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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/296 

Τροπολογία  296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος  

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας, τα οποία λαμβάνονται 

υπόψη για τους σκοπούς που 

απαριθμούνται στην παράγραφο 1 

στοιχεία α), β) και γ), πληρούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης 

δασικής βιομάζας παραγόμενης με μη 

αειφόρο τρόπο: 

5. Τα παραγόμενα από δασική 

βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 

καύσιμα βιομάζας, τα οποία λαμβάνονται 

υπόψη για τους σκοπούς που 

απαριθμούνται στην παράγραφο 1 

στοιχεία α), β) και γ), δεν περιλαμβάνουν 

πρέμνα και στρογγυλή ξυλεία και πληρούν 

τις ακόλουθες απαιτήσεις ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης 

δασικής βιομάζας παραγόμενης με μη 

αειφόρο τρόπο: 

Or. en 



 

AM\1143222EL.docx  PE614.327v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/297 

Τροπολογία  297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ηλεκτρική ενέργεια από καύσιμα 

βιομάζας που παράγεται σε εγκαταστάσεις 

με δυναμικότητα καυσίμου τουλάχιστον 

20 MW λαμβάνεται υπόψη για τους 

σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) 

και γ), μόνο εάν παράγεται με την 

εφαρμογή τεχνολογίας συμπαραγωγής 

υψηλής απόδοσης όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 σημείο 34 της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για 

τους σκοπούς της παραγράφου 1 

στοιχεία α) και β), η παρούσα διάταξη 

εφαρμόζεται μόνο σε εγκαταστάσεις που 

τίθενται σε λειτουργία μετά [3 έτη από την 

ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

οδηγίας]. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 1 στοιχείο γ), η παρούσα 

διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 

δημόσιας στήριξης που χορηγείται βάσει 

καθεστώτων που εγκρίνονται έως [3 έτη 

από την ημερομηνία έκδοσης της 

παρούσας οδηγίας]. 

Η ηλεκτρική ενέργεια από καύσιμα 

βιομάζας που παράγεται σε εγκαταστάσεις 

με δυναμικότητα καυσίμου τουλάχιστον 20 

MW λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς 

της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) και γ), 

μόνο εάν παράγεται με την εφαρμογή 

τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής 

απόδοσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

σημείο 34 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου ή αν παράγεται αποκλειστικά 

σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που 

επιτυγχάνουν καθαρή ενεργειακή 

απόδοση τουλάχιστον 40% και δεν 

χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Για τους 

σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α) και 

β), η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται μόνο 

σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε 

λειτουργία μετά [3 έτη από την 

ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

οδηγίας]. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 1 στοιχείο γ), η παρούσα 

διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 

δημόσιας στήριξης που χορηγείται βάσει 

καθεστώτων που εγκρίνονται έως [ένα 

έτος από την ημερομηνία έκδοσης της 

παρούσας οδηγίας]. 

 (Αντικαθιστά την τροπολογία 250 της 

αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής) 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/298 

Τροπολογία  298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει 

ότι το μερίδιο ενέργειας από προηγμένα 

βιοκαύσιμα και άλλα βιοκαύσιμα και από 

βιοαέριο παραγόμενο από πρώτες ύλες 

που απαριθμούνται στο παράρτημα IX, 

από ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, από 

ανακυκλωμένα ανθρακούχα καύσιμα και 

από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από 

ανανεώσιμες πηγές, σε όλες τις μορφές 

μεταφορών το 2030 ανέρχεται 

τουλάχιστον στο 12% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των 

μεταφορών στο συγκεκριμένο κράτος 

μέλος. 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 

να συμπεριλάβουν στο συνολικό μερίδιο 

συνεισφορά έως και 2% καυσίμων που 

πληρούν το κατώτατο όριο μείωσης των 

αερίων θερμοκηπίου που καθορίζεται στο 

άρθρο 26 παράγραφος 7, λαμβάνοντας 

υπόψη τις εκτιμώμενες μέσες εκπομπές 

λόγω έμμεσης αλλαγής χρήσης γης από 

τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 

αναφέρονται στο μέρος Α του 

παραρτήματος VIII, ή καυσίμων που 

είναι βιοκαύσιμα και βιορευστά με 

πιστοποιημένα χαμηλό κίνδυνο έμμεσης 

αλλαγής χρήσης γης. 

 (Αντικαθιστά την τροπολογία 110 της 

αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής) 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/299 

Τροπολογία  299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 τα κράτη 

μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 

καυσίμων να περιλαμβάνουν στη συνολική 

ποσότητα καυσίμων κίνησης που 

προμηθεύουν για κατανάλωση ή χρήση 

στην αγορά κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού έτους ένα ελάχιστο μερίδιο 

ενέργειας από προηγμένα βιοκαύσιμα και 

άλλα βιοκαύσιμα και βιοαέρια παραγόμενα 

από πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX, από ανανεώσιμα υγρά και 

αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής 

προέλευσης, από ορυκτά καύσιμα 

παραγόμενα από απόβλητα και από 

ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από 

ανανεώσιμες πηγές. 

Ως συμβολή στους ενωσιακούς και τους 

εθνικούς στόχους για την τελική 

κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σύμφωνα με το άρθρο 3, από την 1η 

Ιανουαρίου 2021 τα κράτη μέλη απαιτούν 

από τους προμηθευτές καυσίμων να 

περιλαμβάνουν στη συνολική ποσότητα 

καυσίμων κίνησης που προμηθεύουν για 

κατανάλωση ή χρήση στην αγορά κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους ένα 

ελάχιστο μερίδιο ενέργειας από προηγμένα 

βιοκαύσιμα και άλλα βιοκαύσιμα και 

βιοαέρια παραγόμενα από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX, από 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, από 

ανακυκλωμένα ανθρακούχα καύσιμα και 

από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από 

ανανεώσιμες πηγές. 

 (Αντικαθιστά την τροπολογία 216 της 

αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής) 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/300 

Τροπολογία  300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ελάχιστο μερίδιο ισούται τουλάχιστον 

με ποσοστό 1,5% το 2021 και αυξάνεται 

σε τουλάχιστον 6,8% το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 

παράρτημα X μέρος Β. Από το συνολικό 

αυτό μερίδιο, η συνεισφορά των 

προηγμένων βιοκαυσίμων και των 

βιοαερίων τα οποία παράγονται από 

πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX μέρος Α ισούται 

τουλάχιστον με ποσοστό 0,5% των 

καυσίμων κίνησης που παρέχονται προς 

κατανάλωση ή χρήση στην αγορά από την 

1η Ιανουαρίου 2021, αυξάνεται δε σε 

ποσοστό 3,6% μέχρι το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 

παράρτημα X μέρος Γ. 

Το ελάχιστο μερίδιο ισούται τουλάχιστον 

με ποσοστό 1,5% το 2021 και αυξάνεται 

σε τουλάχιστον 12% το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 

παράρτημα X μέρος Β. Από το συνολικό 

αυτό μερίδιο, η συνεισφορά των 

προηγμένων βιοκαυσίμων και των 

βιοαερίων τα οποία παράγονται από 

πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IX μέρος Α ισούται 

τουλάχιστον με ποσοστό 0,5% των 

καυσίμων κίνησης που παρέχονται προς 

κατανάλωση ή χρήση στην αγορά από την 

1η Ιανουαρίου 2021, αυξάνεται δε σε 

ποσοστό 3,6% μέχρι το 2030, σύμφωνα με 

την πορεία που παρατίθεται στο 

παράρτημα X μέρος Γ. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 

να συμπεριλάβουν στο συνολικό μερίδιο 

συνεισφορά έως και 2% καυσίμων που 

πληρούν το κατώτατο όριο μείωσης των 

αερίων θερμοκηπίου που καθορίζεται στο 

άρθρο 26 παράγραφος 7, λαμβάνοντας 

υπόψη τις εκτιμώμενες μέσες εκπομπές 

λόγω έμμεσης αλλαγής χρήσης γης από 

τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που 

αναφέρονται στο μέρος Α του 

παραρτήματος VIII, ή καυσίμων που 

είναι βιοκαύσιμα και βιορευστά με 

πιστοποιημένα χαμηλό κίνδυνο έμμεσης 

αλλαγής χρήσης γης. 
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 (Αντικαθιστά την τροπολογία 217 της 

αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής) 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/301 

Τροπολογία  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το ελάχιστο μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για τις αεροπορικές 

μεταφορές ακολουθεί την πορεία που 

παρατίθεται στο παράρτημα X μέρος Γ. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/302 

Τροπολογία  302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 – στοιχείο β – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με την 

οποία τροφοδοτούνται τα οδικά οχήματα, 

λαμβάνεται υπόψη μόνον η ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

καταναλώνεται σε ειδικά προοριζόμενους 

για τον σκοπό αυτό σταθμούς φόρτισης 

και θεωρείται ότι είναι πενταπλάσια του 

ενεργειακού περιεχομένου της εισροής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η φόρτιση σε ειδικούς σταθμούς φόρτισης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας 

που καταναλώνεται από ηλεκτρικά οχήματα. Προκειμένου η παρούσα οδηγία να προσφέρει κίνητρα για 

ηλεκτροκίνηση των οδικών μεταφορών, όπου η αντίληψη των καταναλωτών για έλλειψη υποδομών 

φόρτισης περιορίζει τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τα 

οδικά οχήματα θα πρέπει να πιστώνεται σε ειδικούς σταθμούς φόρτισης με βάση συντελεστή που 

αντανακλά, χωρίς να υπερτιμά, τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται από 

ηλεκτρικά οχήματα. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/303 

Τροπολογία  303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο η 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) Ταλλέλαιο και  πίσσα ταλλελαίου. η) Πίσσα ταλλελαίου. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/304 

Τροπολογία  304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) 

(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Α – στοιχείο ιζ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιζ) Άλλες λιγνοκυτταρούχες ύλες όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο 

στοιχείο ιη), πλην των σανιδοκορμών και 

της πριστής ξυλείας. 

ιζ) Άλλες λιγνοκυτταρούχες ύλες όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο 

στοιχείο ιη), πλην των σανιδοκορμών, της 

πριστής ξυλείας και του βιομηχανικού 

ξυλοπολτού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα κριτήρια βιωσιμότητας του άρθρου 26. 

 


