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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/337 

Τροπολογία  337 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί 

ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της 

τάξης του 27 % τουλάχιστον. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν τη 

συνεισφορά τους στην επίτευξη του 

στόχου αυτού στο πλαίσιο των οικείων 

ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα μέσω της 

διαδικασίας διακυβέρνησης που 

καθορίζεται στον κανονισμό 

[διακυβέρνηση]. 

(7) Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί 

ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της 

τάξης του 45 % τουλάχιστον, 

συνοδευόμενος από εθνικούς 

δεσμευτικούς στόχους. Οι εθνικοί 

δεσμευτικοί στόχοι συνιστούν μια δίκαιη 

και κατάλληλη κατανομή. Αυτός ο 

επιμερισμός ενδείκνυται να γίνει με την 

κατανομή της απαιτούμενης συνολικής 

αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών με 

βάση ίση αύξηση του μεριδίου κάθε 

κράτους μέλους, σταθμισμένη με 

γνώμονα το ΑΕγχΠ του, αυξομειούμενη 

κατά τρόπον ώστε να αντικατοπτρίζει το 

σημείο εκκίνησής του, και με τον 

υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας, ενώ παράλληλα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

προηγούμενες προσπάθειες των κρατών 

μελών όσον αφορά τη χρήση ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να διευκρινίσουν τις ισχύουσες 

και σχεδιαζόμενες πολιτικές για την 
επίτευξη του εθνικά δεσμευτικού στόχου 

τους στο πλαίσιο των οικείων 

ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα μέσω της 

διαδικασίας διακυβέρνησης που 
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καθορίζεται στον κανονισμό 

[διακυβέρνηση]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/338 

Τροπολογία  338 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 

για την προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Θέτει έναν 

δεσμευτικό ενωσιακό στόχο για το συνολικό 

μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 

ενέργειας το 2030. Καθορίζει επίσης κανόνες 

για τη χρηματοδοτική στήριξη της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές, την αυτοκατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και τη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της 

θέρμανσης και της ψύξης και των 

μεταφορών, την περιφερειακή συνεργασία 

μεταξύ κρατών μελών και με τρίτες χώρες, 

τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές 

διαδικασίες και την πληροφόρηση και την 

κατάρτιση. Καθιερώνει κριτήρια 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας. 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 

για την προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Θέτει έναν 

δεσμευτικό ελάχιστο ενωσιακό στόχο για 

το συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030. 

Αυτός ο ενωσιακός στόχος πρέπει να 

επιτευχθεί συλλογικά από τα κράτη μέλη 

μέσω δεσμευτικών εθνικών στόχων. 
Καθορίζει επίσης κανόνες για 

τη χρηματοδοτική στήριξη της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 

πηγές, την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τις 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και τη χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της 

θέρμανσης και της ψύξης και των 

μεταφορών, τη διασυνοριακή και την 

περιφερειακή συνεργασία μεταξύ κρατών 

μελών και με τρίτες χώρες μέσω 

στατιστικών μεταβιβάσεων μεταξύ 

κρατών μελών, κοινών έργων, κοινών και 

ανοικτών διαδικασιών υποβολής 

προσφορών και κοινών καθεστώτων 

στήριξης, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις 

διοικητικές διαδικασίες και την 

πληροφόρηση και  κατάρτιση, καθώς και 
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την πρόσβαση και λειτουργία των 

δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου 

και την υποδομή θέρμανσης και ψύξης 

για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας και 

μείωσης των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα 

βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/339 

Τροπολογία  339 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν συλλογικά 

ότι το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε 

τουλάχιστον 27 % στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης. 

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει 

ότι το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, υπολογιζόμενο 

σύμφωνα με την οδηγία, σε ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030, 

ισούται τουλάχιστον με τον εθνικό 

συνολικό στόχο του για το μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά το 

εν λόγω έτος, όπως ορίζεται στην τέταρτη 

στήλη του πίνακα στο μέρος Α του 

παραρτήματος Ι. Αυτοί οι δεσμευτικοί 

εθνικοί συνολικοί στόχοι πρέπει να 

συνάδουν με τον δεσμευτικό στόχο της 

Ένωσης για μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 

το 2030 τουλάχιστον 45 %. Τα κράτη 

μέλη λαμβάνουν μέτρα που είναι όντως 

σχεδιασμένα για να διασφαλίσουν ότι το 

μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ισούται ή υπερβαίνει το μερίδιο που 

παρατίθεται στην πορεία που ορίζεται 

στο παράρτημα Ι μέρος Αα. Τα μέτρα 

αυτά θα συμπεριληφθούν στα 

ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για το κλίμα 

και την ενέργεια και θα κοινοποιηθούν  

στην Επιτροπή σύμφωνα με τον 

κανονισμό ...[για τη διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης]. 
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11.1.2018 A8-0392/340 

Τροπολογία  340 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 4 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι, από το 2021 και 

εφεξής, δεν θα παρέχεται χρηματοδοτική 

στήριξη για την εξόρυξη ενέργειας από 

την καύση αστικών αποβλήτων ούτε για 

συναποτέφρωση σε τσιμεντοκαμίνους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η παράκαμψη της ιεράρχησης των 

αποβλήτων και η παρεμπόδιση της μετάβασης προς πιο βιώσιμα συστήματα διαχείρισης 

αποβλήτων και την κυκλική οικονομία. Πράγματι, τα οικονομικά κίνητρα που παρέχονται για 

την ενέργεια που παράγεται από αστικά απόβλητα στρεβλώνουν την αγορά αποβλήτων, 

καθιστώντας συγκριτικά φθηνότερη την ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα παρά την πρόληψη ή 

την ανακύκλωσή τους. 
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11.1.2018 A8-0392/341 

Τροπολογία  341 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 4 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Τα καθεστώτα στήριξης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα 

σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να 

αποφεύγονται οι στρεβλώσεις των 

αγορών πρώτων υλών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που βασίζονται στη βιομάζα και ιδίως στην 

ξυλώδη βιομάζα ενδέχεται να ανταγωνίζονται άλλους χρήστες για τον ίδιο πόρο. Θα πρέπει να 

δοθεί έμφαση στον κίνδυνο ανταγωνισμού και το καθεστώς στήριξης θα πρέπει να δίνει 

προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών έναντι της ανάκτησης ενέργειας. Οι 

δημόσιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν την αποδοτικότερη χρήση του πόρου, τόσο από 

οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη, και να ενθαρρύνουν την αλυσιδωτή χρήση της 

βιομάζας. 
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11.1.2018 A8-0392/342 

Τροπολογία  342 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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, εάν παράγονται από 

καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, 

δεν λαμβάνεται υπόψη για την τελική 

κατανάλωση ενέργειας στις οδικές και 

σιδηροδρομικές μεταφορές στο 

συγκεκριμένο κράτος μέλος. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Πολλά επιστημονικά στοιχεία έχουν καταδείξει ότι τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 

βιομάζας από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών οδηγούν σε ελάχιστη έως μηδενική 

μείωση των ανθρακούχων εκπομπών και δεν είναι κατάλληλα για χρήση στον τομέα της 

ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί σε εκείνα τα καύσιμα και τις 

ενεργειακές πηγές με μικρό ή μηδενικό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής της χρήσης της γης. 
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11.1.2018 A8-0392/343 

Τροπολογία  343 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. 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. 

1. 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 και από ηλεκτρική ενέργεια 

παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα ορυκτά καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, ακόμη και αν παράγονται από 

απόβλητα, δεν μπορούν να θεωρούνται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 



 

AM\1143296EL.docx  PE614.327v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.1.2018 A8-0392/344 

Τροπολογία  344 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) για τον υπολογισμό του αριθμητή, 

λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό 

περιεχόμενο των προηγμένων βιοκαυσίμων 

και άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων τα 

οποία παράγονται από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης, τα 

ορυκτά καύσιμα από απόβλητα που 

παρέχονται σε όλους τους τομείς των 

μεταφορών, και η ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές με την οποία 

τροφοδοτούνται τα οδικά οχήματα. 

β) για τον υπολογισμό του αριθμητή, 

λαμβάνεται υπόψη το ενεργειακό 

περιεχόμενο των προηγμένων βιοκαυσίμων 

και άλλων βιοκαυσίμων και βιοαερίων τα 

οποία παράγονται από πρώτες ύλες που 

απαριθμούνται στο παράρτημα IX, τα 

ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 

κίνησης μη βιολογικής προέλευσης που 

παρέχονται σε όλους τους τομείς των 

μεταφορών, και η ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές με την οποία 

τροφοδοτούνται τα οδικά οχήματα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα ορυκτά καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, ακόμη και αν παράγονται από 

απόβλητα, δεν μπορούν να θεωρούνται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα καύσιμα βιομάζας πρέπει να πληρούν 

τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7 

μόνο εάν χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, θερμότητας και ψύξης ή 

καυσίμων με δυναμικότητα καυσίμου 

τουλάχιστον 20 MW στην περίπτωση των 

στερεών καυσίμων βιομάζας και με 

δυναμικότητα ηλεκτρικής ενέργειας 

τουλάχιστον 0,5 MW στην περίπτωση των 

αέριων καυσίμων βιομάζας. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τα κριτήρια 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις με 

μικρότερη δυναμικότητα καυσίμου. 

Τα καύσιμα βιομάζας πρέπει να πληρούν 

τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7 

μόνο εάν χρησιμοποιούνται σε 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, θερμότητας και ψύξης ή 

καυσίμων με δυναμικότητα καυσίμου 

τουλάχιστον 1 MW στην περίπτωση των 

στερεών καυσίμων βιομάζας και με 

δυναμικότητα ηλεκτρικής ενέργειας 

τουλάχιστον 0,5 MW στην περίπτωση των 

αέριων καυσίμων βιομάζας. Τα κράτη 

μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τα κριτήρια 

αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις με 

μικρότερη δυναμικότητα καυσίμου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι περισσότερες εγκαταστάσεις βιομάζας έχουν δυναμικότητα μικρότερη από 20 MW και θα 

πρέπει να πληρούν επίσης τα κριτήρια αειφορίας. 
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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 παράγονται από 

κορμοξυλεία ή πρέμνα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να προάγεται μόνο η βιοενέργεια από απόβλητα και κατάλοιπα. 

 

 


