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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/305 

Τροπολογία  305 

José Blanco López 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Fredrick Federley 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο εε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(εε) «προηγμένα βιοκαύσιμα»: 

βιοκαύσιμα που παράγονται από πρώτες 

ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα 

IX μέρος Α· 

(εε) «προηγμένα βιοκαύσιμα»: 

βιοκαύσιμα που παράγονται από πρώτες 

ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα 

IX μέρος Α , και από απόβλητα και 

υπολειμματική βιομάζα που δεν 

προέρχονται από καλλιέργειες τροφίμων / 

ζωοτροφών, εφόσον η βιομάζα πληροί τα 

κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο 

άρθρο 26·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/306 

Τροπολογία  306 

José Blanco López 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Fredrick Federley 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε 

το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές 

μεταφορών να αντιπροσωπεύει, έως το 

2030, ποσοστό τουλάχιστον 12 % της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 

μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος. Για 

την επίτευξη του στόχου του 12 % της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να απαιτούν, με ισχύ από την 1 

Ιανουαρίου 2021, οι προμηθευτές 

καυσίμων να περιλαμβάνουν ένα ελάχιστο 

μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

που αναφέρονται στο άρθρο 25. 

 Προκειμένου να προσμετράται στην 

επίτευξη αυτού του στόχου, η μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη 

χρήση βιοκαυσίμων και βιοαερίου πρέπει 

να συνάδει με τα κριτήρια που ορίζονται 

στο άρθρο 26 παράγραφος 7 όταν 

συγκρίνεται με τα ορυκτά καύσιμα 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 

αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1. 

 Όταν η συνεισφορά των βιοκαυσίμων που 

παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων 

και ζωοτροφών σε ένα κράτος μέλος είναι 
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χαμηλότερη του 2 % και, ως εκ τούτου, 

δεν επαρκεί για να καλύψει τη διαφορά 

μεταξύ της δέσμευσης του προμηθευτή 

καυσίμων και του στόχου του 12 % στις 

μεταφορές, το εν λόγω κράτος μέλος 

μπορεί, ως εκ τούτου, να προσαρμόζει το 

ανώτατο όριο που προβλέπεται στο 

άρθρο 7 παράγραφος 1, έως κατ΄ 

ανώτερο 2 % . 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/307 

Τροπολογία  307 

José Blanco López 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Fredrick Federley 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενός κράτους 

μέλους, η συνεισφορά των βιοκαυσίμων 

και των βιορευστών, καθώς και των 

καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται 

στις μεταφορές, εάν παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, 

δεν υπερβαίνει το 7% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές και 

σιδηροδρομικές μεταφορές στο 

συγκεκριμένο κράτος μέλος. Το όριο αυτό 

μειώνεται σε 3,8% το 2030 σύμφωνα με 

την πορεία που προβλέπεται στο 

παράρτημα X μέρος Α. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να καθορίσουν χαμηλότερο όριο 

και να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφόρων 

ειδών βιοκαυσίμων, βιορευστών και 

καυσίμων βιομάζας που παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, για 

παράδειγμα με τον καθορισμό 

χαμηλότερου ορίου όσον αφορά τη 

συνεισφορά των βιοκαυσίμων που 

παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων 

και ζωοτροφών, λαμβανομένης υπόψη της 

έμμεσης αλλαγής χρήσης της γης. 

Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενός κράτους 

μέλους, η συνεισφορά των βιοκαυσίμων 

και των βιορευστών, καθώς και των 

καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται 

στις μεταφορές, εάν παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, 

δεν υπερβαίνει τη συνεισφορά αυτών στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας το 2017 στο εν λόγω κράτος 

μέλος, με μέγιστο ποσοστό 7% της τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας στις οδικές και 

σιδηροδρομικές μεταφορές. 

Η συνεισφορά των βιοκαυσίμων και 

βιορευστών που παράγονται από 

φοινικέλαιο θα ανέρχεται από το 2021 και 

μετά, σε 0 %. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

καθορίσουν χαμηλότερο όριο και να 

κάνουν διάκριση μεταξύ διαφόρων ειδών 

βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων 

βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες 

τροφίμων και ζωοτροφών, για παράδειγμα 

με τον καθορισμό χαμηλότερου ορίου 

όσον αφορά τη συνεισφορά των 

βιοκαυσίμων που παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, 
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λαμβανομένης υπόψη της έμμεσης 

αλλαγής χρήσης της γης και άλλες 

ακούσιες επιπτώσεις στην αειφορία. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/308 

Τροπολογία  308 

José Blanco López 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Fredrick Federley 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 32, για την τροποποίηση του 

καταλόγου των πρώτων υλών που 

παρατίθεται στο παράρτημα IX μέρη Α και 

Βως προς την προσθήκη πρώτων υλών 

αλλά όχι ως προς την αφαίρεσή τους. 

Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη βασίζεται 

σε ανάλυση της πλέον πρόσφατης 

επιστημονικής και τεχνικής προόδου, 

λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αρχών 

ιεράρχησης των αποβλήτων που 

καθορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, 

σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας της 

Ένωσης, ώστε να ενισχύει το συμπέρασμα 

ότι η συγκεκριμένη πρώτη ύλη δεν 

δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για 

καλλιεργούμενη γη και να προωθεί τη 

χρήση αποβλήτων και καταλοίπων και, 

ταυτόχρονα, ότι δεν επιφέρει σημαντικές 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στις 

αγορές προϊόντων ή υποπροϊόντων, 

αποβλήτων και καταλοίπων, επιτυγχάνει 

ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά 

καύσιμα και δεν παρουσιάζει τον κίνδυνο 

δημιουργίας αρνητικού αντικτύπου στο 

περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. 

Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

το άρθρο 32, για την τροποποίηση του 

καταλόγου των πρώτων υλών που 

παρατίθεται στο παράρτημα IX μέρη Α και 

Β. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

βασίζεται σε ανάλυση της πλέον 

πρόσφατης επιστημονικής και τεχνικής 

προόδου, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 

των αρχών της κυκλικής οικονομίας και 

της ιεράρχησης των αποβλήτων που 

καθορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, 

σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας της 

Ένωσης, ώστε να ενισχύει το συμπέρασμα 

ότι η συγκεκριμένη πρώτη ύλη δεν 

δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για 

καλλιεργούμενη γη και να προωθεί τη 

χρήση αποβλήτων και καταλοίπων και, 

ταυτόχρονα, ότι δεν επιφέρει σημαντικές 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στις 

αγορές προϊόντων ή υποπροϊόντων, 

αποβλήτων και καταλοίπων, επιτυγχάνει 

ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα ορυκτά 

καύσιμα με βάση εκτίμηση του κύκλου 

ζωής των εκπομπών, και δεν παρουσιάζει 

τον κίνδυνο δημιουργίας αρνητικού 

αντικτύπου στο περιβάλλον και τη 
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βιοποικιλότητα. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/309 

Τροπολογία  309 

José Blanco López 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Fredrick Federley 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή διενεργεί ανά διετία 

αξιολόγηση του καταλόγου των πρώτων 

υλών που παρατίθενται στο παράρτημα IX 

μέρη Α και Β για την προσθήκη πρώτων 

υλών, σύμφωνα με τις αρχές που 

προβλέπει η παρούσα παράγραφος. Η 

πρώτη αξιολογήση διενεργείται το 

αργότερο 6 μήνες μετά [την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 

τροποποίηση του καταλόγου των πρώτων 

υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX 

μέρη Α και Β, ως προς την προσθήκη 

πρώτων υλών αλλά όχι ως προς την 

αφαίρεσή τους. 

Η Επιτροπή διενεργεί ανά διετία 

αξιολόγηση του καταλόγου των πρώτων 

υλών που παρατίθενται στο παράρτημα IX 

μέρη Α και Β για την προσθήκη πρώτων 

υλών, σύμφωνα με τις αρχές που 

προβλέπει η παρούσα παράγραφος. Η 

πρώτη αξιολόγηση διενεργείται το 

αργότερο έξι μήνες μετά [την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 

τροποποίηση του καταλόγου των πρώτων 

υλών που παρατίθεται στο παράρτημα IX 

μέρη Α και Β, ως προς την προσθήκη 

πρώτων υλών. Η Επιτροπή προβαίνει σε 

ειδική αξιολόγηση το 2025 με σκοπό τη 

διαγραφή των πρώτων υλών που 

παρατίθεται στο παράρτημα IX, και κάθε 

σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

εκδίδεται εντός ενός έτους από την εν 

λόγω αξιολόγηση. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/310 

Τροπολογία  310 

José Blanco López 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Fredrick Federley 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι πρώτες ύλες διαγράφονται στο 

παράρτημα ΙΧ μόνο μετά από δημόσια 

διαβούλευση και σύμφωνα με τις αρχές 

της σταθερότητας της χρηματοδοτικής 

στήριξης που θεσπίζεται στο άρθρο 6. Με 

την επιφύλαξη του άρθρου 26, όταν οι 

πρώτες ύλες διαγραφούν, οι υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις που παράγουν βιοκαύσιμα 

από την εν λόγω πρώτη ύλη επιτρέπεται 

να υπολογίζουν την εν λόγω ενέργεια ως 

ανανεώσιμη ενέργεια και να την 

καταλογίζουν στην υποχρέωση του 

προμηθευτή καυσίμων που προβλέπεται 

στο άρθρο 25, έως και μέχρι τα ιστορικά 

επίπεδα παραγωγής τους. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/311 

Τροπολογία  311 

José Blanco López 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Fredrick Federley 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IX – Μέρος Β – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) Μελάσες που παράγονται ως 

παραπροϊόν από τον εξευγενισμό 

(ραφινάρισμα) ζαχαροκάλαμου ή 

ζαχαρότευτλων, υπό τον όρο ότι 

τηρούνται τα βέλτιστα βιομηχανικά 

πρότυπα για την εκχύλιση της ζάχαρης. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν στις διατάξεις που 

τροποποίησε η Επιτροπή στην πρότασή της. Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για λόγους που 

αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου και συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/312 

Τροπολογία  312 

Fredrick Federley 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

José Blanco López 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα X – μέρος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μέρος A: [...] διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν στις διατάξεις που 

τροποποίησε η Επιτροπή στην πρότασή της. Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη για λόγους που 

αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου και συνδέεται άρρηκτα με άλλες τροπολογίες. 

 


