση των ελών 
ως εν μέρει ανανεώσιμη πηγή θα έφερνε την ΕΕ πλησιέστερα στους στόχους της.

Τροπολογία 407
Lena Ek

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.

Or. en

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 αυτοσυντηρούμενη 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.

Τροπολογία 408
Hannes Swoboda

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, 

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

αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 7%
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 
μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 10% των βιοκαυσίμων θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο επί της 
διατροφής και άλλων βασικών τομέων, γι' αυτό κρίνεται πιο ρεαλιστικός ο στόχος του 7% και 
παραπέμπει περισσότερο στα κριτήρια αειφορίας.

Τροπολογία 409
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή πρέπει, στο πλαίσιο των 
νομοθετικών σχεδίων της, ιδίως στον 
τομέα του περιβάλλοντος, να λαμβάνει 
υπόψη τις επιπτώσεις στην χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να 
αποφεύγει κατά το δυνατόν 
αλληλοσυγκρουόμενους στόχους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί μία συνεκτική συνολική στρατηγική για την πολιτική για το 
περιβάλλον και την ενέργεια, κατά την υλοποίηση των στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον και το 
κλίμα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αμοιβαίες επιπτώσεις (βλέπε π.χ. επιπτώσεις της 
οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας) και να εξαλείφονται 
οι αντιφάσεις.
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Τροπολογία 410
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή επιβάλλει 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές κυρώσεις στα κράτη μέλη, 
των οποίων το μερίδιο ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές δεν αρκεί για την 
επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς κυρώσεις, τα κράτη μέλη ενδέχεται να μην κατορθώσουν να επιτύχουν τους ενδιάμεσους 
στόχους τους, πράγμα που θα απέβαινε εις βάρος μιας σταδιακής ανάπτυξης της αγοράς 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου του 2020.

Τροπολογία 411
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η δυνατότητα εξεύρεσης ξύλου για 
χρήση ως βιομηχανική πρώτη ύλη πρέπει 
να προστατεύεται κατά την προαγωγή 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
Προκειμένου να αποφευχθούν οι διαμάχες 
μεταξύ μεταποιητικής βιομηχανίας και 
ενεργειακού τομέα, δεν θα πρέπει να 
χορηγούνται επιδοτήσεις που ευνοούν την 
χρήση ακατέργαστου ξύλου στην 
παραγωγή ενέργειας. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα εξεύρεσης ξύλου για χρήση ως βιομηχανική πρώτη ύλη πρέπει να προστατεύεται 
κατά την προαγωγή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τους εξής λόγους: η επεξεργασία 
των προϊόντων από ξύλο δημιουργεί 13 φορές περισσότερες θέσεις απασχόλησης και 8 φορές 
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία απ' όσο η άμεση χρήση για τον σκοπό της παραγωγής ενέργειας· 
θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της αποτελεσματικότητας για την χρήση φυσικών πηγών και 
την παραγωγή βιοενέργειας· δεν θα πρέπει να χορηγούνται επιδοτήσεις που ευνοούν την χρήση 
ξύλου ως πρώτης ύλης για την παραγωγή ενέργειας, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες 
διαμάχες μεταξύ μεταποιητικής βιομηχανίας και ενεργειακού τομέα και πρέπει να προαχθεί η 
αξιοποίηση του ξύλου και των δασικών καταλοίπων. 

Τροπολογία 412
Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ένα κράτος μέλος αδυνατεί να 
επιτύχει το συνολικό στόχο για το 
ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, κατά την αξιολόγηση των 
προσπαθειών του εν λόγω κράτους 
μέλους λαμβάνεται υπόψη η συνολική του 
προσπάθεια για τη μείωση των 
εκπομπών.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Βασικό κίνητρο και στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές CO2. Στην επίτευξη αυτού του 
στόχου συμβάλλουν επίσης άλλες πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν CO2 πλην των 
ανανεώσιμων, όπως η πυρηνική ενέργεια και ο καθαρός άνθρακας.
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Τροπολογία 413
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να 
μειώσει το παραγωγικό δυναμικό του για 
ένα τύπο ενέργειας που δεν συμβάλλει στη 
μείωση των εκπομπών CO2, ο στόχος του 
για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές πρέπει να αυξηθεί κατά ισοδύναμο 
ποσό.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι εκπομπές CO2 δεν πρέπει να αυξηθούν λόγω της αντικατάστασης πηγών παραγωγής που 
μειώνουν το CO2 με εισαγωγές.  Για να διασφαλιστεί ο μελλοντικός ενεργειακός εφοδιασμός 
της ΕΕ, το ποσό της ενέργειας την οποία η εν λόγω χώρα συνεισφέρει στην υπόλοιπη εσωτερική 
αγορά ενέργειας δεν πρέπει να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό.  Είναι πολύ σημαντικό να μην 
διακυβευθεί ο συνολικός στόχος της μείωσης των εκπομπών.

Τροπολογία 414
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν δεν υφίσταται πανευρωπαϊκό 
σύστημα στήριξης για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, επιβάλλεται όπως τα 
διαφορετικά εθνικά συστήματα στήριξης 
συμβάλουν αποτελεσματικά στην 
επίτευξη των στόχων της παρούσας 
οδηγίας, ιδιαίτερα
(α) για να επιτευχθούν οι εθνικοί και 
πανευρωπαϊκοί αναπτυξιακοί στόχοι,

β) για να επιτευχθούν οι στόχοι 
προστασίας του περιβάλλοντος, στους 
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οποίους βασίζονται τα εθνικά συστήματα 
στήριξης, κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται καλύτερα στο εθνικό 
δυναμικό και στην αντίστοιχη εθνική 
κατάσταση, καθώς και 

γ) για να διασφαλιστεί ασφαλής και 
ισόρροπος ενεργειακός εφοδιασμός.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των 
στόχων που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
αποφασίζουν εάν και σε ποιό βαθμό θα 
επιτρέψουν να λάβει στήριξη, στο πλαίσιο 
του εθνικού τους συστήματος στήριξης, 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 
παράγεται σε άλλα κράτη μέλη. Εάν είναι 
απαραίτητο, τούτο μπορεί να οδηγήσει 
και σε περιορισμό του εμπορίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρήση των εθνικών συστημάτων στήριξης είναι σήμερα το πιο πολλά υποσχόμενο μέσο για 
την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 415
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, 
ούτως ώστε να μην περιοριστεί σε μόνιμη 
βάση η παγκόσμια ανταγωνιστική 
ικανότητα ιδίως των βιομηχανικών 
τομέων υψηλής έντασης ενέργειας λόγω 
της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το κόστος της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιβαρύνει στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων ολόκληρη την κοινωνία. Τούτο ισχύει στον ίδιο βαθμό τόσο για την ανάπτυξη του 
δικτύου όσο και για την κατασκευή εγκαταστάσεων.  Η κατάσταση αυτή πλήττει ιδιαίτερα τους 
τομείς της βιομηχανίας που επηρεάζονται ούτως ή άλλως αρνητικά από το εμπόριο εκπομπών. 
Εάν στην ΕΕ επιθυμούμε να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας σε αυτές τις βιομηχανίες, πρέπει 
να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές περαιτέρω επιβαρύνσεις. 

Τροπολογία 416
Werner Langen, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν το κόστος εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας επιβαρύνει τους 
καταναλωτές ενέργειας, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για την διατήρηση της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικής ικανότητας 
της βιομηχανίας υψηλής έντασης 
ενέργειας. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Όταν το κόστος προαγωγής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενσωματώνεται στην τιμή της 
ηλεκτρικής ενέργειας, οι βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας συνεισφέρουν σε διόλου 
αμελητέο βαθμό στην χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Οι 
υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτουν από τον μηχανισμό ενσωμάτωσης 
επιφέρουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για επιχειρήσεις του τομέα της παραγωγής και για 
τους βιομηχανικούς τομείς υψηλής έντασης ενέργειας. Πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
πρόσθετης επιβάρυνσης της βιομηχανίας υψηλής έντασης ενέργειας, μέσω της παροχής στα 
κράτη μέλη της δυνατότητας λήψης ελαφρυντικών μέτρων.
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Τροπολογία 417
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3, παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή προβλέπει την
αναθεώρηση των στόχων της ΕΕ όσον 
αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και αξιολογεί την δυνατότητα 
συμμετοχής άλλων ενεργειακών πηγών 
χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η μείωση των εκπομπών CO2 και, για τον λόγο αυτό, πρέπει να 
εξετασθούν όλες οι χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα μορφές ενέργειας. Έχουμε ανάγκη να 
χρησιμοποιήσουμε ευρέως όλες τις χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα μορφές ενέργειας, 
περιλαμβανομένης και της πυρηνικής ενέργειας, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας 
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή θεσπίζει πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2010 μέθοδο υπολογισμού του 
μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας και 
του υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές 
στο συνολικό μείγμα καυσίμων. 
Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με συμπλήρωσή της, 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 3.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η καθιέρωση ηλεκτρικών οχημάτων και οχημάτων υδρογόνου, 
είναι αναγκαία η θέσπιση μεθόδου μέτρησης των επιπτώσεών τους στην συμβολή στο συνολικό 
μείγμα καυσίμων.
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