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(9) Η Ένωση, μέσω της δέσμης 
μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους»29, εργάζεται επίσης πάνω 
σε ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
κυρίως μέσω της οικοδόμησης μιας 
ισχυρής Ενεργειακής Ένωσης, με τον 
καθορισμό στόχων για το 2030 ως προς 
την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
οδηγία 2012/27/ΕΕ30 και την οδηγία (ΕΕ) 
2018/200131 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με 
την ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας, 
μεταξύ άλλων με την οδηγία 2010/31/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου32.

(9) Οι τρέχουσες πολιτικές της ΕΕ για 
το κλίμα και την ενέργεια συγχέουν τον 
στόχο της μείωσης των εκπομπών CO2 
με τον στόχο της προώθησης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όταν 
προτείνει νομοθεσία στον τομέα της 
πολιτικής για την ενέργεια ή το κλίμα, η 
Επιτροπή δεν θα πρέπει πλέον να 
προωθεί απαραιτήτως τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, όπως η χρήση 
(υπολειμμάτων) ξύλου σε βάρος της 
πυρηνικής ενέργειας, που έχει μηδενικές 
ανθρακούχες εκπομπές. Αντιθέτως, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα 
να επιλέγουν το ενεργειακό τους μίγμα 
ανάλογα με τους δικούς τους 
ενεργειακούς πόρους και ανάγκες, που 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα λόγω 
γεωγραφικής θέσης. Οι στόχοι για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
καθορίζονται από την Επιτροπή 
αντιβαίνουν στην εν λόγω αρχή της 
επικουρικότητας και στο γεγονός ότι οι 
ενεργειακές ανάγκες των χωρών 
διαφέρουν.

__________________

29 COM(2016) 860 final της 30ής 
Νοεμβρίου 2016.
30 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 
απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 
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2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 
1).
31 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).
32 Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 
18.6.2010, σ. 13).
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Άρθρο 6α
Ρήτρα εξόδου έκτακτης ανάγκης

Κάθε κράτος μέλος μπορεί, σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, να παρεκκλίνει από τους 
στόχους που ορίζονται στα άρθρα 1, 2 και 
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να το πράξουν σε 
περίπτωση έκτακτων κρίσεων που 
σχετίζονται με την οικονομία ή την 
ευημερία των πολιτών της, όταν αυτό 
τεκμηριώνεται από την πρόοδο των 
επιστημονικών γνώσεων, ή όταν άλλες 
τρίτες χώρες δεν έχουν κατορθώσει να 
μειώσουν τις οικείες εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα. Το κράτος μέλος κοινοποιεί 
την παρέκκλιση αυτή δύο έτη νωρίτερα 
σε όλα τα άλλα κράτη μέλη, στον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
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