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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τον Ιούλιο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τη δέσμη προσαρμογής στον 
στόχο του 55 %, η οποία αποσκοπεί στην καθαρή μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 και στην επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Μέρος της δέσμης είναι μια 
πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία θέτει 
έναν πιο φιλόδοξο στόχο της ΕΕ για το 2030 σύμφωνα με τον προτεινόμενο στόχο μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Εκτός από έναν πιο φιλόδοξο στόχο, η πρόταση συστήνει επίσης μέτρα που εστιάζουν σε 
τομείς οπού η πρόοδος ήταν βραδύτερη μέχρι στιγμής. Αποσκοπεί στην ενίσχυση των 
υφιστάμενων μέτρων στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, καθώς και στον τομέα των 
μεταφορών, και τα συμπληρώνει με νέες διατάξεις για τα κτίρια και τη βιομηχανία. Η 
πρόταση συνδέεται επίσης με τη στρατηγική για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος, 
τη στρατηγική για το υδρογόνο, τη στρατηγική για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Ο συντάκτης τονίζει την ισχυρή τοπική διάσταση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές. Είναι συνεπώς σημαντικό τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εθνικών μέτρων 
για το περιβάλλον και το κλίμα.

Ο συντάκτης πιστεύει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν σημαντικές πηγές μετάβασης, όπως η 
βιομάζα, προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι τους κατά τα επόμενα έτη. 
Εάν σκοπός της τρέχουσας επανεξέτασης είναι να διασφαλιστεί ότι η βιομάζα αγοράζεται και 
χρησιμοποιείται με βιώσιμο τρόπο, θα είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς και εφαρμόσιμοι 
ορισμοί. Ο συντάκτης πιστεύει επίσης ότι η πρόταση της Επιτροπής για την εισαγωγή της 
αρχής της αλυσιδωτής χρήσης σε μια μη χρήσιμη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και την ANSI 
θα μπορούσε να είναι επιβλαβής. Η προσέγγιση αυτή όχι μόνο θα επιφέρει πρόσθετο κόστος 
και διοικητικό φόρτο, αλλά δεν θα λαμβάνει υπόψη τοπικούς παράγοντες. Η καλύτερη λύση 
θα ήταν να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο αλυσιδωτής χρήσης 
σύμφωνα με το τοπικό τους πλαίσιο.

Ο συντάκτης θεωρεί ότι τα έργα έξυπνων δικτύων σε παραμεθόριες περιοχές δύνανται να 
δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία για τη διασυνοριακή προσέγγιση, καθώς 
επιτρέπουν μεγαλύτερη βελτιστοποίηση των πόρων, ευελιξία και ανθεκτικότητα των 
συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ εξασφαλίζουν ευρύτερα κοινωνικά πλεονεκτήματα 
για τις συμμετέχουσες τοπικές κοινότητες.

Ο συντάκτης θεωρεί πως η εισαγωγή ορισμού των καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών θα ήταν σκόπιμη προκειμένου να υποστηριχθεί η θέσπιση μέτρων και η χρήση 
τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που αποτελούν έτοιμες εναλλακτικές λύσεις 
που μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να στηρίξουν την ΕΕ 
στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της για το 2050.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία5 
θέτει ως στόχο της Ένωσης την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας το 2050 κατά 
τρόπο που να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή 
οικονομία, στην ανάπτυξη και στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτός ο 
στόχος και ο στόχος της μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55 % 
έως το 2030, όπως ορίζεται στο σχέδιο 
κλιματικών στόχων για το 20306, το οποίο 
εγκρίθηκε τόσο από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο7 όσο και από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο8, απαιτούν ενεργειακή 
μετάβαση και σημαντικά υψηλότερα 
μερίδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
ένα ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα.

(1) Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία5 
θέτει ως στόχο της Ένωσης την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας το 2050 το 
αργότερο, κατά τρόπο που να συμβάλλει 
στη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στην κοινωνική 
ανάπτυξη, στην ανάπτυξη και στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, 
αντιμετωπίζοντας παράλληλα την 
κλιματική αλλαγή. Αυτός ο στόχος και ο 
στόχος της μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 55 % έως το 2030, όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 
(«ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα»), 
απαιτούν ενεργειακή μετάβαση και 
σημαντικά υψηλότερα μερίδια 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα.

_________________ _________________
5 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
COM(2019) 640 final, της 11.12.2019.

5 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
COM(2019) 640 final, της 11.12.2019.

6 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας 
της Ευρώπης για το 2030 – Επενδύουμε 
σε ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον προς 
όφελος των πολιτών μας», 
COM(2020) 562 final, της 17.9.2020.
7 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία [2019/2956(RSP)].
8 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2020, 
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https://www.consilium.europa.eu/media/4
7347/1011-12-20-euco-conclusions-el.pdf

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ανανεώσιμη ενέργεια 
διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην 
υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και στην επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, 
δεδομένου ότι ο ενεργειακός τομέας 
συνεισφέρει πάνω από το 75 % των 
συνολικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση. Με τη μείωση 
των εν λόγω αερίων του θερμοκηπίου, η 
ανανεώσιμη ενέργεια συμβάλλει επίσης 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως η 
απώλεια βιοποικιλότητας.

(2) Η ανανεώσιμη ενέργεια 
διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην 
υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και στην επίτευξη της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, 
δεδομένου ότι ο ενεργειακός τομέας 
συνεισφέρει πάνω από το 75 % των 
συνολικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση. Με τη μείωση 
των εν λόγω αερίων του θερμοκηπίου, η 
ανανεώσιμη ενέργεια συμβάλλει επίσης 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως η 
απώλεια βιοποικιλότητας, συντελώντας 
στη συνολική βελτίωση των 
περιβαλλοντικών συνθηκών και στην 
αποφυγή ακραίων καιρικών φαινομένων 
όπως οι ξηρασίες και οι πλημμύρες.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Ο ρόλος των τοπικών κοινοτήτων 
ανανεώσιμης ενέργειας ως εργαλείου για 
την προώθηση της ευρείας χρήσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει 
να ενισχυθεί. Οι πρωτοβουλίες για 
(συλλογική) αυτοπαραγωγή και 
(συλλογική) ιδιοκατανάλωση στα 
νοικοκυριά και σε επίπεδο περιφέρειας θα 
πρέπει να διευκολυνθούν με τον 
περιορισμό των αδειών, των διοικητικών 
δυσκολιών ή άλλων παραγόντων που 
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εμποδίζουν την πρόσβαση στο δίκτυο, τη 
μείωση των τελών δικτύου και την 
αναβάθμιση της διάδοσης τεχνολογιών 
όπως η ηλιακή, θερμική και 
φωτοβολταϊκή, αιολική και γεωθερμική, 
οι οποίες διασφαλίζουν την πρόσβαση 
στα κονδύλια της ΕΕ και ενισχύουν την 
ανάπτυξη τεχνολογιών όπως η ηλιακή, 
θερμική και φωτοβολταϊκή, αιολική και 
γεωθερμική τεχνολογία. Για τον σκοπό 
αυτόν, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
καλούνται να προωθήσουν, στο πλαίσιο 
των αντίστοιχων σχεδίων τους σχετικά με 
την πολιτική συνοχής, τη χρηματοδότηση 
υποδομών και μέσων που ευνοούν αυτές 
τις διαδικασίες.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Η παραγωγή ανανεώσιμης 
ενέργειας πραγματοποιείται συχνά σε 
τοπικό επίπεδο και εξαρτάται από 
περιφερειακές ΜΜΕ. Ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
πλήρως τη συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών όταν θέτουν 
στόχους και υποστηρίζουν μέτρα 
πολιτικής.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) Η προώθηση της εγχώριας 
ανανεώσιμης ενέργειας μειώνει την 
ενεργειακή εξάρτηση της Ένωσης και 
την ανάγκη της να εισάγει ορυκτά 
καύσιμα, αυξάνοντας την ενεργειακή 
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ασφάλεια.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) Περίπου 35 εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι πλήττονται από την 
ενεργειακή φτώχεια1α και οι πολιτικές για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο σε οποιαδήποτε στρατηγική για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας 
και της ευπάθειας των καταναλωτών.
_________________
1α Σύσταση (ΕΕ) 2020/1563 της 
Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2020, 
σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ε) Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να 
θεσπίσουν κίνητρα και προορατικές 
πολιτικές για τη διευκόλυνση της 
υιοθέτησης της αποδοτικής παραγωγής 
ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης από 
ανανεώσιμες πηγές, όχι μόνο σε 
νοικοκυριά μεσαίου και υψηλού 
εισοδήματος, αλλά και ειδικά σε εκείνα 
τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα που 
κινδυνεύουν από ενεργειακή φτώχεια, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε όσους 
ζουν σε αραιοκατοικημένες περιοχές.

Τροπολογία 8
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2στ) Οι διαχειριστικές αρχές 
ενθαρρύνονται να προωθήσουν τη χρήση 
ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων 
και έργων τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία κοινοτήτων για τη θέσπιση 
προσεγγίσεων από τη βάση προς την 
κορυφή με σκοπό την ανάπτυξη τοπικών 
ενεργειακών κοινοτήτων και έργων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ζ) Θα πρέπει να ενσωματωθούν οι 
διάφορες διαθέσιμες πηγές βιώσιμης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η 
χρήση τους θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί 
μέσω της δημιουργίας κοινοτήτων 
ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακών 
κοινοτήτων πολιτών που θα 
προσανατολίζονται προς την κοινωνική 
και περιβαλλοντική βιωσιμότητα από την 
άποψη τόσο των συμμετεχόντων όσο και 
των διαχειριστών του δικτύου διανομής.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2η) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
θεσπίσουν απλουστευμένους κανόνες και 
διοικητικές διαδικασίες για τους μικρούς 
παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και τις τοπικές ενεργειακές 
κοινότητες, προκειμένου να διασφαλίσουν 
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ότι δεν αντιμετωπίζουν διοικητικές 
επιβαρύνσεις που εισάγουν διακρίσεις.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2θ) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δημιουργήσουν ειδικά καθεστώτα 
χρηματοδοτικής στήριξης για τις τοπικές 
ενεργειακές κοινότητες, ιδίως κατά τις 
φάσεις σχεδιασμού και εγκατάστασης, 
καθώς και να καθιερώσουν συνεδρίες 
τεχνικής πληροφόρησης και 
καθοδήγησης για να υποστηρίξουν τις 
κοινότητες αυτές και να ενθαρρύνουν τη 
χρήση καινοτόμων δομών ιδιοκτησίας.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου9 θέτει ως δεσμευτικό στόχο 
της Ένωσης να επιτευχθεί μερίδιο 
τουλάχιστον 32 % της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
έως το 2030. Σύμφωνα με το σχέδιο 
κλιματικών στόχων, το μερίδιο της 
ανανεώσιμης ενέργειας στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να 
αυξηθεί στο 40 % έως το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου του στην Ένωση10. 
Επομένως, ο στόχος που ορίζεται στο 
άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας πρέπει να 
αυξηθεί.

(3) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου9 θέτει ως δεσμευτικό στόχο 
της Ένωσης να επιτευχθεί μερίδιο 
τουλάχιστον 32 % της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
έως το 2030. Σύμφωνα με το σχέδιο 
κλιματικών στόχων, το μερίδιο της 
ανανεώσιμης ενέργειας στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να 
αυξηθεί στο 45 % τουλάχιστον έως το 
2030, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου του στην Ένωση, όπως 
κατοχυρώνεται στο νομοθέτημα της ΕΕ 
για το κλίμα10. Επομένως, ο στόχος που 
ορίζεται στο άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας 
πρέπει να αυξηθεί και να συνοδεύεται από 
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εθνικούς καθορισμένους στόχους, 
δεδομένης της αποδεδειγμένης 
αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά 
την παροχή ασφάλειας στους επενδυτές, 
καθώς και να ενθαρρύνει τη συνεχή 
ανάπτυξη τεχνολογιών που παράγουν 
ενέργεια από όλες τις μορφές 
ανανεώσιμων πηγών. 

__________________ __________________
9 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-
209.

9 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-
209.

10 Σημείο 3 της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής COM(2020) 562 final, της 
17.9.2020, με τίτλο «Ενίσχυση της 
κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 
2030 – Επενδύουμε σε ένα κλιματικά 
ουδέτερο μέλλον προς όφελος των πολιτών 
μας».

10 Σημείο 3 της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής COM(2020) 562 final, της 
17.9.2020, με τίτλο «Ενίσχυση της 
κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 
2030 – Επενδύουμε σε ένα κλιματικά 
ουδέτερο μέλλον προς όφελος των πολιτών 
μας».

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Δεδομένης της εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Διεθνής 
Οργανισμός Ενέργειας παρείχε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σχέδιο 10 
σημείων για τη μείωση της εξάρτησης 
από τις ρωσικές προμήθειες κατά 
περισσότερο από το ένα τρίτο, 
υποστηρίζοντας παράλληλα την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που 
διασφαλίζει μια ταχεία, ισχυρότερη και 
σαφέστερη ενεργειακή μετάβαση. Μεταξύ 
των συστάσεων, ο Διεθνής Οργανισμός 
Ενέργειας συνέστησε «μεγιστοποίηση της 
παραγωγής ενέργειας από βιοενέργεια». 
Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση 
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«REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση 
για πιο προσιτή οικονομικά, 
εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια», 
στην οποία ζητεί να διπλασιαστεί ο 
στόχος της δέσμης «Fit for 55» για το 
βιομεθάνιο σε παραγωγή 35 
δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) 
ετησίως έως το 2030. Ενθαρρύνει τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ των κρατών 
μελών να διοχετεύουν χρηματοδότηση 
στο βιομεθάνιο που παράγεται από 
βιώσιμες πηγές βιομάζας, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
γεωργικών αποβλήτων και καταλοίπων. 
Ο ρόλος της γεωργικής βιομάζας, καθώς 
και της βιομάζας από δάση, ως βιώσιμης, 
ανανεώσιμης και τοπικής πηγής 
ενέργειας θα πρέπει επομένως να 
ενισχυθεί, να ενθαρρυνθεί και να 
προωθηθεί στην πορεία της Ευρώπης 
προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και την ενεργειακή αυτονομία.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Τα συνεχή επιστημονικά στοιχεία 
δείχνουν ότι η εξοικονόμηση ενέργειας, η 
ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας αποτελούν βασικούς 
παράγοντες για την επίτευξη μιας 
οικονομίας μηδενικών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τη 
σύσταση της Επιτροπής, της 28ης 
Σεπτεμβρίου 2021, με τίτλο 
«Προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση: από τις αρχές στην πράξη. 
Κατευθυντήριες γραμμές και 
παραδείγματα για την εφαρμογή της 
αρχής κατά τη λήψη αποφάσεων στον 
ενεργειακό τομέα και πέραν αυτού», η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να υιοθετήσει 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με την 
προώθηση της ενεργειακά 
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αποδοτικότερης ανανεώσιμης πηγής για 
κάθε δεδομένο τομέα και εφαρμογή, 
καθώς και με την προώθηση της 
αποδοτικότητας του συστήματος, έτσι 
ώστε να απαιτείται η ελάχιστη ενέργεια 
για διάφορες οικονομικές 
δραστηριότητες.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Μεταξύ των πέντε στόχων της 
πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-
2027 περιλαμβάνονται οι στόχοι για πιο 
πράσινη Ευρώπη και προώθηση 
επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια, για 
κυκλική οικονομία, μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και για βιώσιμες 
μεταφορές. Τα ταμεία της πολιτικής 
συνοχής θα πρέπει, συνεπώς, να 
στοχεύουν στην αποφυγή της διεύρυνσης 
των ανισοτήτων, βοηθώντας τις περιοχές 
που φέρουν το βάρος της μετάβασης, 
προωθώντας τις επενδύσεις σε υποδομές, 
και καταρτίζοντας τους εργαζομένους σε 
νέες τεχνολογίες, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει 
πίσω.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3δ) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή 
των περιφερειακών, τοπικών και 
εδαφικών αρχών μέσω μιας προσέγγισης 
από τη βάση προς την κορυφή, 
προκειμένου να καταστούν εφικτοί οι 
στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
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Συμφωνίας. Για τον σκοπό αυτό, θα είναι 
ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση προκειμένου 
να αυξηθεί η φιλοδοξία και η δράση σε 
τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή των 
πολιτών και των τοπικών παραγόντων.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ε) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να 
υποστηρίξει την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· να 
προωθήσει τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας· την ανάπτυξη έξυπνων 
ενεργειακών συστημάτων και δικτύων, 
καθώς και την προώθηση βιώσιμης 
πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, ως 
μέρος της μετάβασης σε μια οικονομία 
μηδενικών εκπομπών άνθρακα· το ΕΚΤ+ 
πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση των 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που απαιτούνται για την 
προσαρμογή των δεξιοτήτων και των 
προσόντων, την επανεκπαίδευση όλων, 
συμπεριλαμβανομένου του εργατικού 
δυναμικού, τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με το 
περιβάλλον, το κλίμα, την ενέργεια, την 
κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία» 
(άρθρο 4 του κανονισμού ΕΚΤ +).

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3στ) Κατά την αξιολόγηση των εθνικών 
σχεδίων βιοενέργειας, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογεί τη συνέπειά τους και 
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τη συμβολή τους στη νομοθεσία και τις 
δεσμεύσεις της Ένωσης για το 
περιβάλλον και το κλίμα.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ζ) Η παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές έχει ισχυρή τοπική 
διάσταση. Είναι συνεπώς σημαντικό τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών στον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των εθνικών μέτρων 
για το κλίμα, εξασφαλίζοντας την 
απευθείας πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
και την παρακολούθηση της προόδου των 
ληφθέντων μέτρων. Κατά περίπτωση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώνουν 
τις τοπικές και περιφερειακές 
συνεισφορές στα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3η) Η πολιτική συνοχής διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο προκειμένου οι 
νησιωτικές περιοχές να βοηθηθούν ώστε 
να επιτύχουν τους στόχους κλιματικής 
ουδετερότητας, λαμβάνοντας υπόψη το 
πρόσθετο κόστος που σχετίζεται με 
τομείς όπως η ενέργεια και οι μεταφορές, 
καθώς και τον αντίκτυπο των κινητών 
τεχνολογιών στα ενεργειακά τους 
συστήματα, που απαιτούν αναλογικά 
πολύ υψηλές επενδύσεις για τη διαχείριση 
των διαλειπουσών ανανεώσιμων πηγών 
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ενέργειας.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3θ) Λόγω του μικρού μεγέθους τους 
και των απομονωμένων ενεργειακών 
συστημάτων τους, οι πλέον 
απομακρυσμένες νησιωτικές περιφέρειες, 
όπως και οι εξαιρετικά απόκεντρες 
περιοχές, αντιμετωπίζουν μεγάλες 
προκλήσεις όσον αφορά τον ενεργειακό 
εφοδιασμό, καθώς εξαρτώνται συνήθως 
από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις 
μεταφορές και τη θέρμανση.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 ι (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3ι) Η χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
παλιρροϊκής ενέργειας, θα πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα και θα μπορούσε 
να αποφέρει σημαντικά οφέλη στα νησιά, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 
ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης 
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και 
των τοπικών οικοτόπων των νησιών. 
Συνεπώς, θα πρέπει να υποστηριχθεί η 
ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος τέτοιων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα 
με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους. 
Τα προγράμματα πράσινου υδρογόνου 
που έχουν δρομολογηθεί στα νησιά 
συνιστούν θετική πρωτοβουλία.
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Καθίσταται ολοένα και 
περισσότερα εμφανής η ανάγκη της 
ευθυγράμμισης των πολιτικών για τη 
βιοενέργεια με την αρχή της αλυσιδωτής 
χρήσης της βιομάζας11, με σκοπό τη 
διασφάλιση δίκαιης πρόσβασης στην 
αγορά πρώτων υλών βιομάζας για την 
ανάπτυξη καινοτόμων βιολογικών λύσεων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας και μιας 
βιώσιμης κυκλικής βιοοικονομίας. Κατά 
την ανάπτυξη καθεστώτων στήριξης για τη 
βιοενέργεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
συνεπώς, να λαμβάνουν υπόψη τη 
διαθέσιμη βιώσιμη παροχή βιομάζας για 
ενεργειακές και μη ενεργειακές χρήσεις 
και τη συντήρηση των εθνικών δασικών 
καταβοθρών άνθρακα και 
οικοσυστημάτων, καθώς και τις αρχές της 
κυκλικής οικονομίας και της αλυσιδωτής 
χρήσης της βιομάζας και την ιεράρχηση 
των αποβλήτων που θεσπίζεται στην 
οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12. Για 
τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να μην 
παρέχουν καμία στήριξη στην παραγωγή 
ενέργειας από κορμοτεμάχια πριστής 
ξυλείας, κορμοτεμάχια ξυλόφυλλων, 
πρέμνα και ρίζες και να αποφεύγουν τη 
χρήση ποιοτικής στρογγυλής ξυλείας για 
ενέργεια, εκτός από σαφώς καθορισμένες 
περιπτώσεις. Σύμφωνα με την αρχή της 
αλυσιδωτής χρήσης, η ξυλώδης βιομάζα 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα 
με την υψηλότερη οικονομική και 
περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία της με 
την ακόλουθη σειρά προτεραιοτήτων: 1) 
προϊόντα με βάση το ξύλο, 2) παράταση 
της διάρκειας ζωής τους, 3) 
επαναχρησιμοποίηση, 4) ανακύκλωση, 5) 
βιοενέργεια και 6) διάθεση. Εάν καμία 
άλλη χρήση για την ξυλώδη βιομάζα δεν 
είναι οικονομικά βιώσιμη ή 

(4) Κατά την ανάπτυξη καθεστώτων 
στήριξης για τη βιοενέργεια, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνουν 
υπόψη τη διαθέσιμη βιώσιμη παροχή 
βιομάζας για ενεργειακές και μη 
ενεργειακές χρήσεις και τη συντήρηση των 
εθνικών δασικών καταβοθρών άνθρακα 
και οικοσυστημάτων, περιλαμβανομένης 
της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, 
καθώς και τη διασφάλιση της προστασίας 
της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση 
των αρχών της κυκλικής οικονομίας και 
της αλυσιδωτής χρήσης της βιομάζας και 
την ιεράρχηση των αποβλήτων που 
θεσπίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12. Από την άλλη πλευρά, για 
τον καθορισμό των περαιτέρω επιπτώσεων 
της αρχής της αλυσιδωτής χρήσης, είναι 
απαραίτητο να αναγνωριστούν οι εθνικές 
ιδιαιτερότητες που καθοδηγούν τα κράτη 
μέλη στον σχεδιασμό των καθεστώτων 
στήριξής τους. Η πρόληψη δημιουργίας, η 
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση 
των αποβλήτων θα πρέπει να αποτελεί 
επιλογή προτεραιότητας. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αποφεύγουν τη δημιουργία 
καθεστώτων στήριξης που θα έρχονταν σε 
αντίθεση με τους στόχους για την 
επεξεργασία των αποβλήτων και θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη αποδοτική 
χρήση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων.



AD\1257770EL.docx 17/96 PE703.013v02-00

EL

περιβαλλοντικά κατάλληλη, η ανάκτηση 
ενέργειας συμβάλλει στη μείωση της 
παραγωγής ενέργειας από μη 
ανανεώσιμες πηγές. Τα καθεστώτα 
στήριξης των κρατών μελών για τη 
βιοενέργεια θα πρέπει συνεπώς να 
κατευθύνονται σε πρώτες ύλες για τις 
οποίες ο ανταγωνισμός στην αγορά με 
τους τομείς υλικών είναι περιορισμένος 
και των οποίων η προμήθεια θεωρείται 
θετική τόσο για το κλίμα όσο και για τη 
βιοποικιλότητα, προκειμένου να 
αποφευχθούν αρνητικά κίνητρα για μη 
βιώσιμες οδούς παραγωγής βιοενέργειας, 
όπως προσδιορίστηκαν στην έκθεση του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών «The use of 
woody biomass for energy production in 
the EU» (Η χρήση ξυλώδους βιομάζας 
για την παραγωγή ενέργειας στην ΕΕ)13. 
Από την άλλη πλευρά, για τον καθορισμό 
των περαιτέρω επιπτώσεων της αρχής της 
αλυσιδωτής χρήσης, είναι απαραίτητο να 
αναγνωριστούν οι εθνικές ιδιαιτερότητες 
που καθοδηγούν τα κράτη μέλη στον 
σχεδιασμό των καθεστώτων στήριξής τους. 
Η πρόληψη δημιουργίας, η 
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση 
των αποβλήτων θα πρέπει να αποτελεί 
επιλογή προτεραιότητας. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αποφεύγουν τη δημιουργία 
καθεστώτων στήριξης που θα έρχονταν σε 
αντίθεση με τους στόχους για την 
επεξεργασία των αποβλήτων και θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη αποδοτική 
χρήση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 
Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η 
αποδοτικότερη χρήση της βιοενέργειας, 
από το 2026 τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει 
να παρέχουν πλέον στήριξη σε 
εγκαταστάσεις αποκλειστικής 
ηλεκτροπαραγωγής, εκτός εάν οι 
εγκαταστάσεις βρίσκονται σε περιοχές με 
ειδικό καθεστώς χρήσης όσον αφορά τη 
μετάβασή τους από ορυκτά καύσιμα ή 
εάν οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν τη 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα.
__________________ __________________
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11 Η αρχή της αλυσιδωτής χρήσης 
στοχεύει στην επίτευξη της 
αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων 
βιομάζας μέσω της ιεράρχησης της 
χρήσης υλικών βιομάζας στη χρήση 
ενέργειας όπου είναι δυνατόν, αυξάνοντας 
έτσι την ποσότητα βιομάζας που είναι 
διαθέσιμη στο σύστημα. Σύμφωνα με την 
αρχή της αλυσιδωτής χρήσης, η ξυλώδης 
βιομάζα θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με την υψηλότερη οικονομική 
και περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία 
της με την ακόλουθη σειρά 
προτεραιοτήτων: 1) προϊόντα με βάση το 
ξύλο, 2) παράταση της διάρκειας ζωής 
τους, 3) επαναχρησιμοποίηση, 4) 
ανακύκλωση, 5) βιοενέργεια και 6) 
διάθεση.
12 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 
(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

12 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 
(ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

13 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/handle/JRC122719

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η ταχεία ανάπτυξη και η 
αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα κόστους 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να καλυφθεί ένα 
μερίδιο της ζήτησης ενέργειας το οποίο θα 
αυξάνεται, για παράδειγμα, με τη χρήση 
αντλιών θερμότητας για τη θέρμανση 
χώρων ή βιομηχανικές διεργασίες χαμηλής 
θερμοκρασίας, τη χρήση ηλεκτρικών 
οχημάτων στις μεταφορές ή ηλεκτρικών 
κλιβάνων σε ορισμένες βιομηχανίες. Η 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

(5) Η ταχεία ανάπτυξη και η 
αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα κόστους 
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να καλυφθεί ένα 
μερίδιο της ζήτησης ενέργειας το οποίο θα 
αυξάνεται, για παράδειγμα, με τη χρήση 
αντλιών θερμότητας για τη θέρμανση 
χώρων ή βιομηχανικές διεργασίες χαμηλής 
θερμοκρασίας, τη χρήση ηλεκτρικών 
οχημάτων στις μεταφορές ή ηλεκτρικών 
κλιβάνων σε ορισμένες βιομηχανίες. Η 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
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πηγές μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την παραγωγή συνθετικών καυσίμων για 
κατανάλωση σε τομείς μεταφορών που 
είναι δύσκολο να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι 
αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. 
Ένα πλαίσιο για τον εξηλεκτρισμό πρέπει 
να επιτρέπει ισχυρό και αποτελεσματικό 
συντονισμό και να επεκτείνει τους 
μηχανισμούς της αγοράς για την 
αντιστοίχιση της προσφοράς και της 
ζήτησης στον χώρο και στον χρόνο, την 
τόνωση των επενδύσεων σε σχέση με την 
ευελιξία και στην ενσωμάτωση μεγάλων 
μεριδίων μεταβλητής παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει συνεπώς να διασφαλίσουν ότι η 
ανάπτυξη ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές θα 
εξακολουθήσει να αυξάνεται με επαρκή 
ρυθμό για την κάλυψη της αυξανόμενης 
ζήτησης. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα πλαίσιο 
που θα περιλαμβάνει μηχανισμούς 
συμβατούς με την αγορά για την 
αντιμετώπιση των εναπομενόντων 
εμποδίων για την ύπαρξη ασφαλών και 
επαρκών συστημάτων ηλεκτρικής 
ενέργειας κατάλληλων για υψηλό επίπεδο 
ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, πλήρως 
ενσωματωμένων στο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ειδικότερα, το εν λόγω πλαίσιο 
θα αντιμετωπίσει τα εναπομένοντα 
εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των μη 
χρηματοοικονομικών, όπως η ανεπάρκεια 
των ψηφιακών πόρων και του ανθρώπινου 
δυναμικού των αρχών για την επεξεργασία 
αυξανόμενου αριθμού αιτήσεων 
χορήγησης άδειας.

πηγές μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
την παραγωγή συνθετικών καυσίμων για 
κατανάλωση σε τομείς μεταφορών που 
είναι δύσκολο να απαλλαγούν από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι 
αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. 
Ένα πλαίσιο για τον εξηλεκτρισμό πρέπει 
να επιτρέπει ισχυρό και αποτελεσματικό 
συντονισμό και να επεκτείνει τους 
μηχανισμούς της αγοράς για την 
αντιστοίχιση της προσφοράς και της 
ζήτησης στον χώρο και στον χρόνο, την 
τόνωση των επενδύσεων σε σχέση με την 
ευελιξία, την αποθήκευση της ενέργειας 
και την ανταπόκριση στη ζήτηση, και 
στην ενσωμάτωση μεγάλων μεριδίων 
μεταβλητής παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. Το πλαίσιο αυτό 
πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τις 
υφιστάμενες περιφερειακές ανισότητες 
και τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε 
περιφέρειας, καθώς και να υποστηρίζει 
οικονομικά αποδοτικές λύσεις, 
διασφαλίζοντας τη μείωση του 
ενεργειακού κόστους για τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Τα κράτη 
μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
προτεραιότητας στην ενέργεια, θα πρέπει 
συνεπώς να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές θα εξακολουθήσει να 
αυξάνεται με επαρκή ρυθμό για την 
κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης. Για τον 
σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν ένα πλαίσιο που θα 
περιλαμβάνει μηχανισμούς συμβατούς με 
την αγορά για την αντιμετώπιση των 
εναπομενόντων εμποδίων για την ύπαρξη 
ασφαλών και επαρκών συστημάτων 
ηλεκτρικής ενέργειας κατάλληλων για 
υψηλό επίπεδο ανανεώσιμης ενέργειας, 
καθώς και εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
πλήρως ενσωματωμένων στο σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, το εν 
λόγω πλαίσιο θα αντιμετωπίσει τα 
εναπομένοντα εμπόδια για την πλήρη 
ενσωμάτωση των μη 
προγραμματιζόμενων ΑΠΕ στο σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας και για τη 
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διαδικασία απαλλαγής από τις 
ανθρακούχες εκπομπές του πάρκου 
παραγωγής, διασφαλίζοντας τη 
διαθεσιμότητα των μέσων της αγοράς 
που παρέχουν μακροπρόθεσμη εικόνα 
των τιμών για επενδυτικές αποφάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
στην επάρκεια, τη σταθερότητα και την 
ευελιξία του συστήματος μέσω 
ανταγωνιστικότητας, διαφανών και 
αμερόληπτων διαγωνισμών, 
προβλέποντας την αμοιβή των 
επιτυχόντων με βάση τις τιμές της 
αγοράς. Το πλαίσιο αντιμετωπίζει επίσης 
μη χρηματοοικονομικά εμπόδια, όπως η 
ανεπάρκεια των ψηφιακών πόρων και του 
ανθρώπινου δυναμικού των αρχών για την 
επεξεργασία αυξανόμενου αριθμού 
αιτήσεων χορήγησης άδειας.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η Επιτροπή υποβάλλει 
κατευθυντήριες γραμμές ώστε να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να μειώσουν τα 
διοικητικά εμπόδια, ειδικότερα να 
απλοποιήσουν και να επισπεύσουν τις 
διαδικασίες χορήγησης άδειας για έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων κύριων δεικτών 
επιδόσεων για την αξιολόγηση της 
προόδου τους. Η απλοποίηση 
διοικητικών διαδικασιών χορήγησης 
άδειας και η επάρκεια των ψηφιακών 
πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού 
των αρχών είναι ουσιώδεις για την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και, κατά συνέπεια, για 
την επίτευξη των στόχων που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Κατά τον υπολογισμό του μεριδίου 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ένα 
κράτος μέλος, τα ανανεώσιμα καύσιμα μη 
βιολογικής προέλευσης θα πρέπει να 
υπολογίζονται στον τομέα όπου 
καταναλώνονται (ηλεκτρική ενέργεια, 
θέρμανση και ψύξη ή μεταφορές). Για να 
αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση, η 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή των εν λόγω καυσίμων δεν θα 
πρέπει να υπολογίζεται. Αυτό θα είχε ως 
αποτέλεσμα την εναρμόνιση των 
λογιστικών κανόνων για τα εν λόγω 
καύσιμα σε ολόκληρη την οδηγία, 
ανεξάρτητα από το εάν υπολογίζονται για 
τον συνολικό στόχο ανανεώσιμης 
ενέργειας ή για οποιονδήποτε επιμέρους 
στόχο. Θα επέτρεπε επίσης τον 
υπολογισμό της πραγματικής ενέργειας 
που καταναλώνεται, λαμβανομένων υπόψη 
των ενεργειακών απωλειών στη διαδικασία 
παραγωγής των εν λόγω καυσίμων. 
Επιπλέον, θα επέτρεπε τον υπολογισμό των 
ανανεώσιμων καυσίμων μη βιολογικής 
προέλευσης που εισάγονται και 
καταναλώνονται στην Ένωση.

(6) Κατά τον υπολογισμό του μεριδίου 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ένα 
κράτος μέλος, τα ανανεώσιμα καύσιμα μη 
βιολογικής προέλευσης θα πρέπει να 
υπολογίζονται στον τομέα όπου 
καταναλώνονται (ηλεκτρική ενέργεια, 
θέρμανση και ψύξη ή μεταφορές). Για να 
αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση, η 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή των εν λόγω καυσίμων δεν θα 
πρέπει να υπολογίζεται. Αυτό θα είχε ως 
αποτέλεσμα την εναρμόνιση των 
λογιστικών κανόνων για τα εν λόγω 
καύσιμα σε ολόκληρη την οδηγία, 
ανεξάρτητα από το εάν υπολογίζονται για 
τον συνολικό στόχο ανανεώσιμης 
ενέργειας ή για οποιονδήποτε επιμέρους 
στόχο. Θα επέτρεπε επίσης τον 
υπολογισμό της πραγματικής ενέργειας 
που καταναλώνεται, λαμβανομένων υπόψη 
των ενεργειακών απωλειών στη διαδικασία 
παραγωγής των εν λόγω καυσίμων. 
Επιπλέον, θα επέτρεπε τον υπολογισμό των 
ανανεώσιμων καυσίμων μη βιολογικής 
προέλευσης που εισάγονται και 
καταναλώνονται στην Ένωση. Όταν 
ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής 
προέλευσης καταναλώνονται σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος 
στο οποίο παρήχθησαν, προκειμένου να 
αντισταθμιστούν οι δαπάνες που 
βαρύνουν το κράτος μέλος παραγωγής 
και να αποφευχθεί η αποθάρρυνση των 
επενδύσεων, θα πρέπει να θεσπιστούν 
κανόνες που να αντικατοπτρίζουν 
τουλάχιστον μια ελάχιστη ποσότητα 
ανανεώσιμων καυσίμων μη βιολογικής 
προέλευσης που καταναλώνονται σε ένα 
κράτος μέλος στο μερίδιο της 
ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 
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κράτος μέλος όπου παρήχθησαν.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η συνεργασία των κρατών μελών 
για την προώθηση της ανανεώσιμης 
ενέργειας μπορεί να λάβει τη μορφή 
στατιστικών μεταβιβάσεων, καθεστώτων 
στήριξης ή κοινών έργων. Επιτρέπει μια 
οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη της 
ανανεώσιμης ενέργειας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και συμβάλλει στην ολοκλήρωση 
της αγοράς. Παρά τις δυνατότητές της, η 
συνεργασία ήταν πολύ περιορισμένη, 
οδηγώντας έτσι σε ανεπαρκή 
αποτελέσματα όσον αφορά την 
αποδοτικότητα στην αύξηση της 
ανανεώσιμης ενέργειας. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να 
δοκιμάσουν τη συνεργασία μέσω της 
εφαρμογής ενός πιλοτικού έργου. Τα έργα 
που χρηματοδοτούνται από εθνικές 
συνεισφορές στο πλαίσιο του μηχανισμού 
χρηματοδότησης της Ένωσης για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, που 
θεσπίστηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/1294 της Επιτροπής14, θα 
εκπλήρωναν την εν λόγω υποχρέωση για 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

(7) Η συνεργασία των κρατών μελών 
για την προώθηση της ανανεώσιμης 
ενέργειας, με τη συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών, μπορεί να 
λάβει τη μορφή στατιστικών 
μεταβιβάσεων, καθεστώτων στήριξης ή 
κοινών έργων. Επιτρέπει μια οικονομικά 
αποδοτική ανάπτυξη της ανανεώσιμης 
ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
συμβάλλει στην ολοκλήρωση της αγοράς. 
Παρά τις δυνατότητές της, η συνεργασία 
ήταν πολύ περιορισμένη, οδηγώντας έτσι 
σε ανεπαρκή αποτελέσματα όσον αφορά 
την αποδοτικότητα στην αύξηση της 
ανανεώσιμης ενέργειας. Τα έργα έξυπνων 
δικτύων σε παραμεθόριες περιοχές 
δύνανται να δημιουργήσουν υψηλή 
προστιθέμενη αξία για τη διασυνοριακή 
προσέγγιση, καθώς επιτρέπουν 
μεγαλύτερη βελτιστοποίηση των πόρων, 
ευελιξία και ανθεκτικότητα των 
συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ 
εξασφαλίζουν ευρύτερα κοινωνικά 
πλεονεκτήματα για τις συμμετέχουσες 
τοπικές κοινότητες. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να 
δοκιμάσουν τη συνεργασία μέσω της 
εφαρμογής ενός πιλοτικού έργου. Τα έργα 
που χρηματοδοτούνται από εθνικές 
συνεισφορές στο πλαίσιο του μηχανισμού 
χρηματοδότησης της Ένωσης για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, που 
θεσπίστηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/1294 της Επιτροπής14, θα 
εκπλήρωναν την εν λόγω υποχρέωση για 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

__________________ __________________
14 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 14 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 
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2020/1294 της Επιτροπής, της 
15ης Σεπτεμβρίου 2020, για τον μηχανισμό 
χρηματοδότησης της Ένωσης για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 
303 της 17.9.2020, σ. 1).

2020/1294 της Επιτροπής, της 
15ης Σεπτεμβρίου 2020, για τον μηχανισμό 
χρηματοδότησης της Ένωσης για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 
303 της 17.9.2020, σ. 1).

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
εφαρμόζει μια διαδικασία για τη 
διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ 
όλων των σχετικών εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στον 
ανάντη σχεδιασμό των σεναρίων 
βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και 
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές. Προκειμένου να 
επιτευχθεί μια προσέγγιση από τη βάση 
προς την κορυφή, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να απαιτούν από τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές να διενεργήσουν 
ολοκληρωμένη τοπική χαρτογράφηση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
σχετικό σχεδιασμό και να ενθαρρύνουν 
τους μικρότερους τοπικούς δήμους να 
κάνουν το ίδιο σε προαιρετική βάση.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Απαιτούνται ακριβή δεδομένα και 
πληροφορίες σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, προκειμένου να 
συμβάλλουν στη μετάβαση σε ένα 
ενεργειακό σύστημα που θα βασίζεται σε 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να 
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ληφθούν από διάφορες πηγές, από τις 
έξυπνες συσκευές έως τα συστήματα 
γεωσκόπησης όπως το Copernicus και το 
παρατηρητήριο των αγροτικών περιοχών 
που πρόκειται να δημιουργηθεί σύντομα.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) Όλοι οι τομείς των πολιτικών της 
ΕΕ πρέπει να προσανατολίσουν τις 
ενέργειές της προς τους πρόσφατα 
καθιερωμένους κλιματικούς στόχους και 
να επιτύχουν την κλιματική 
ουδετερότητα. Αυτό ισχύει για την 
πολιτική συνοχής, η οποία, εδώ και 
περισσότερα από είκοσι έτη, έχει 
συμβάλει στην απαλλαγή της οικονομίας 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
παρέχοντας παράλληλα παραδείγματα και 
βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να 
αντανακλώνται σε άλλες διαστάσεις 
πολιτικής, όπως η τροποποίηση της 
παρούσας οδηγίας. Η πολιτική συνοχής 
δεν προσφέρει απλώς επενδυτικές 
ευκαιρίες για την κάλυψη των τοπικών 
και περιφερειακών αναγκών μέσω των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), αλλά 
παρέχει επίσης ένα ολοκληρωμένο 
πλαίσιο πολιτικής, προκειμένου να 
μειώσει τις αναπτυξιακές ανισότητες 
μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και 
να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις 
πολλαπλές προκλήσεις για την ανάπτυξή 
τους, μεταξύ άλλων μέσω της προστασίας 
του περιβάλλοντος, της απασχόλησης 
υψηλής ποιότητας και της δίκαιης, χωρίς 
αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 7 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7δ) Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι εθνικοί 
προβληματισμοί που βασίζονται σε 
εκτιμήσεις αντικτύπου.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7ε) Οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές διαδραματίζουν πολύ σημαντικό 
ρόλο στα ολοκληρωμένα και 
αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα. 
Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να 
στηρίξει τις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές ώστε να εργαστούν σε 
διασυνοριακό επίπεδο, βοηθώντας τις 
στη δημιουργία μηχανισμών συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού 
Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ).

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7στ) Η μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα πρέπει να είναι δίκαιη και 
χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση 
στους ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές 
και απομακρυσμένες περιοχές, και πιο 
συγκεκριμένα σε εκείνες τις περιοχές που 
πλήττονται περισσότερο από τη 
μετάβαση προς την κλιματική 
ουδετερότητα, αποφεύγοντας 
οποιαδήποτε αύξηση των περιφερειακών 
ανισοτήτων και ενδυναμώνοντας τους 
εργαζομένους και τις τοπικές και 
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περιφερειακές κοινότητες. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας μετάβασης 
πρέπει να αντικατοπτρίζονται πλήρως οι 
ιδιαιτερότητες όλων των περιφερειών, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 174 της 
ΣΛΕΕ, ιδίως εστιάζοντας σε αγροτικές 
περιοχές, σε περιοχές που επηρεάζονται 
από βιομηχανική μετάβαση και σε 
περιφέρειες που πλήττονται από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνολική αρμονική 
ανάπτυξη όλων των περιοχών. Τα εθνικά 
σχέδια θα πρέπει, εν προκειμένω, να 
ενσωματώνουν τις ιδιαιτερότητες των 
περιοχών τους με στόχο την 
καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
τοπικών κοινωνιών.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7ζ) Τα νησιά, τα μικρά νησιά, οι 
εξόχως απόκεντρες και οι περιφερειακές 
περιοχές έχουν τεράστιες δυνατότητες 
στην παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και αποτελούν 
στρατηγικά εργαστήρια για την εφαρμογή 
καινοτόμων πολιτικών λύσεων και 
τεχνικών μέτρων για την επίτευξη της 
ενεργειακής μετάβασης και τη μείωση 
των εκπομπών CO2, καθώς οδεύουν προς 
την ενεργειακή ανεξαρτησία, γεγονός το 
οποίο τους επιτρέπει να διαδραματίσουν 
κρίσιμο ρόλο για τους σκοπούς της 
έρευνας για την κλιματική αλλαγή και τη 
βιοποικιλότητα και να αποτελέσουν 
καθρέφτη για την υπόλοιπη Ένωση. Θα 
πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
επαρκείς οικονομικούς πόρους και 
επαρκή κατάρτιση, προκειμένου να 
παρέχουν ολοκληρωμένες, τομεακές και 
καινοτόμες παρεμβάσεις όσον αφορά τις 
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βιώσιμες υποδομές και την τοπική 
οικονομική ανάπτυξη.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7η) Οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί 
χρηματοδότησης, όπως ο μηχανισμός 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και το Ταμείο 
Καινοτομίας, θα πρέπει επίσης να 
χρηματοδοτούν διασυνοριακά έργα 
μικρής κλίμακας και τη διασυνοριακή 
διασύνδεση μεταξύ κρατών μελών και 
περιφερειών.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7θ) Η πολιτική συνοχής διασφαλίζει 
μεγαλύτερη συνοχή και συντονισμό 
μεταξύ της πολιτικής συνοχής και άλλων 
νομοθετικών πεδίων της ΕΕ, 
βελτιώνοντας έτσι την ενσωμάτωση των 
πολιτικών όσον αφορά τις κλιματικές 
πτυχές, σχεδιάζοντας 
αποτελεσματικότερες πολιτικές που 
βασίζονται στην πηγή, παρέχοντας 
στοχοθετημένη ενωσιακή 
χρηματοδότηση και, κατά συνέπεια, 
βελτιώνοντας την επί τόπου εφαρμογή 
των πολιτικών για το κλίμα.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 ι (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7ι) Είναι υψίστης σημασίας η πλήρης 
τήρηση των αρχών της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης 
κατά τη μετάβαση σε μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία, δεδομένου ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν 
άμεσες αρμοδιότητες για το περιβάλλον 
και την κλιματική αλλαγή, καθώς 
υλοποιούν το 90 % των δράσεων 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και 
το 70 % των δράσεων μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, οι αρχές 
αυτές αναπτύσσουν επίσης δράσεις που 
στοχεύουν στην προώθηση φιλικών προς 
το κλίμα συμπεριφορών μεταξύ των 
πολιτών, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη 
διαχείριση απορριμμάτων, την έξυπνη 
κινητικότητα, τη βιώσιμη στέγαση και 
την κατανάλωση ενέργειας.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η στρατηγική για τις υπεράκτιες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εισάγει έναν 
φιλόδοξο στόχο 300 GW για την 
υπεράκτια αιολική ενέργεια και 40 GW για 
την ωκεάνια ενέργεια σε όλες τις 
θαλάσσιες λεκάνες της Ένωσης έως το 
2050. Για να διασφαλιστεί αυτή η 
σημαντική αλλαγή, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεργαστούν σε διασυνοριακή 
κλίμακα σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει συνεπώς να 
καθορίσουν από κοινού την ποσότητα της 
παραγωγής ενέργειας από υπεράκτιες 
ανανεώσιμες πηγές που θα αναπτυχθεί σε 
κάθε θαλάσσια λεκάνη έως το 2050, με 
ενδιάμεσα βήματα το 2030 και το 2040. Οι 
εν λόγω στόχοι θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στα επικαιροποιημένα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 

(8) Η στρατηγική για τις υπεράκτιες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εισάγει έναν 
φιλόδοξο στόχο 300 GW για την 
υπεράκτια αιολική ενέργεια και 40 GW για 
την ωκεάνια ενέργεια σε όλες τις 
θαλάσσιες λεκάνες της Ένωσης έως το 
2050. Για να διασφαλιστεί αυτή η 
σημαντική αλλαγή, τα κράτη μέλη και οι 
αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές 
αρχές τους θα πρέπει να συνεργαστούν σε 
διασυνοριακή κλίμακα σε επίπεδο 
θαλάσσιας λεκάνης. Τα κράτη μέλη και οι 
σχετικοί περιφερειακοί και τοπικοί φορείς 
τους θα πρέπει συνεπώς να καθορίσουν 
από κοινού και να διαθέσουν επαρκή 
χώρο στο θαλάσσιο χωροταξικό τους 
σχέδιο για την ποσότητα της παραγωγής 
ενέργειας από υπεράκτιες ανανεώσιμες 
πηγές που θα αναπτυχθεί σε κάθε 
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κλίμα που θα υποβληθούν το 2023 και το 
2024 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1999. Κατά τον καθορισμό της 
ποσότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη το δυναμικό των 
υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
κάθε θαλάσσιας λεκάνης, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και άλλες χρήσεις της 
θάλασσας, καθώς και τους στόχους της 
Ένωσης για απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν όλο 
και περισσότερο τη δυνατότητα 
συνδυασμού παραγωγής ενέργειας από 
υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές με γραμμές 
μεταφοράς που συνδέουν διάφορα κράτη 
μέλη, με τη μορφή υβριδικών έργων ή, σε 
μεταγενέστερο στάδιο, ενός πιο 
διαπλεγμένου δικτύου. Με αυτόν τον 
τρόπο είναι εφικτή η ροή ηλεκτρικής 
ενέργειας προς διαφορετικές κατευθύνσεις, 
με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται η 
κοινωνικοοικονομική ευημερία, να 
βελτιστοποιούνται οι δαπάνες υποδομής 
και να καθίσταται δυνατή μια πιο βιώσιμη 
χρήση της θάλασσας.

θαλάσσια λεκάνη έως το 2050, με 
ενδιάμεσα βήματα το 2030 και το 2040. Οι 
εν λόγω στόχοι θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται στα επικαιροποιημένα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα που θα υποβληθούν το 2023 και το 
2024 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/1999. Κατά τον καθορισμό της 
ποσότητας, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη το δυναμικό των υπεράκτιων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κάθε 
θαλάσσιας λεκάνης, η τεχνική και 
οικονομική σκοπιμότητα της υποδομής 
του δικτύου μεταφοράς, η προστασία του 
περιβάλλοντος και του τοπίου, η 
βιοποικιλότητα, η προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και άλλες χρήσεις της 
θάλασσας, ιδίως οι δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνταν ήδη στις 
επηρεαζόμενες περιοχές, η πιθανή βλάβη 
στο περιβάλλον, το άρθρο 2 της 
συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και οι 
στόχοι της Ένωσης για απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη πρέπει να συνειδητοποιήσουν 
πλήρως τον ηγετικό ρόλο των 
ευρωπαϊκών νησιωτικών και εξόχως 
απόκεντρων περιοχών στην αύξηση της 
υπεράκτιας παραγωγής αιολικής και 
ωκεάνιας ενέργειας και να διασφαλίσουν 
τη δυνατότητα ένταξης των κοινοτήτων 
ανανεώσιμης ενέργειας σε έργα που 
αφορούν τις υπεράκτιες πηγές 
ανανεώσιμης ενέργειας. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη και οι αρμόδιες υποδιοικήσεις 
τους θα πρέπει να εξετάζουν όλο και 
περισσότερο τη δυνατότητα συνδυασμού 
παραγωγής ενέργειας από υπεράκτιες 
ανανεώσιμες πηγές με γραμμές μεταφοράς 
που συνδέουν διάφορα κράτη μέλη, με τη 
μορφή υβριδικών έργων ή, σε 
μεταγενέστερο στάδιο, ενός πιο 
διαπλεγμένου δικτύου. Με αυτόν τον 
τρόπο είναι εφικτή η ροή ηλεκτρικής 
ενέργειας προς διαφορετικές κατευθύνσεις, 
με αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται η 
κοινωνικοοικονομική ευημερία, να 
βελτιστοποιούνται οι δαπάνες υποδομής 
και να καθίσταται δυνατή μια πιο βιώσιμη 
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χρήση της θάλασσας. Τα κράτη μέλη που 
συνορεύουν με μια θαλάσσια λεκάνη θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη 
διαδικασία θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού για να εξασφαλίσουν μια 
προσέγγιση ισχυρής συμμετοχής του 
κοινού, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
απόψεις όλων των ενδιαφερομένων και 
των παράκτιων κοινοτήτων, καθώς και οι 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 
ήδη στις επηρεαζόμενες περιοχές. 
Συνεπώς, κατά την εγκατάσταση νέων 
αιολικών πάρκων, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αποφεύγουν την τοποθέτησή 
τους στις οδούς των αποδημητικών 
πτηνών και να εφαρμόζουν βέλτιστες 
πρακτικές για τη μείωση των θανάτων 
πτηνών. Προκειμένου να ενισχυθεί η 
ευρεία αποδοχή από το κοινό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να (και όχι θα) 
διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
συμπερίληψης κοινοτήτων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε κοινά έργα 
συνεργασίας για την υπεράκτια ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Οι συνθήκες που θεωρούνται 
αναγκαίες για την εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις θάλασσες και τους 
ωκεανούς της Ευρώπης, 
περιλαμβανομένων όσων αφορούν τα 
νησιά και τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, ποικίλλουν. Ως εκ τούτου, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να 
καθιερώσει εναλλακτικές τεχνολογίες οι 
οποίες έχουν τη δυνατότητα να μην 
επηρεάζουν αρνητικά το θαλάσσιο 
περιβάλλον αυτών των περιοχών ειδικού 
ενδιαφέροντος.
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Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Προκειμένου να αξιοποιηθεί το 
δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
όλων των ευρωπαϊκών θαλασσών και 
ωκεανών, πρέπει να ληφθούν υπόψη η 
γεωγραφική ποικιλομορφία και οι 
εναλλακτικές χρήσεις του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, ενώ απαιτείται ένα 
ευρύτερο σύνολο τεχνολογικών λύσεων. 
Τέτοιες λύσεις περιλαμβάνουν την ηλιακή 
υπεράκτια αιολική ενέργεια ή αυτή από 
πλωτές πλατφόρμες, την κυματική, τη 
ρευματική και την παλιρροϊκή ενέργεια, 
την απόκλιση θερμικών ή αλατούχων 
κλίσεων, τη θαλάσσια θέρμανση και 
ψύξη, τη γεωθερμική ενέργεια και τη 
θαλάσσια βιομάζα (φύκια).

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η αγορά συμφωνιών αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές αναπτύσσεται ραγδαία και παρέχει 
μια συμπληρωματική λύση για την αγορά 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, επιπλέον των 
καθεστώτων στήριξης από τα κράτη μέλη 
ή της απευθείας πώλησης στη χονδρική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, 
η αγορά συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
εξακολουθεί να περιορίζεται σε μικρό 
αριθμό κρατών μελών και σε μεγάλες 
εταιρείες, ενώ σημαντικά διοικητικά, 
τεχνικά και οικονομικά εμπόδια 

(9) Η αγορά συμφωνιών αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές αναπτύσσεται ραγδαία και παρέχει 
μια συμπληρωματική λύση για την αγορά 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, επιπλέον των 
καθεστώτων στήριξης από τα κράτη μέλη 
ή της απευθείας πώλησης στη χονδρική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, 
οι συμφωνίες αυτές παρέχουν στον 
παραγωγό την εγγύηση ενός ορισμένου 
εισοδήματος, ενώ ο χρήστης μπορεί να 
επωφεληθεί από μια σταθερή τιμή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η αγορά 
συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
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εξακολουθούν να υφίστανται σε μεγάλα 
τμήματα της αγοράς της Ένωσης. Τα 
υφιστάμενα μέτρα του άρθρου 15 για την 
ενθάρρυνση της υιοθέτησης συμφωνιών 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει συνεπώς να 
ενισχυθούν περαιτέρω, με τη διερεύνηση 
της χρήσης εγγυήσεων πιστώσεων για τη 
μείωση των οικονομικών κινδύνων των εν 
λόγω συμφωνιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι εν λόγω εγγυήσεις, όταν είναι δημόσιες, 
δεν θα πρέπει να παραγκωνίζουν την 
ιδιωτική χρηματοδότηση.

από ανανεώσιμες πηγές εξακολουθεί να 
περιορίζεται σε μικρό αριθμό κρατών 
μελών και σε μεγάλες εταιρείες, ενώ 
σημαντικά διοικητικά, τεχνικά και 
οικονομικά εμπόδια εξακολουθούν να 
υφίστανται σε μεγάλα τμήματα της αγοράς 
της Ένωσης. Τα υφιστάμενα μέτρα του 
άρθρου 15 για την ενθάρρυνση της 
υιοθέτησης συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 
πρέπει συνεπώς να ενισχυθούν περαιτέρω, 
με τη διερεύνηση της χρήσης εγγυήσεων 
πιστώσεων για τη μείωση των οικονομικών 
κινδύνων των εν λόγω συμφωνιών, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω 
εγγυήσεις, όταν είναι δημόσιες, δεν θα 
πρέπει να παραγκωνίζουν την ιδιωτική 
χρηματοδότηση.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Απαιτείται περαιτέρω 
εξορθολογισμός, ευελιξία και 
απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών και των διαδικασιών 
αδειοδότησης, ιδίως για έργα που 
σχετίζονται με προγράμματα πολιτικής 
συνοχής, προκειμένου να μετριαστεί ο 
διοικητικός φόρτος τόσο για έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και 
για συναφή έργα υποδομής δικτύου. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν ένα 
ελάχιστο σύνολο σαφών και γενικών 
κανόνων σε επίπεδο ΕΕ για να 
διευκολύνουν και να επιταχύνουν τις 
εθνικές διαδικασίες μεταφοράς, να 
διευκολύνουν ομοιογενή εφαρμογή των 
διαδικασιών αδειοδότησης σε ολόκληρη 
την ΕΕ, καθώς και την εκ των υστέρων 
παρακολούθηση των μέτρων που 
λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει 
να προβλέπουν μια ολοκληρωμένη ή 
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συντονισμένη διαδικασία για μονάδες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
υποδομές δικτύου μεταφοράς που είναι 
απαραίτητες για την ενσωμάτωσή τους 
στο ενεργειακό σύστημα, καθώς και 
απλουστευμένες διαδικασίες 
αδειοδότησης για έργα που πληρούν 
σαφώς καθορισμένα κριτήρια.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στο να 
προσεγγίσει περισσότερο η Ευρώπη την 
επίτευξη των στόχων της για την ενέργεια 
και το κλίμα. Η παραγωγή ενέργειας σε 
τοπικό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας 
για την προώθηση της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τη 
μείωση της εξάρτησης από την 
εξωτερική ενέργεια και τη μείωση των 
ποσοστών ενεργειακής φτώχειας.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα κτίρια παρουσιάζουν μεγάλες 
ανεκμετάλλευτες δυνατότητες για 
αποτελεσματική συμβολή στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην 
Ένωση. Για την επίτευξη της φιλοδοξίας 
που ορίζεται στο σχέδιο κλιματικών 
στόχων αναφορικά με την επίτευξη του 
στόχου της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα, θα χρειαστεί η απαλλαγή 
της θέρμανσης και της ψύξης από τις 
ανθρακούχες εκπομπές στον τομέα αυτόν 
μέσω αυξημένου μεριδίου παραγωγής και 

(11) Τα κτίρια παρουσιάζουν μεγάλες 
ανεκμετάλλευτες δυνατότητες για 
αποτελεσματική συμβολή στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
στην επίτευξη των στόχων ανανεώσιμης 
ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης της 
Ένωσης. Για την επίτευξη της φιλοδοξίας 
που ορίζεται στο σχέδιο κλιματικών 
στόχων αναφορικά με την επίτευξη του 
στόχου της Ένωσης για κλιματική 
ουδετερότητα, θα χρειαστεί η απαλλαγή 
της θέρμανσης και της ψύξης από τις 



PE703.013v02-00 34/96 AD\1257770EL.docx

EL

χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας. Ωστόσο, η 
πρόοδος στη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για θέρμανση και ψύξη ήταν 
στάσιμη την τελευταία δεκαετία, 
βασιζόμενη σε μεγάλο βαθμό στην 
αυξημένη χρήση βιομάζας. Χωρίς τον 
καθορισμό στόχων για την αύξηση της 
παραγωγής και της χρήσης ανανεώσιμης 
ενέργειας στα κτίρια, δεν θα υπάρχει 
δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου 
και εντοπισμού σημείων συμφόρησης που 
εμποδίζουν την υιοθέτηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, 
η δημιουργία στόχων θα δώσει ένα 
μακροπρόθεσμο μήνυμα στους επενδυτές, 
μεταξύ άλλων για την περίοδο αμέσως 
μετά το 2030. Με αυτόν τον τρόπο θα 
συμπληρωθούν οι υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση 
και με την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
τεθούν ενδεικτικοί στόχοι για τη χρήση 
ανανεώσιμης ενέργειας στα κτίρια, οι 
οποίοι θα καθοδηγούν και θα ενθαρρύνουν 
τις προσπάθειες των κρατών μελών για την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρήσης και 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στα 
κτίρια, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και 
της ενσωμάτωσης τεχνολογιών που 
παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια και, 
παράλληλα, την παροχή ασφάλειας στους 
επενδυτές και τη συμμετοχή σε τοπικό 
επίπεδο.

ανθρακούχες εκπομπές στον τομέα αυτόν 
μέσω αυξημένου μεριδίου παραγωγής και 
χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας. Ωστόσο, η 
πρόοδος στη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για θέρμανση και ψύξη ήταν 
στάσιμη την τελευταία δεκαετία, 
βασιζόμενη σε μεγάλο βαθμό στην 
αυξημένη χρήση βιομάζας. Χωρίς τον 
καθορισμό στόχων για την αύξηση της 
παραγωγής και της χρήσης ανανεώσιμης 
ενέργειας στα κτίρια, σύμφωνα με την 
αρχή της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση, δεν θα υπάρχει 
δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου 
και εντοπισμού σημείων συμφόρησης που 
εμποδίζουν την υιοθέτηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, 
η δημιουργία στόχων θα δώσει ένα 
μακροπρόθεσμο μήνυμα στους επενδυτές, 
μεταξύ άλλων για την περίοδο αμέσως 
μετά το 2030. Με αυτόν τον τρόπο θα 
συμπληρωθούν οι υποχρεώσεις που 
σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση 
και με την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
τεθούν ενδεικτικοί στόχοι για τη χρήση 
ανανεώσιμης ενέργειας στα κτίρια, οι 
οποίοι θα καθοδηγούν και θα ενθαρρύνουν 
τις προσπάθειες των κρατών μελών για την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρήσης και 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας 
επιτόπια στα κτίρια ή σε κοντινή 
απόσταση, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης 
και της υιοθέτησης τεχνολογιών που 
παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια και 
βοηθούν στην αποτελεσματική 
ενσωμάτωσή τους στο ενεργειακό 
σύστημα και, παράλληλα, την παροχή 
ασφάλειας στους επενδυτές και τη 
συμμετοχή σε τοπικό επίπεδο, καθώς και 
τη συμβολή στην αποδοτικότητα του 
συστήματος. Τέλος, καθώς η παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας πραγματοποιείται 
συχνά σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο και εξαρτάται από τοπικές και 
περιφερειακές ΜΜΕ, τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίσουν την πλήρη 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών στον καθορισμό 
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στόχων και τη στήριξη μέτρων πολιτικής.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο ανεπαρκής αριθμός ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού, ιδίως εγκαταστατών 
και σχεδιαστών συστημάτων θέρμανσης 
και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές, 
επιβραδύνει την αντικατάσταση των 
συστημάτων θέρμανσης που λειτουργούν 
με ορυκτά καύσιμα από συστήματα που 
βασίζονται σε ανανεώσιμη ενέργεια και 
συνιστά σημαντικό εμπόδιο στην 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στους τομείς των κτιρίων, της 
βιομηχανίας και της γεωργίας. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται με 
κοινωνικούς εταίρους και κοινότητες 
ανανεώσιμης ενέργειας για να προβλέψουν 
τις δεξιότητες που θα χρειαστούν. Θα 
πρέπει να διατίθεται επαρκής αριθμός 
προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας και δυνατότητες πιστοποίησης 
που θα σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να 
προσελκύουν τη συμμετοχή και θα 
διασφαλίζουν την κατάλληλη εγκατάσταση 
και την αξιόπιστη λειτουργία ευρείας 
κλίμακας συστημάτων θέρμανσης και 
ψύξης από ανανεώσιμες πηγές. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξετάσουν ποια μέτρα 
θα πρέπει να ληφθούν για την προσέλκυση 
ομάδων που υποεκπροσωπούνται επί του 
παρόντος στους εν λόγω επαγγελματικούς 
τομείς. Ο κατάλογος των καταρτισμένων 
και πιστοποιημένων εγκαταστατών θα 
πρέπει να δημοσιοποιείται για να 
διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και η εύκολη πρόσβαση σε 
προσαρμοσμένες δεξιότητες σχεδιασμού 
και εγκατάστασης που εγγυώνται τη σωστή 
εγκατάσταση και λειτουργία της 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 

(12) Ο ανεπαρκής αριθμός ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού, ιδίως εγκαταστατών 
και σχεδιαστών συστημάτων θέρμανσης 
και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές, 
επιβραδύνει την αντικατάσταση των 
συστημάτων θέρμανσης που λειτουργούν 
με ορυκτά καύσιμα από συστήματα που 
βασίζονται σε ανανεώσιμη ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών 
θερμικών φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
των γεωθερμικών συστημάτων μικρού 
βάθους και των αντλιών θερμότητας και 
των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, 
και συνιστά σημαντικό εμπόδιο στην 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στους τομείς των κτιρίων, της 
βιομηχανίας και της γεωργίας. Η 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων μέσω 
προγραμμάτων κατάρτισης για τους 
εγκαταστάτες και τους σχεδιαστές 
σχετικά με τις τεχνολογίες θέρμανσης και 
ψύξης και αποθήκευσης από 
ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να γίνεται 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται με 
επιχειρηματικές, περιφερειακές και 
εκπαιδευτικές αρχές, κοινωνικούς 
εταίρους και κοινότητες ανανεώσιμης 
ενέργειας για να προβλέψουν τις 
δεξιότητες που θα χρειαστούν. Θα πρέπει 
να διατίθεται επαρκής αριθμός 
προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής 
ποιότητας και δυνατότητες πιστοποίησης 
που θα σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να 
προσελκύουν τη συμμετοχή και θα 
διασφαλίζουν την κατάλληλη εγκατάσταση 
και την αξιόπιστη λειτουργία ευρείας 
κλίμακας συστημάτων θέρμανσης και 
ψύξης από ανανεώσιμες πηγές. Πρέπει να 
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πηγές. διατηρηθούν η κατάρτιση και τα 
προσόντα που έχουν ήδη αποκτήσει οι 
φορείς εκμετάλλευσης βάσει της 
προηγούμενης νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη 
και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα 
πρέπει να εξετάσουν ποια μέτρα θα πρέπει 
να ληφθούν για την προσέλκυση ομάδων 
που υποεκπροσωπούνται επί του παρόντος 
στους εν λόγω επαγγελματικούς τομείς, 
μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης πόρων 
διατιθέμενων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), και τον 
τρόπο με τον οποίο θα ενθαρρυνθεί η 
προαγωγή νέων και βελτιωμένων 
δεξιοτήτων, με σκοπό συγκεκριμένα τη 
στήριξη της σταθερής, τοπικής και 
υψηλής ποιότητας απασχόλησης σε 
αγροτικές κοινότητες.Ο κατάλογος των 
καταρτισμένων και πιστοποιημένων 
εγκαταστατών θα πρέπει να 
δημοσιοποιείται και να προωθείται 
ευρέως για να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών και η εύκολη πρόσβαση 
σε προσαρμοσμένες δεξιότητες 
σχεδιασμού και εγκατάστασης που 
εγγυώνται τη σωστή εγκατάσταση και 
λειτουργία της θέρμανσης και ψύξης από 
ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η μετάβαση σε ένα πιο 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα που 
στηρίζει την καθαρή ενέργεια και την 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
διασφαλίζει την παροχή νέων ευκαιριών 
επαγγελματικής κατάρτισης και 
αποτρέπει τις απώλειες θέσεων εργασίας.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η ανάπτυξη υποδομών για δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης θα πρέπει 
να ενταθεί και να κατευθυνθεί προς την 
αξιοποίηση ενός ευρύτερου φάσματος 
ανανεώσιμων πηγών θερμότητας και 
ψύξης με αποτελεσματικό και ευέλικτο 
τρόπο, προκειμένου να αυξηθεί η 
ανάπτυξη ανανεώσιμης ενέργειας και να 
ενισχυθεί η ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος. Είναι συνεπώς σκόπιμο να 
επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τις οποίες 
τα δίκτυα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν 
όλο και περισσότερο και να απαιτηθεί η 
ενσωμάτωση της αποθήκευσης θερμικής 
ενέργειας ως πηγής ευελιξίας, μεγαλύτερης 
ενεργειακής απόδοσης και οικονομικά 
αποδοτικότερης λειτουργίας.

(14) Η ανάπτυξη υποδομών για δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης θα πρέπει 
να ενταθεί και να κατευθυνθεί προς την 
αξιοποίηση ενός ευρύτερου φάσματος 
ανανεώσιμων πηγών θερμότητας και 
ψύξης με αποτελεσματικό και ευέλικτο 
τρόπο, προκειμένου να αυξηθεί η 
ανάπτυξη ανανεώσιμης ενέργειας και να 
ενισχυθεί η ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος. Είναι συνεπώς απαραίτητο 
τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
ανακαίνιση των υφιστάμενων και την 
ανάπτυξη νέων δικτύων τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης υψηλής απόδοσης 4ης και 
5ης γενιάς, τα οποία τροφοδοτούνται 
αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και αναπόφευκτη 
απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη, 
καθώς και να επικαιροποιηθεί ο 
κατάλογος των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας τις οποίες τα δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης θα πρέπει 
να μπορούν να χρησιμοποιούν όλο και 
περισσότερο και να απαιτηθεί η 
ενσωμάτωση της αποθήκευσης θερμικής 
ενέργειας ως πηγής ευελιξίας, μεγαλύτερης 
ενεργειακής απόδοσης και οικονομικά 
αποδοτικότερης λειτουργίας.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα στοιχεία κατανεμημένης 
αποθήκευσης, όπως οι οικιακές μπαταρίες 
και οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων 
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν 
σημαντική ευελιξία και υπηρεσίες 
εξισορρόπησης στο δίκτυο μέσω 
συγκέντρωσης. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάπτυξη τέτοιων 

(19) Οι αποκεντρωμένοι ενεργειακοί 
πόροι, όπως η κατανεμημένη παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η 
απόκριση στη ζήτηση, οι έξυπνες 
συσκευές θέρμανσης και ψύξης, οι 
δεξαμενές ζεστού νερού χρήσης, η 
αποθήκευση θερμικής ενέργειας, τα 
στοιχεία κατανεμημένης αποθήκευσης, 
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υπηρεσιών, οι κανονιστικές διατάξεις 
σχετικά με τη σύνδεση και τη λειτουργία 
των στοιχείων αποθήκευσης, όπως τα 
τιμολόγια, οι δεσμευτικοί χρόνοι 
παράδοσης και οι προδιαγραφές σύνδεσης, 
θα πρέπει να σχεδιαστούν κατά τρόπο που 
να μην εμποδίζει το δυναμικό όλων των 
στοιχείων αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
κινητών στοιχείων, ώστε να παρέχουν 
ευελιξία και υπηρεσίες εξισορρόπησης στο 
σύστημα και να συμβάλουν στην 
περαιτέρω διείσδυση της ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σε 
σύγκριση με τα μεγαλύτερα στοιχεία 
σταθερής αποθήκευσης.

όπως οι οικιακές μπαταρίες και οι 
μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, τα 
έξυπνα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, 
και άλλες έξυπνες συσκευές έχουν τη 
δυνατότητα να προσφέρουν σημαντική 
ευελιξία και υπηρεσίες εξισορρόπησης στο 
δίκτυο και στο ενεργειακό σύστημα μέσω 
συγκέντρωσης. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάπτυξη τέτοιων 
συσκευών και σχετικών υπηρεσιών, οι 
κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη 
σύνδεση και τη λειτουργία των στοιχείων 
αποκεντρωμένης παραγωγής και 
αποθήκευσης, όπως τα τιμολόγια, οι 
δεσμευτικοί χρόνοι παράδοσης και οι 
προδιαγραφές σύνδεσης, θα πρέπει να 
σχεδιαστούν κατά τρόπο που να μην 
εμποδίζει το δυναμικό όλων αυτών των 
στοιχείων αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και 
κινητών στοιχείων, ώστε να παρέχουν 
ευελιξία και υπηρεσίες εξισορρόπησης στο 
σύστημα και να συμβάλουν στην 
περαιτέρω διείσδυση της ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σε 
σύγκριση με τα μεγαλύτερα στοιχεία 
σταθερής αποθήκευσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να παρέχουν ίσους όρους 
ανταγωνισμού για τους μικρότερους 
παράγοντες της αγοράς, ιδίως τις 
κοινότητες ανανεώσιμης ενέργειας, 
ούτως ώστε να μπορούν να συμμετέχουν 
στην αγορά χωρίς να αντιμετωπίζουν 
δυσανάλογες διοικητικές ή κανονιστικές 
επιβαρύνσεις.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η αύξηση της φιλοδοξίας στον 
τομέα της θέρμανσης και ψύξης είναι το 
κλειδί για την επίτευξη του συνολικού 
στόχου για ανανεώσιμη ενέργεια, 
δεδομένου ότι ο τομέας θέρμανσης και 

(23) Η αύξηση της φιλοδοξίας στον 
τομέα της θέρμανσης και ψύξης είναι το 
κλειδί για την επίτευξη του συνολικού 
στόχου για ανανεώσιμη ενέργεια, 
δεδομένου ότι ο τομέας θέρμανσης και 
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ψύξης αποτελεί περίπου το ήμισυ της 
ενεργειακής κατανάλωσης της Ένωσης, 
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τελικών 
χρήσεων και τεχνολογιών στα κτίρια, τη 
βιομηχανία και την τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη. Προκειμένου να επιταχυνθεί η 
αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στη θέρμανση και την ψύξη, η ετήσια 
αύξηση κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα σε 
επίπεδο κράτους μέλους θα πρέπει να 
καταστεί δεσμευτική ως ελάχιστο για όλα 
τα κράτη μέλη. Για τα κράτη μέλη τα 
οποία έχουν ήδη μερίδια ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές άνω του 50 % στον 
τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται η 
δυνατότητα να εφαρμόζεται μόνο το ήμισυ 
του δεσμευτικού ετήσιου ποσοστού 
αύξησης και τα κράτη μέλη με 60 % και 
άνω μπορούν να θεωρούν ότι οποιοδήποτε 
τέτοιο μερίδιο πληροί τον μέσο ετήσιο 
ρυθμό αύξησης σύμφωνα με τα στοιχεία β) 
και γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23. 
Επιπλέον, θα πρέπει να καθοριστούν 
συμπληρωματικές ενισχύσεις ειδικές για 
κάθε κράτος μέλος, με ανακατανομή των 
επιπρόσθετων προσπαθειών για το 
επιθυμητό επίπεδο των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας το 2030 μεταξύ κρατών 
μελών με βάση το ΑΕΠ και τη σχέση 
κόστους/αποτελεσματικότητας. Ένας 
μεγαλύτερος κατάλογος διαφορετικών 
μέτρων θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί 
στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για να 
διευκολυνθεί η αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 
θέρμανση και στην ψύξη. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόσουν ένα ή 
περισσότερα μέτρα από τον κατάλογο 
μέτρων.

ψύξης αποτελεί περίπου το ήμισυ της 
ενεργειακής κατανάλωσης της Ένωσης, 
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τελικών 
χρήσεων και τεχνολογιών στα κτίρια, τη 
βιομηχανία και την τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη. Προκειμένου να επιταχυνθεί η 
αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στη θέρμανση και την ψύξη, η ετήσια 
αύξηση κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα σε 
επίπεδο κράτους μέλους θα πρέπει να 
καταστεί δεσμευτική ως ελάχιστο για όλα 
τα κράτη μέλη. Για τα κράτη μέλη τα 
οποία έχουν ήδη μερίδια ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές άνω του 50 % στον 
τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται η 
δυνατότητα να εφαρμόζεται μόνο το ήμισυ 
του δεσμευτικού ετήσιου ποσοστού 
αύξησης και τα κράτη μέλη με 60 % και 
άνω μπορούν να θεωρούν ότι οποιοδήποτε 
τέτοιο μερίδιο πληροί τον μέσο ετήσιο 
ρυθμό αύξησης σύμφωνα με τα στοιχεία β) 
και γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23. 
Επιπλέον, θα πρέπει να καθοριστούν 
συμπληρωματικές ενισχύσεις ειδικές για 
κάθε κράτος μέλος, με ανακατανομή των 
επιπρόσθετων προσπαθειών για το 
επιθυμητό επίπεδο των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας το 2030 μεταξύ κρατών 
μελών με βάση το ΑΕΠ και τη σχέση 
κόστους/αποτελεσματικότητας, και τα 
κράτη μέλη διενεργούν, με τη συμμετοχή 
τοπικών και περιφερειακών αρχών, 
αξιολόγηση του δυναμικού τους σε 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στον 
τομέα της θέρμανσης και ψύξης και της 
χρήσης της αναπόφευκτης 
απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης 
σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση. Ένας μεγαλύτερος κατάλογος 
διαφορετικών μέτρων θα πρέπει επίσης να 
συμπεριληφθεί στην οδηγία (ΕΕ) 
2018/2001 για να διευκολυνθεί η αύξηση 
του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στη θέρμανση και στην ψύξη. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν ένα ή 
περισσότερα μέτρα από τον κατάλογο 
μέτρων. Κατά τη θέσπιση και την 
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εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα είναι προσβάσιμα σε όλους τους 
καταναλωτές, ιδίως σε εκείνους που ζουν 
σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα ή σε 
ευάλωτα νοικοκυριά, και θα πρέπει να 
απαιτούν σημαντικό μερίδιο των μέτρων 
να εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε 
νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα που 
διατρέχουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας 
και ζουν σε κοινωνικές κατοικίες.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η χρήση ανανεώσιμων καυσίμων 
και ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στις μεταφορές μπορεί να συμβάλει 
στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές του τομέα των μεταφορών της 
Ένωσης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο 
και να βελτιώσει, μεταξύ άλλων, την 
ενεργειακή διαφοροποίηση σε αυτόν τον 
τομέα, ενώ παράλληλα προωθεί την 
καινοτομία, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην οικονομία της Ένωσης 
και τη μείωση της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές ενέργειας. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο αυξημένος στόχος για μείωση 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
καθορίζεται από την Ένωση, θα πρέπει να 
αυξηθεί το επίπεδο της ανανεώσιμης 
ενέργειας που παρέχεται σε όλους τους 
τρόπους μεταφοράς στην Ένωση. Η 
έκφραση του στόχου μεταφορών ως 
στόχου μείωσης της έντασης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα 
ενθαρρύνει την αυξανόμενη χρήση των πιο 
οικονομικών και αποδοτικών καυσίμων, 
από την άποψη της μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου, στον τομέα των μεταφορών. 
Επιπλέον, ένας στόχος μείωσης της 
έντασης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου θα τονώσει την καινοτομία 

(29) Η χρήση ανανεώσιμων καυσίμων 
και ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στις μεταφορές μπορεί να συμβάλει 
στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες 
εκπομπές του τομέα των μεταφορών της 
Ένωσης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο 
και να βελτιώσει, μεταξύ άλλων, την 
ενεργειακή διαφοροποίηση σε αυτόν τον 
τομέα, ενώ παράλληλα προωθεί την 
καινοτομία, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην οικονομία της Ένωσης 
και τη μείωση της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές ενέργειας. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο αυξημένος στόχος για μείωση 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
καθορίζεται από την Ένωση, θα πρέπει να 
αυξηθεί το επίπεδο της ανανεώσιμης 
ενέργειας που παρέχεται σε όλους τους 
τρόπους μεταφοράς στην Ένωση. Η 
έκφραση του στόχου μεταφορών ως 
στόχου μείωσης της έντασης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα 
ενθαρρύνει την αυξανόμενη χρήση των πιο 
οικονομικών και αποδοτικών καυσίμων, 
από την άποψη της μείωσης των αερίων 
θερμοκηπίου, στον τομέα των μεταφορών. 
Επιπλέον, ένας στόχος μείωσης της 
έντασης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου θα τονώσει την καινοτομία 
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και θα θέσει ένα σαφές σημείο αναφοράς 
για σύγκριση μεταξύ τύπων καυσίμων και 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ανάλογα με την ένταση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Συμπληρωματικά, η αύξηση του επιπέδου 
των ενεργειακών στόχων για προηγμένα 
βιοκαύσιμα και βιοαέρια και η εισαγωγή 
στόχου για ανανεώσιμα καύσιμα μη 
βιολογικής προέλευσης θα διασφάλιζαν 
την αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων 
καυσίμων με τις μικρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε τρόπους 
μεταφοράς που είναι δύσκολο να 
εξηλεκτριστούν. Η επίτευξη των εν λόγω 
στόχων θα πρέπει να διασφαλίζεται από τις 
υποχρεώσεις για τους προμηθευτές 
καυσίμων καθώς και από άλλα μέτρα που 
περιλαμβάνονται στον [κανονισμός (ΕΕ) 
2021/XXX για τη χρήση ανανεώσιμων 
καυσίμων και χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών στις θαλάσσιες μεταφορές – 
πρωτοβουλία «FuelEU Maritime» και 
κανονισμός (ΕΕ) 2021/XXX για τη 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
για βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές]. Οι 
ειδικές υποχρεώσεις για τους προμηθευτές 
αεροπορικών καυσίμων θα πρέπει να 
καθορίζονται μόνο σύμφωνα με τον 
[κανονισμό (ΕΕ) 2021/XXX για τη 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
για βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές].

και θα θέσει ένα σαφές σημείο αναφοράς 
για σύγκριση μεταξύ τύπων καυσίμων και 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ανάλογα με την ένταση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επίτευξη του στόχου μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να το πράττουν μέσω μέτρων που 
στοχεύουν τον όγκο, το ενεργειακό 
περιεχόμενο ή τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύεται ότι επιτυγχάνονται η 
μείωση της έντασης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και τα ελάχιστα 
μερίδια. Συμπληρωματικά, η αύξηση του 
επιπέδου των ενεργειακών στόχων για 
προηγμένα βιοκαύσιμα και βιοαέρια και η 
εισαγωγή στόχου για ανανεώσιμα καύσιμα 
μη βιολογικής προέλευσης θα διασφάλιζαν 
την αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων 
καυσίμων με τις μικρότερες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε τρόπους 
μεταφοράς που είναι δύσκολο να 
εξηλεκτριστούν. Η επίτευξη των εν λόγω 
στόχων θα πρέπει να διασφαλίζεται από τις 
υποχρεώσεις για τους προμηθευτές 
καυσίμων καθώς και από άλλα μέτρα που 
περιλαμβάνονται στον [κανονισμός (ΕΕ) 
2021/XXX για τη χρήση ανανεώσιμων 
καυσίμων και χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών στις θαλάσσιες μεταφορές – 
πρωτοβουλία «FuelEU Maritime» και 
κανονισμός (ΕΕ) 2021/XXX για τη 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
για βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές]. Οι 
ειδικές υποχρεώσεις για τους προμηθευτές 
αεροπορικών καυσίμων θα πρέπει να 
καθορίζονται μόνο σύμφωνα με τον 
[κανονισμό (ΕΕ) 2021/XXX για τη 
διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
για βιώσιμες αεροπορικές μεταφορές].

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Η ηλεκτροκίνηση θα διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην απαλλαγή του τομέα 
των μεταφορών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές. Για την προώθηση της 
περαιτέρω ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
έναν πιστωτικό μηχανισμό που θα 
επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης 
σημείων φόρτισης που είναι προσβάσιμα 
στο κοινό να συμβάλουν, παρέχοντας 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές, στην εκπλήρωση της υποχρέωσης 
που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για τους 
προμηθευτές καυσίμων. Κατά τη στήριξη 
της ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα 
μεταφορών μέσω ενός τέτοιου 
μηχανισμού, είναι σημαντικό τα κράτη 
μέλη να συνεχίσουν να θέτουν υψηλό 
επίπεδο φιλοδοξίας για την απαλλαγή του 
μείγματος υγρών καυσίμων τους στον 
τομέα μεταφορών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές.

(30) Η ηλεκτροκίνηση θα διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην απαλλαγή του τομέα 
των μεταφορών από τις ανθρακούχες 
εκπομπές. Για την προώθηση της 
περαιτέρω ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν 
έναν πιστωτικό μηχανισμό που θα 
επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης 
σημείων φόρτισης που είναι προσβάσιμα 
στο κοινό, καθώς και ιδιωτικών σημείων 
φόρτισης, να συμβάλουν, παρέχοντας 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές, στην εκπλήρωση της υποχρέωσης 
που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη για τους 
προμηθευτές καυσίμων. Κατά τη στήριξη 
της ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα 
μεταφορών μέσω ενός τέτοιου 
μηχανισμού, είναι σημαντικό τα κράτη 
μέλη να συνεχίσουν να θέτουν υψηλό 
επίπεδο φιλοδοξίας για την απαλλαγή του 
μείγματος υγρών καυσίμων τους από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, κυρίως σε τομείς 
μεταφορών που είναι δύσκολο να 
απαλλαγούν από τις ανθρακούχες 
εκπομπές όπως οι τομείς της ναυτιλίας 
και των αερομεταφορών.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η πολιτική της Ένωσης για την 
ανανεώσιμη ενέργεια στοχεύει να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, είναι απαραίτητη επίσης η 
συμβολή σε ευρύτερους περιβαλλοντικούς 
στόχους, και ιδίως στην πρόληψη της 
απώλειας βιοποικιλότητας, η οποία 

(31) Η πολιτική της Ένωσης για την 
ανανεώσιμη ενέργεια στοχεύει να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, είναι απαραίτητη επίσης η 
συμβολή σε ευρύτερους περιβαλλοντικούς 
στόχους, και ιδίως στην πρόληψη της 
απώλειας βιοποικιλότητας, η οποία 
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επηρεάζεται αρνητικά από την έμμεση 
αλλαγή χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή ορισμένων βιοκαυσίμων, 
βιορευστών και καυσίμων βιομάζας. Η 
συμβολή σε αυτούς τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους συνιστά βαθιά 
και μακροχρόνια διαγενεακή ανησυχία για 
τους πολίτες και τον νομοθέτη της 
Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι αλλαγές στον 
τρόπο υπολογισμού του στόχου στον 
τομέα των μεταφορών δεν θα πρέπει να 
επηρεάζουν τα όρια που καθορίζονται για 
τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστούν, 
όσον αφορά την επίτευξη αυτού του 
στόχου, ορισμένα καύσιμα που 
παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων 
και ζωοτροφών, αφενός, και καύσιμα με 
υψηλό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης, αφετέρου. Επιπλέον, για να 
μην δημιουργηθεί κίνητρο για τη χρήση 
βιοκαυσίμων και βιοαερίου που 
παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων 
και ζωοτροφών στις μεταφορές, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
είναι σε θέση να επιλέγουν αν θα τα 
υπολογίζουν ή όχι στον στόχο των 
μεταφορών. Εάν δεν τα υπολογίζουν, 
μπορούν να μειώσουν τον στόχο μείωσης 
της έντασης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου αναλόγως, υποθέτοντας ότι 
τα βιοκαύσιμα που προέρχονται από 
καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών 
συμβάλλουν στη μείωση του 50 % των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το 
οποίο αντιστοιχεί στις τυπικές τιμές που 
καθορίζονται σε παράρτημα της 
παρούσας οδηγίας για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
τις πιο σχετικές μεθόδους παραγωγής 
βιοκαυσίμων που προέρχονται από 
καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, 
καθώς και το ελάχιστο όριο μείωσης που 
ισχύει για τις περισσότερες 
εγκαταστάσεις που παράγουν τέτοια 
βιοκαύσιμα.

επηρεάζεται αρνητικά από την έμμεση 
αλλαγή χρήσης γης που σχετίζεται με την 
παραγωγή ορισμένων βιοκαυσίμων, 
βιορευστών και καυσίμων βιομάζας με 
υψηλό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής της 
χρήσης γης. Η συμβολή σε αυτούς τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 
συνιστά βαθιά και μακροχρόνια 
διαγενεακή ανησυχία για τους πολίτες και 
τον νομοθέτη της Ένωσης. Τα βιώσιμα 
βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα 
βιομάζας που συμπαράγουν πολύτιμη 
πρωτεΐνη για ζωική και ανθρώπινη 
κατανάλωση, και είναι απαλλαγμένα από 
την αποψίλωση των δασών, θα πρέπει να 
καταστούν δομικό στοιχείο της 
απαλλαγής του τομέα των μεταφορών 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, εντός 
εύλογου ορίου, αποτρέποντας 
ανεπιθύμητες αρνητικές επιπτώσεις στη 
διαθεσιμότητα πόρων σε τρόφιμα και 
ζωοτροφές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
τεθούν σε ισότιμη βάση όσον αφορά τη 
χρήση των εν λόγω βιώσιμων 
βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων 
βιομάζας, ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο 
επίπεδο μείωσης των εκπομπών, στο 
πλαίσιο κοινού ορίου.

Τροπολογία 53
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Για να διασφαλιστεί υψηλότερη 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα των 
κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 
Ένωσης για στερεά καύσιμα βιομάζας σε 
εγκαταστάσεις που παράγουν θερμότητα, 
ηλεκτρική ενέργεια και ψύξη, το ελάχιστο 
όριο για την εφαρμογή αυτών των 
κριτηρίων θα πρέπει να μειωθεί από το 
ισχύον όριο των 20 MW σε 5 MW.

(35) Για να διασφαλιστεί υψηλότερη 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα των 
κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 
Ένωσης για στερεά καύσιμα βιομάζας σε 
εγκαταστάσεις που παράγουν θερμότητα, 
ηλεκτρική ενέργεια και ψύξη, το ελάχιστο 
όριο για την εφαρμογή αυτών των 
κριτηρίων θα πρέπει να μειωθεί από το 
ισχύον όριο των 20 MW σε 10 MW αρχής 
γενομένης από το 2027.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 ενίσχυσε 
το πλαίσιο αειφορίας της βιοενέργειας και 
μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
θέτοντας κριτήρια για όλους τους τομείς 
τελικής χρήσης. Θέσπισε ειδικούς κανόνες 
για βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα 
βιομάζας που παράγονται από δασική 
βιομάζα, απαιτώντας τη βιωσιμότητα των 
εργασιών συγκομιδής και τον υπολογισμό 
των εκπομπών αλλαγής χρήσης γης. Για να 
επιτευχθεί η ενισχυμένη προστασία 
ιδιαίτερα βιοποικιλόμορφων και πλούσιων 
σε άνθρακα οικοτόπων, όπως πρωτογενή 
δάση, δάση υψηλής βιοποικιλότητας, 
λιβάδια και τύρφες, θα πρέπει να 
εισαχθούν εξαιρέσεις και περιορισμοί όσον 
αφορά την προμήθεια δασικής βιομάζας 
από τις εν λόγω περιοχές, σύμφωνα με την 
προσέγγιση για τα βιοκαύσιμα, τα 
βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που 
παράγονται από γεωργική βιομάζα. 
Επιπλέον, τα κριτήρια μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα 
πρέπει να ισχύουν και για τις υπάρχουσες 

(36) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 ενίσχυσε 
το πλαίσιο αειφορίας της βιοενέργειας και 
μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
θέτοντας κριτήρια για όλους τους τομείς 
τελικής χρήσης. Θέσπισε ειδικούς κανόνες 
για βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα 
βιομάζας που παράγονται από δασική 
βιομάζα, απαιτώντας τη βιωσιμότητα των 
εργασιών συγκομιδής και τον υπολογισμό 
των εκπομπών αλλαγής χρήσης γης. Για να 
επιτευχθεί η ενισχυμένη προστασία 
ιδιαίτερα βιοποικιλόμορφων και πλούσιων 
σε άνθρακα οικοτόπων, όπως πρωτογενή 
δάση, δάση υψηλής βιοποικιλότητας, 
λιβάδια και τύρφες, θα πρέπει να 
εισαχθούν εξαιρέσεις και περιορισμοί όσον 
αφορά την προμήθεια δασικής βιομάζας 
από τις εν λόγω περιοχές, κατά τη 
συγκομιδή βιομάζας από χώρες που δεν 
πληρούν τα κριτήρια συγκομιδής σε 
εθνικό ή υποεθνικό επίπεδο ή χωρίς να 
εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης 
στη δασική περιοχή εφοδιασμού, 
σύμφωνα με την προσέγγιση για τα 
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εγκαταστάσεις με βάση τη βιομάζα για να 
διασφαλιστεί ότι η παραγωγή 
βιοενέργειας σε όλες αυτές τις 
εγκαταστάσεις οδηγεί σε μειώσεις των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε 
σύγκριση με την ενέργεια που παράγεται 
από ορυκτά καύσιμα.

βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα 
βιομάζας που παράγονται από γεωργική 
βιομάζα.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Προκειμένου να μειωθεί η 
διοικητική επιβάρυνση για τους 
παραγωγούς ανανεώσιμων καυσίμων και 
καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα, 
καθώς και για τα κράτη μέλη, όταν τα 
εθελοντικά ή εθνικά καθεστώτα έχουν 
αναγνωριστεί από την Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικής πράξης ως παρέχοντα 
αποδεικτικά στοιχεία ή ακριβή δεδομένα 
σχετικά με τη συμμόρφωση με τα κριτήρια 
αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και με 
άλλες απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να 
αποδέχονται τα αποτελέσματα της 
πιστοποίησης που εκδίδεται από τέτοια 
καθεστώτα εντός του πλαισίου της 
αναγνώρισης της Επιτροπής. Προκειμένου 
να μειωθεί η επιβάρυνση των μικρών 
εγκαταστάσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να θεσπίσουν έναν απλουστευμένο 
μηχανισμό ελέγχου για εγκαταστάσεις 
μεταξύ 5 και 10 MW.

(37) Προκειμένου να μειωθεί η 
διοικητική επιβάρυνση για τους 
παραγωγούς ανανεώσιμων καυσίμων και 
καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα, 
καθώς και για τα κράτη μέλη, όταν τα 
εθελοντικά ή εθνικά καθεστώτα έχουν 
αναγνωριστεί από την Επιτροπή μέσω 
εκτελεστικής πράξης ως παρέχοντα 
αποδεικτικά στοιχεία ή ακριβή δεδομένα 
σχετικά με τη συμμόρφωση με τα κριτήρια 
αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και με 
άλλες απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να 
αποδέχονται τα αποτελέσματα της 
πιστοποίησης που εκδίδεται από τέτοια 
καθεστώτα εντός του πλαισίου της 
αναγνώρισης της Επιτροπής. Προκειμένου 
να μειωθεί η επιβάρυνση των μικρών 
εγκαταστάσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να θεσπίσουν έναν απλουστευμένο 
μηχανισμό ελέγχου που ξεκινά την 1η 
Ιανουαρίου 2027 για εγκαταστάσεις 
μεταξύ 10 και 20 MW.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – σημείο 36
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) «ανανεώσιμα καύσιμα μη 
βιολογικής προέλευσης»: υγρά και αέρια 
καύσιμα των οποίων το ενεργειακό 
περιεχόμενο προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές πλην της βιομάζας·

(36) «ανανεώσιμα καύσιμα μη 
βιολογικής προέλευσης»: υγρά και αέρια 
καύσιμα των οποίων το ενεργειακό 
περιεχόμενο προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές·

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ – σημείο 14 ιε α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14ιεα)Στρατηγικές διευκολύνσεις για την 
ενεργειακή μετάβαση: όλες οι 
εγκαταστάσεις μεταφοράς ενέργειας που 
είναι απαραίτητες για τη σύνδεση και την 
ενοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ – σημείο 14 ιε β (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14ιεβ) «προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση»: η «προτεραιότητα στην 
ενεργειακή απόδοση» όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 σημείο 18) του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999·

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ – σημείο 14 ιε γ (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – σημείο 14



AD\1257770EL.docx 47/96 PE703.013v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14ιεγ) «κοινό έργο»: κάθε κοινή 
επιχείρηση μεταξύ περιφερειών, πόλεων ή 
κρατών μελών, σε νομικό, τεχνικό ή 
οικονομικό επίπεδο, για την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η 
οποία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη 
συνεργασία αυτή·

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ – σημείο 14 ιε δ (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14ιεδ) «κοινοτική μπαταρία»: αυτόνομη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία με 
ονομαστική χωρητικότητα μεγαλύτερη 
από 50 kWh, κατάλληλη για εγκατάσταση 
και χρήση σε οικιακό, εμπορικό ή 
βιομηχανικό περιβάλλον, η οποία ανήκει 
σε διάφορους ενδιαφερομένους ή μέλη 
κοινότητας ανανεώσιμης ενέργειας, από 
κοινού ενεργούντες καταναλωτές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή σε 
κοινοτική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας·

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ – σημείο 18 β α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – σημείο 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18βα) «καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών»: υγρά και αέρια καύσιμα που 
παράγονται από μη ανανεώσιμες πρώτες 
ύλες·
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Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ – σημείο 22 α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 (22αα) «βιομάζα από δάση»: η βιομάζα 
που παράγεται από τη δασοκομία, καθώς 
και τα κατάλοιπα της δασικής 
βιομηχανίας· Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ταξινομούν τη βιομάζα ως πρωτογενή 
βιομάζα υψηλού κινδύνου κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε 
εθνικό επίπεδο, όταν η χρήση της εν λόγω 
βιομάζας ως πηγής ενέργειας ενδέχεται 
να ενέχει υψηλό κίνδυνο για τις 
περιφερειακές πρακτικές βιώσιμης 
διαχείρισης των δασών.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ – σημείο 22 α β (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 2 – εδάφιο 2 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22αβ) «γεωργική βιομάζα»: υπολείμματα 
και απόβλητα που παράγονται μέσω 
γεωργικών δραστηριοτήτων και 
προκύπτουν από την παραγωγή, 
συντήρηση και επεξεργασία γεωργικών 
προϊόντων, ζωικών αποβλήτων και 
απορριμμάτων επεξεργασίας τροφίμων.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 16 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) α) το σημείο 16 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο: 
«(16) «κοινότητα ανανεώσιμης 
ενέργειας»: νομικό πρόσωπο
α) το οποίο, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, στηρίζεται σε 
ανοικτή και εθελοντική συμμετοχή, έχει 
αυτονομία και τελεί υπό τον ουσιαστικό 
έλεγχο των μετόχων ή των μελών που 
βρίσκονται κοντά στα έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας που ανήκουν στην εν λόγω 
νομική οντότητα και αναπτύσσονται από 
αυτήν·
β) του οποίου οι μέτοχοι ή τα μέλη 
είναι φυσικά πρόσωπα, ΜΜΕ ή τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δήμων·
γ) του οποίου ο πρωταρχικός στόχος 
είναι να προσφέρει στους μετόχους ή στα 
μέλη του ή στις τοπικές περιοχές όπου 
δραστηριοποιείται, περιβαλλοντικά, 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
επίπεδο κοινότητας και όχι οικονομικά 
κέρδη·»

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
ανέρχεται το 2030 σε τουλάχιστον 40 %.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
ανέρχεται το 2030 σε τουλάχιστον 45 %. 
Καθώς η παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές πραγματοποιείται 
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συχνά σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο και εξαρτάται από τις τοπικές 
και περιφερειακές ΜΜΕ, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να εξασφαλίσουν την πλήρη 
συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών κατά τον 
καθορισμό στόχων και τη στήριξη 
μέτρων πολιτικής.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι η ενέργεια από 
βιομάζα παράγεται με τρόπο που 
ελαχιστοποιεί τις αθέμιτες στρεβλωτικές 
επιπτώσεις στην αγορά πρώτων υλών 
βιομάζας και τις βλαβερές επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα. Προς τον σκοπό αυτόν, 
λαμβάνουν υπόψη την ιεράρχηση των 
αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ και την αρχή της 
αλυσιδωτής χρήσης που αναφέρεται στο 
τρίτο εδάφιο.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι η ενέργεια από 
βιομάζα παράγεται με τρόπο που 
ελαχιστοποιεί τις αθέμιτες στρεβλωτικές 
επιπτώσεις στην αγορά πρώτων υλών 
βιομάζας και τις βλαβερές επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα ή το κλίμα, στα δικά τους 
καθεστώτα στήριξης. Προς τον σκοπό 
αυτόν, εφαρμόζουν (όπως 
χρησιμοποιείται στην οδηγία) (αντί του 
«λαμβάνουν υπόψη») την ιεράρχηση των 
αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της 
οδηγίας 2008/98/ΕΚ και τις 
κατευθυντήριες γραμμές της αλυσιδωτής 
χρήσης που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τη χρήση κορμοτεμαχίων πριστής 
ξυλείας, κορμοτεμαχίων ξυλόφυλλων, 
πρέμνων και ριζών για την παραγωγή 

διαγράφεται
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ενέργειας.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) πρακτικές που δεν 
ευθυγραμμίζονται με την 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο.

διαγράφεται

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Από τις 31 Δεκεμβρίου 2026, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του 
πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη δεν 
παρέχουν καμία στήριξη στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από δασική βιομάζα 
σε εγκαταστάσεις αποκλειστικής 
ηλεκτροπαραγωγής, εκτός εάν η εν λόγω 
ηλεκτρική ενέργεια καλύπτει τουλάχιστον 
μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

β) Από τις 31 Δεκεμβρίου 2026, και 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του 
πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη δεν 
παρέχουν κανένα νέο σύστημα στήριξης 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
δασική βιομάζα σε εγκαταστάσεις 
αποκλειστικής ηλεκτροπαραγωγής, εκτός 
εάν η εν λόγω ηλεκτρική ενέργεια 
καλύπτει τουλάχιστον μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο ii
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) παράγεται μέσω συλλογής και 
αποθήκευσης βιομάζας CO2 και πληροί τις 
απαιτήσεις του άρθρου 29 παράγραφος 11, 
δεύτερο εδάφιο.

ii) παράγεται σε εγκατάσταση που 
έχει διενεργήσει αξιολόγηση για την 
απόδειξη της ετοιμότητάς της όσον 
αφορά την εφαρμογή της συλλογής και 
αποθήκευσης βιομάζας CO2 και πληροί τις 
απαιτήσεις του άρθρου 29 παράγραφος 11, 
δεύτερο εδάφιο.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο ii α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) η συμπαραγωγή είτε δεν είναι 
τεχνικά εφικτή είτε δεν είναι εμπορικά 
βιώσιμη·

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο ii β (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii β) η διακοπή της στήριξης θα ήταν 
αποφασιστική για την αντικατάσταση της 
εγκατάστασης με μια εγκατάσταση 
ορυκτής βάσης·

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο ii γ (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii γ) παράγεται σε μια εγκατάσταση 
που αποτελεί μέρος ενός συστήματος 
στήριξης που έχει σχεδιαστεί για να 
εξαλείφει τον κίνδυνο ασφάλειας της 
προμήθειας ή να διασφαλίζει τη 
σταθερότητα του δικτύου και πληροί τις 
σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο άρθρο 29 παράγραφος 11·

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο ii δ (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii δ) παράγεται σε περιοχή όπου δεν 
υπάρχει εμπορική ζήτηση για θερμότητα.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο ένα έτος μετά την [έναρξη 
ισχύος της παρούσας τροποποιητικής 
οδηγίας], η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 35 σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής της αρχής της αλυσιδωτής 
χρήσης για τη βιομάζα, ιδίως για τον 
τρόπο ελαχιστοποίησης της χρήσης 
ποιοτικής στρογγυλής ξυλείας για την 
παραγωγή ενέργειας, με έμφαση στα 
καθεστώτα στήριξης και λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες.

διαγράφεται
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Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως το 2026, η Επιτροπή θα υποβάλει 
έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των 
συστημάτων στήριξης των κρατών μελών 
για τη βιομάζα, συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας και πιθανών 
στρεβλώσεων της αγοράς, και θα 
αξιολογήσει τη δυνατότητα περαιτέρω 
περιορισμών όσον αφορά τα 
προγράμματα στήριξης της δασικής 
βιομάζας.

Έως το 2026, η Επιτροπή θα υποβάλει 
έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των 
συστημάτων στήριξης των κρατών μελών 
για τη βιομάζα, συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας και πιθανών 
στρεβλώσεων της αγοράς, της 
μεγιστοποίησης της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από βιοενέργεια, 
όπως προτείνει ο Διεθνής Οργανισμός 
Ενέργειας στο σχέδιο 10 σημείων του 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη 
μείωση της εξάρτησης από τις ρωσικές 
προμήθειες κατά περισσότερο από το ένα 
τρίτο, υποστηρίζοντας παράλληλα την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, την 
αύξηση της παραγωγής βιομεθανίου από 
βιώσιμες πηγές βιομάζας, ιδίως γεωργική 
βιομάζα, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στην ανακοίνωση με τίτλο 
«REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση 
για πιο προσιτή οικονομικά, 
εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια».

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα 
πλαίσιο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει 
καθεστώτα στήριξης και διευκόλυνση της 
υιοθέτησης συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
επιτρέποντας την ανάπτυξη της ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 

4α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα 
πλαίσιο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει 
καθεστώτα στήριξης και διευκόλυνση της 
υιοθέτησης συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
επιτρέποντας την ανάπτυξη της ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 
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επίπεδο το οποίο συνάδει με την εθνική 
συνεισφορά του κράτους μέλους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 και με 
ρυθμό που συνάδει με τις ενδεικτικές 
πορείες που αναφέρονται στο άρθρο 4 
στοιχείο α) σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999. Ειδικότερα, το εν λόγω πλαίσιο 
αντιμετωπίζει τα εμπόδια που απομένουν 
για την επίτευξη υψηλού επιπέδου παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, συμπεριλαμβανομένων των 
εμποδίων που σχετίζονται με διαδικασίες 
χορήγησης άδειας. Κατά τον σχεδιασμό 
του εν λόγω πλαισίου, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη την πρόσθετη 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας που απαιτείται για την 
κάλυψη της ζήτησης στους τομείς των 
μεταφορών, της βιομηχανίας, των κτιρίων 
και της θέρμανσης και ψύξης και για την 
παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων μη 
βιολογικής προέλευσης.

επίπεδο το οποίο συνάδει με την εθνική 
συνεισφορά του κράτους μέλους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 και με 
ρυθμό που συνάδει με τις ενδεικτικές 
πορείες που αναφέρονται στο άρθρο 4 
στοιχείο α) σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999. Ειδικότερα, το εν λόγω πλαίσιο 
αντιμετωπίζει τα εμπόδια που απομένουν 
για την επίτευξη υψηλού επιπέδου παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, συμπεριλαμβανομένων των 
εμποδίων που σχετίζονται με διαδικασίες 
χορήγησης άδειας και την ανάπτυξη των 
απαραίτητων δικτύων μεταφοράς ισχύος 
και στρατηγικών εγκαταστάσεων 
ενεργειακής μετάβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για 
την επιτάχυνση και την απλοποίηση των 
διαδικασιών χορήγησης άδειας και τη 
διασφάλιση μακροπρόθεσμων ενδείξεων 
τιμών για επενδυτικές αποφάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
στην επάρκεια, τη σταθερότητα και την 
ευελιξία του συστήματος μέσω 
ανταγωνιστικών, διαφανών και 
αμερόληπτων διαγωνιστικών 
διαδικασιών, προβλέποντας την αμοιβή 
των αποδεκτών βάσει των τιμών της 
αγοράς. Τα έργα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τα συναφή δίκτυα 
μεταφοράς που παρουσιάζουν στρατηγικό 
ενδιαφέρον αντιμετωπίζονται κατά 
προτεραιότητα μέσω μιας απλοποιημένης 
διαδικασίας χορήγησης αδειών. Κατά τον 
σχεδιασμό του εν λόγω πλαισίου, τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη την πρόσθετη 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας που απαιτείται για την 
κάλυψη της ζήτησης στους τομείς των 
μεταφορών, της βιομηχανίας, των κτιρίων 
και της θέρμανσης και ψύξης και για την 
παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων μη 
βιολογικής προέλευσης. Τα κράτη μέλη 
και οι αρμόδιες υποεθνικές διοικήσεις 
τους προσπαθούν να προωθήσουν τις πιο 
βιώσιμες τεχνολογίες παραγωγής 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για 
παράδειγμα αξιολογώντας το 
ενσωματωμένο αποτύπωμα άνθρακα των 
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έργων και εφαρμόζοντας βέλτιστες 
πρακτικές βιωσιμότητας στην ανάπτυξη 
του έργου.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά το πρώτο εδάφιο, στοιχεία α), 
β) ή γ), το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
λαμβάνονται υπόψη μία μόνο φορά κατά 
τον υπολογισμό του μεριδίου ακαθάριστης 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. Η ενέργεια που 
παράγεται από ανανεώσιμα καύσιμα μη 
βιολογικής προέλευσης καταλογίζεται 
στον τομέα –ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης και ψύξης ή μεταφορών– όπου 
καταναλώνεται.

Όσον αφορά το πρώτο εδάφιο, στοιχεία α), 
β) ή γ), το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
λαμβάνονται υπόψη μία μόνο φορά κατά 
τον υπολογισμό του μεριδίου ακαθάριστης 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. Ο ηλεκτρισμός και η 
ενέργεια που παράγονται από ανανεώσιμα 
καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης 
καταλογίζονται στον τομέα —ηλεκτρικής 
ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης ή 
μεταφορών και καταλογίζονται στο 
κράτος μέλος— όπου καταναλώνονται 
μόνο εάν έχει προηγουμένως συμφωνηθεί 
στατιστική μεταβίβαση, κοινό έργο ή 
καθεστώς κοινής στήριξης μεταξύ των 
εμπλεκόμενων κρατών μελών. Αν όχι, 
όταν τα ανανεώσιμα καύσιμα μη 
βιολογικής προέλευσης καταναλώνονται 
από κράτος μέλος διαφορετικό από το 
κράτος μέλος παραγωγής, ένα ελάχιστο 
επίπεδο ενέργειας καταλογίζεται στο 
κράτος μέλος όπου παράγεται.

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, κάθε 
κράτος μέλος συμφωνεί να δημιουργήσει 
τουλάχιστον ένα κοινό έργο με ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη μέλη για την 
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Η 
Επιτροπή ενημερώνεται για τη συμφωνία 
αυτή, καθώς και για την ημερομηνία κατά 
την οποία αναμένεται να τεθεί σε 
λειτουργία το έργο. Τα έργα που 
χρηματοδοτούνται από εθνικές 
συνεισφορές στο πλαίσιο του μηχανισμού 
χρηματοδότησης της Ένωσης για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 
θεσπίστηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/1294 της Επιτροπής25 θεωρείται 
ότι πληρούν την εν λόγω υποχρέωση για τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

1α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, κάθε 
κράτος μέλος συμφωνεί να δημιουργήσει 
τουλάχιστον ένα κοινό έργο με ένα ή 
περισσότερα άλλα κράτη μέλη για την 
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Σε μια 
τέτοια συνεργασία, όπως η κατάρτιση και 
η υλοποίηση του εν λόγω κοινού έργου, θα 
πρέπει να συμμετέχουν οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και ιδιωτικοί 
παράγοντες. Η Επιτροπή ενημερώνεται για 
τη συμφωνία αυτή, καθώς και για την 
ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να 
τεθεί σε λειτουργία το έργο. Τα έργα που 
χρηματοδοτούνται από εθνικές 
συνεισφορές στο πλαίσιο του μηχανισμού 
χρηματοδότησης της Ένωσης για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 
θεσπίστηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό 
(ΕΕ) 2020/1294 της Επιτροπής25 θεωρείται 
ότι πληρούν την εν λόγω υποχρέωση για τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Οι τοπικές 
και περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν 
σε διασυνοριακά έργα, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών δομών, 
όπως οι ευρωπεριφέρειες και οι ΕΟΕΣ, 
θα πρέπει να είναι επίσης επιλέξιμες για 
χρηματοδοτική στήριξη και τεχνική 
βοήθεια.

__________________ __________________
25 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 
2020/1294 της Επιτροπής, της 
15ης Σεπτεμβρίου 2020, για τον μηχανισμό 
χρηματοδότησης της Ένωσης για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 
303 της 17.9.2020, σ. 1).

25 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 
2020/1294 της Επιτροπής, της 
15ης Σεπτεμβρίου 2020, για τον μηχανισμό 
χρηματοδότησης της Ένωσης για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 
303 της 17.9.2020, σ. 1).

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
θαλάσσια λεκάνη συνεργάζονται για να 
καθορίσουν από κοινού την ποσότητα 
υπεράκτιας ανανεώσιμης ενέργειας που 
σχεδιάζουν να παραγάγουν στη 
συγκεκριμένη θαλάσσια λεκάνη έως το 
2050, με ενδιάμεσα στάδια το 2030 και το 
2040. Λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
και την ανάπτυξη σε κάθε περιοχή, το 
δυναμικό υπεράκτιας ανανεώσιμης 
ενέργειας της θαλάσσιας λεκάνης και τη 
σημασία της διασφάλισης του σχετικού 
σχεδιασμού ενοποιημένου δικτύου. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν την ποσότητα 
αυτή στα επικαιροποιημένα ενοποιημένα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα που υποβάλλονται σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

7α. Τα κράτη μέλη που συνορεύουν με 
θαλάσσια λεκάνη συνεργάζονται για να 
καθορίσουν από κοινού και να διαθέσουν 
επαρκή χώρο στα θαλάσσια χωροταξικά 
τους σχέδια για την ποσότητα υπεράκτιας 
ανανεώσιμης ενέργειας και τις σχετικές 
υποδομές που σχεδιάζουν να παραγάγουν 
στη συγκεκριμένη θαλάσσια λεκάνη έως το 
2050, με ενδιάμεσα στάδια το 2030 και το 
2040. Διευκολύνουν τη συνύπαρξη με τις 
θαλάσσιες δραστηριότητες και 
λαμβάνουν υπόψη την προστασία του 
περιβάλλοντος και του τοπίου καθώς και 
τις ιδιαιτερότητες και την ανάπτυξη σε 
κάθε περιοχή, ιδίως τις δραστηριότητες 
που ήδη λαμβάνουν χώρα στην 
επηρεαζόμενη περιοχή, την 
κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα 
και την πιθανή βλάβη στο περιβάλλον, 
την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα 
της υποδομής του δικτύου μεταφοράς, το 
δυναμικό υπεράκτιας ανανεώσιμης 
ενέργειας της θαλάσσιας λεκάνης και τη 
σημασία της διασφάλισης του σχετικού 
σχεδιασμού ενοποιημένου δικτύου και του 
σεβασμού της νομοθεσίας της ΕΕ για το 
περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτόν, θα 
πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία που 
αφορά τον περιφερειακό σχεδιασμό για 
τις θαλάσσιες διαδρομές, την αλιεία, τις 
προστατευόμενες και απαγορευμένες 
περιοχές και τις ενεργειακές υποδομές· να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικής 
και δημόσιας έρευνας· να ενθαρρυνθεί ο 
διάλογος μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων 
φορέων και να πραγματοποιηθεί κάθε 
άλλη κατάλληλη σχετική ενέργεια. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν την ποσότητα 
αυτή στα επικαιροποιημένα ενοποιημένα 
εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 
κλίμα που υποβάλλονται σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Τροπολογία 81
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη 
διαχείριση του θαλάσσιου χώρου και των 
ακτών και να απελευθερωθεί το δυναμικό 
των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, τα κράτη μέλη που συνορεύουν 
με θαλάσσια λεκάνη κάνουν χρήση της 
διαδικασίας θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασμού (ΘΧΣ), συνοδευόμενη από 
μια σταθερή προσέγγιση για τη 
συμμετοχή του κοινού, κάτι που 
διασφαλίζει ότι οι απόψεις των 
ενδιαφερομένων μερών και των 
επηρεαζόμενων παράκτιων κοινοτήτων 
λαμβάνονται υπόψη σε πρώιμο στάδιο. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η ευρεία 
αποδοχή από το κοινό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
συμπερίληψης κοινοτήτων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε κοινά έργα 
συνεργασίας για την υπεράκτια ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β 
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να μειωθεί η 
πολυπλοκότητα, να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια και 
να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών, θα πρέπει να υπάρχει ένα 
μοναδικό σημείο επαφής («υπηρεσία μίας 
στάσης») ανά διάδρομο προτεραιότητας 
υπεράκτιων δικτύων, κάτι που θα 
διευκολύνει τη διαδικασία χορήγησης 
αδειών για τα έργα ενέργειας από 
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ανανεώσιμες πηγές κοινού 
ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την αξιολόγηση των κρατών μελών 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, η 
Επιτροπή αναλύει τους φραγμούς στις 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα στην 
ανάπτυξη διασυνοριακών συμβάσεων 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και εκδίδει 
κατευθυντήριες γραμμές για την άρση 
των εν λόγω φραγμών·

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν αξιολόγηση 
της διαδικασίας αδειοδότησης και των 
μέτρων βελτίωσης που πρέπει να ληφθούν 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ενημερωμένου ολοκληρωμένου 
εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το 
κλίμα που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/199 με τη διαδικασία και το 
χρονοδιάγραμμα που ορίζονται στο εν 
λόγω άρθρο.

Τροπολογία 85
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15 – παράγραφος 9 – εδάφιο 3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καλούνται να αναπτύξουν 
διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού για 
τον προσδιορισμό των διαθέσιμων 
εκτάσεων για την ανάπτυξη έργων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως 
υποβαθμισμένων εδαφών και γης που 
είναι διαθέσιμη για πολλαπλές χρήσεις, 
όπως οι γεωργικές εκτάσεις και 
εσωτερικά υδάτινα συστήματα όπου 
μπορούν να αναπτυχθούν έργα ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές·

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο δ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15 – παράγραφος 9 – εδάφιο 4 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί τα μέτρα 
βελτίωσης και βαθμολογεί τους βασικούς 
δείκτες επιδόσεων των κρατών μελών. Οι 
σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται στο κοινό. Η Επιτροπή 
θεσπίζει κίνητρα για τα κράτη μέλη που 
έχουν υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα 
με την αξιολόγηση των βασικών δεικτών 
επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
προτεραιότητας πρόσβασης σε κονδύλια 
της ΕΕ που προορίζονται για έργα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15 α – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να προωθηθεί η 
παραγωγή και χρήση ανανεώσιμης 
ενέργειας στον οικοδομικό τομέα, τα 
κράτη μέλη θέτουν έναν ενδεικτικό στόχο 
για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στον οικοδομικό τομέα τους το 
2030, ο οποίος είναι συνεπής με έναν 
ενδεικτικό στόχο μεριδίου τουλάχιστον 
49 % ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στον οικοδομικό τομέα στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 
2030. Ο εθνικός στόχος εκφράζεται ως 
μερίδιο της εθνικής τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας και υπολογίζεται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 7. Τα 
κράτη μέλη περιλαμβάνουν τον στόχο 
τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να τον 
επιτύχουν, στα επικαιροποιημένα 
ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999.

1. Προκειμένου να προωθηθεί η 
παραγωγή και χρήση ανανεώσιμης 
ενέργειας στον οικοδομικό τομέα, τα 
κράτη μέλη θέτουν έναν ενδεικτικό στόχο 
για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στον οικοδομικό τομέα τους το 
2030, ο οποίος είναι συνεπής με έναν 
ενδεικτικό στόχο μεριδίου τουλάχιστον 
49 % ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στον οικοδομικό τομέα στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 
2030. Ο εθνικός στόχος εκφράζεται ως 
μερίδιο της εθνικής τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας και υπολογίζεται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 7, 
μεταξύ άλλων στον υπολογισμό του 
μεριδίου της τελικής κατανάλωσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που περιλαμβάνει την 
ιδιοκατανάλωση, τις ενεργειακές 
κοινότητες και το μερίδιο της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στο μείγμα 
ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κράτη μέλη 
περιλαμβάνουν τον στόχο τους, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο σκοπεύουν να τον επιτύχουν, στα 
επικαιροποιημένα ενοποιημένα εθνικά 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 14 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα 
στους οικοδομικούς τους κανονισμούς και 
κώδικες τους και, κατά περίπτωση, στα 
σχέδια στήριξής τους, για να αυξήσουν το 

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα 
στους οικοδομικούς τους κανονισμούς και 
κώδικες τους και, κατά περίπτωση, στα 
σχέδια στήριξής τους, για να αυξήσουν το 
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μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας και 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές στο κτιριακό απόθεμα, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
μέτρων που σχετίζονται με σημαντικές 
αυξήσεις στην αυτοκατανάλωση ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, στις κοινότητες 
ανανεώσιμης ενέργειας και στην τοπική 
αποθήκευση ενέργειας, σε συνδυασμό με 
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης που 
σχετίζονται με τη συμπαραγωγή και με τα 
παθητικά κτίρια σχεδόν μηδενικής 
κατανάλωσης ενέργειας και μηδενικής 
κατανάλωσης ενέργειας.

μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας και 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές στο κτιριακό απόθεμα, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
μέτρων που σχετίζονται με σημαντικές 
αυξήσεις στην αυτοκατανάλωση ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, στις κοινότητες 
ανανεώσιμης ενέργειας, στην κατανομή 
της τοπικής ανανεώσιμης ενέργειας και 
στην τοπική αποθήκευση ενέργειας, σε 
συνδυασμό με βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης που σχετίζονται με τη 
συμπαραγωγή και με τα παθητικά κτίρια 
σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας 
και μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για να επιτευχθεί το ενδεικτικό 
ποσοστό ανανεώσιμης ενέργειας που 
ορίζεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που 
λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν όλα τα κατάλληλα 
μέτρα, εργαλεία και κίνητρα, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των ενεργειακών ετικετών που έχουν 
αναπτυχθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου26, των πιστοποιητικών 
ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την 
οδηγία 2010/31/ΕΕ, ή άλλων κατάλληλων 
πιστοποιητικών ή προτύπων που έχουν 
αναπτυχθεί σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, 
και διασφαλίζουν την παροχή επαρκών 
πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με 
εναλλακτικές επιλογές ανανεώσιμης 
ενέργειας υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και για ενδεχόμενα χρηματοδοτικά 

4. Για να επιτευχθεί το ενδεικτικό 
ποσοστό ανανεώσιμης ενέργειας που 
ορίζεται στην παράγραφο 1 και την 
παράγραφο 3, τα κράτη μέλη προωθούν τη 
χρήση αποδοτικών συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που 
λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων 
συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 
βασίζονται σε ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές, καθώς και των έξυπνων 
αποκεντρωμένων ενεργειακών πόρων στα 
κτίρια. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη 
μέλη χρησιμοποιούν όλα τα κατάλληλα 
μέτρα, εργαλεία και κίνητρα, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
των ενεργειακών ετικετών που έχουν 
αναπτυχθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου26, των πιστοποιητικών 
ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την 
οδηγία 2010/31/ΕΕ, ή άλλων κατάλληλων 
πιστοποιητικών ή προτύπων που έχουν 
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μέσα και κίνητρα που είναι διαθέσιμα, με 
στόχο την προώθηση αυξημένου ποσοστού 
αντικατάστασης των παλιών συστημάτων 
θέρμανσης και της ενισχυμένης μετάβασης 
σε λύσεις που βασίζονται σε ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές.

αναπτυχθεί σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, 
και διασφαλίζουν την παροχή επαρκών 
πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με 
εναλλακτικές επιλογές ανανεώσιμης 
ενέργειας υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και για ενδεχόμενα χρηματοδοτικά 
μέσα και κίνητρα που είναι διαθέσιμα, με 
στόχο την προώθηση αυξημένου ποσοστού 
αντικατάστασης των παλιών συστημάτων 
θέρμανσης και της ενισχυμένης μετάβασης 
σε λύσεις που βασίζονται σε ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές.

__________________ __________________
26 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου 
για την ενεργειακή σήμανση και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ 
(ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1).

26 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, 
σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου 
για την ενεργειακή σήμανση και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ 
(ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1).

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
Άρθρο 15β
«Ολοκληρωμένη αξιολόγηση και 
σχεδιασμός της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές»
Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
ολοκληρωμένη χαρτογράφηση και 
σχεδιασμό για την ανάπτυξη της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
επικράτειά τους, σε συντονισμό με όλες 
τις σχετικές εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές.
Η ολοκληρωμένη χαρτογράφηση και ο 
σχεδιασμός που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 1 λαμβάνει επίσης υπόψη τις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας 
που απαιτούνται για τη διασφάλιση 
σταθερής και ανθεκτικής διείσδυσης της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συνεκτιμώντας στοιχεία όπως οι εποχικές 
διακυμάνσεις και οι περίοδοι 
ανεπάρκειας ενεργειακών πόρων.
Κατά τον προσδιορισμό των 
καταλληλότερων περιοχών για την 
ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη 
διαθεσιμότητα ενεργειακών πόρων όσο 
και την προστασία του περιβάλλοντος και 
της βιοποικιλότητας και τις επιπτώσεις 
στις τοπικές κοινότητες και τις 
προϋπάρχουσες δραστηριότητες. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να διευκολύνουν την 
ανάπτυξη έργων στις περιοχές που 
προσδιορίζονται ότι έχουν το υψηλότερο 
επίπεδο προτεραιότητας μέσω της 
διαδικασίας αδειοδότησης που ορίζεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 6, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 
7».

Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
διατίθενται συστήματα πιστοποίησης για 
εγκαταστάτες και σχεδιαστές όλων των 
μορφών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης 
που λειτουργούν με ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές στους τομείς των 
κτιρίων, της βιομηχανίας και της γεωργίας, 
καθώς και για εγκαταστάτες ηλιακών 
φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τα εν λόγω 
συστήματα μπορούν να λαμβάνουν υπόψη 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
διατίθενται συστήματα πιστοποίησης για 
εγκαταστάτες και σχεδιαστές όλων των 
μορφών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης 
που λειτουργούν με ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές στους τομείς των 
κτιρίων, της βιομηχανίας και της γεωργίας, 
καθώς και για εγκαταστάτες θερμικών 
ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους 
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τα υφιστάμενα συστήματα και δομές 
ανάλογα με την περίπτωση και βασίζονται 
στα κριτήρια που ορίζονται στο 
παράρτημα IV. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που 
χορηγείται από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τα εν λόγω κριτήρια.

και αντλιών θερμότητας, 
συμπεριλαμβανομένων συστημάτων 
αποθήκευσης και ενεργού ανταπόκρισης 
στη ζήτηση. Τα εν λόγω συστήματα 
μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τα 
υφιστάμενα συστήματα και δομές ανάλογα 
με την περίπτωση και βασίζονται στα 
κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα IV. 
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που χορηγείται από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με τα εν λόγω 
κριτήρια.

Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι υπάρχουν 
εκπαιδευμένοι και εγκαταστάτες 
συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 
λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα και των οποίων ο αριθμός είναι 
επαρκής ώστε οι σχετικές τεχνολογίες να 
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές που απαιτείται για τη συμβολή στην 
ετήσια αύξηση του ποσοστού της 
ανανεώσιμης ενέργειας στον τομέα 
θέρμανσης και ψύξης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 23.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι υπάρχουν 
εκπαιδευμένοι και εγκαταστάτες 
συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 
λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές, θερμικών ηλιακών και 
φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
γεωθερμικών συστημάτων μικρού 
βάθους, αντλιών θερμότητας και 
συστημάτων αποθήκευσης και ενεργού 
συστημάτων ανταπόκρισης στη ζήτηση, 
οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα και των οποίων ο αριθμός είναι 
επαρκής ώστε οι σχετικές τεχνολογίες να 
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές που απαιτείται για τη συμβολή στην 
ετήσια αύξηση του ποσοστού της 
ανανεώσιμης ενέργειας στον τομέα 
θέρμανσης και ψύξης όπως ορίζεται στο 
άρθρο 23, στα κτίρια όπως ορίζεται στο 
άρθρο 15α και για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στις μεταφορές όπως ορίζεται 
στο άρθρο 25, καθώς και στον συνολικό 
στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας όπως ορίζεται στο άρθρο 3.
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Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη αυτού του επαρκούς 
αριθμού εγκαταστατών και σχεδιαστών, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται 
επαρκή προγράμματα κατάρτισης που 
οδηγούν σε χαρακτηρισμό της 
επαγγελματικής επάρκειας ή πιστοποίηση 
που καλύπτει τεχνολογίες θέρμανσης και 
ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και τις πλέον πρόσφατες καινοτόμες λύσεις 
τους. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για 
την προώθηση της συμμετοχής στα εν 
λόγω προγράμματα, ιδίως από μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις και 
αυτοαπασχολούμενους. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να συνάψουν εθελοντικές 
συμφωνίες με τους σχετικούς παρόχους 
τεχνολογίας και προμηθευτές για την 
κατάρτιση επαρκούς αριθμού 
εγκαταστατών, που μπορεί να βασίζονται 
σε εκτιμήσεις πωλήσεων, στις πλέον 
πρόσφατες καινοτόμες λύσεις και σε 
τεχνολογίες που διατίθενται στην αγορά.

Για την επίτευξη αυτού του επαρκούς 
αριθμού εγκαταστατών και σχεδιαστών, τα 
κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές τους σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
διασφαλίζουν ότι διατίθενται επαρκή 
προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε 
χαρακτηρισμό της επαγγελματικής 
επάρκειας ή πιστοποίηση που καλύπτει 
τεχνολογίες θέρμανσης και ψύξης από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεχνολογίες 
αποθήκευσης και τις πλέον πρόσφατες 
καινοτόμες λύσεις τους, 
συμπεριλαμβανομένων των υποδομών. 
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για την 
προώθηση της συμμετοχής στα εν λόγω 
προγράμματα, ιδίως από μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις και 
αυτοαπασχολούμενους. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να συνάψουν εθελοντικές 
συμφωνίες με τους σχετικούς παρόχους 
τεχνολογίας και προμηθευτές για την 
κατάρτιση επαρκούς αριθμού 
εγκαταστατών, που μπορεί να βασίζονται 
σε εκτιμήσεις πωλήσεων, στις πλέον 
πρόσφατες καινοτόμες λύσεις και σε 
τεχνολογίες που διατίθενται στην αγορά.

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, η 
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Επιτροπή θα αξιολογήσει τη 
διαθεσιμότητα εκπαιδευμένων και 
καταρτισμένων εγκαταστατών 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που απαιτούνται για την 
κάλυψη της ζήτησης για θέσεις εργασίας 
σε επίπεδο κρατών μελών. Εφόσον είναι 
απαραίτητο, η Επιτροπή διατυπώνει 
συστάσεις στα κράτη μέλη για τη μείωση 
τυχόν κενών στη διαθεσιμότητα 
εκπαιδευμένων εργαζομένων, οι οποίες 
δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε να εκδίδεται εγγύηση 
προέλευσης ύστερα από αίτηση 
παραγωγού ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν την έκδοση εγγυήσεων 
προέλευσης για ενέργεια από μη 
ανανεώσιμες πηγές. Η έκδοση εγγυήσεων 
προέλευσης μπορεί να εξαρτάται από ένα 
ελάχιστο όριο εγκατεστημένης ισχύος. Η 
εγγύηση προέλευσης αντιστοιχεί σε 
τυποποιημένο μέγεθος 1 Mwh. Δεν 
επιτρέπεται να εκδίδονται περισσότερες 
από μία εγγυήσεις προέλευσης για κάθε 
μονάδα παραγόμενης ενέργειας.

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε να εκδίδεται εγγύηση 
προέλευσης ύστερα από αίτηση 
παραγωγού ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές. Η έκδοση εγγυήσεων προέλευσης 
μπορεί να εξαρτάται από ένα ελάχιστο 
όριο εγκατεστημένης ισχύος. Η εγγύηση 
προέλευσης αντιστοιχεί σε τυποποιημένο 
μέγεθος 1 Mwh. Δεν επιτρέπεται να 
εκδίδονται περισσότερες από μία 
εγγυήσεις προέλευσης για κάθε μονάδα 
παραγόμενης ενέργειας.

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 20 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



AD\1257770EL.docx 69/96 PE703.013v02-00

EL

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 
τους διαχειριστές συστημάτων διανομής 
στην επικράτειά τους να διαθέτουν 
πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την περιεκτικότητα σε εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παρέχεται σε κάθε ζώνη 
προσφοράς, όσο το δυνατόν ακριβέστερα 
και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον 
πραγματικό χρόνο, αλλά σε χρονικά 
διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τη μία 
ώρα, καθώς και προβλέψεις όπου είναι 
διαθέσιμες. Οι εν λόγω πληροφορίες 
διατίθενται ψηφιακά με τρόπο που 
διασφαλίζει ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από συμμετέχοντες στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, φορείς 
συγκέντρωσης, καταναλωτές και τελικούς 
χρήστες και ότι μπορούν να διαβαστούν 
από συσκευές ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 
όπως έξυπνα συστήματα μέτρησης, σημεία 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, 
συστήματα θέρμανσης και ψύξης και 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης 
κτιρίων.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 
τους διαχειριστές συστημάτων διανομής 
στην επικράτειά τους να διαθέτουν 
πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την περιεκτικότητα σε εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παρέχεται σε κάθε ζώνη 
προσφοράς, όσο το δυνατόν ακριβέστερα 
και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον 
πραγματικό χρόνο, καθώς και προβλέψεις 
όπου είναι διαθέσιμες. Οι εν λόγω 
πληροφορίες διατίθενται ψηφιακά με 
τρόπο που καθιστά εφικτό να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από συμμετέχοντες στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, φορείς 
συγκέντρωσης, καταναλωτές και τελικούς 
χρήστες και ότι μπορούν να διαβαστούν 
από συσκευές ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 
όπως έξυπνα συστήματα μέτρησης, σημεία 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, 
συστήματα θέρμανσης και ψύξης και 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης 
κτιρίων. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής έχουν νομίμως πρόσβαση 
στα σχετικά δεδομένα για την εκπλήρωση 
του εν λόγω καθήκοντος.

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 20 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός από τις απαιτήσεις της 
[πρότασης κανονισμού σχετικά με τις 
μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών, για 
την κατάργηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ 
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1020], τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι κατασκευαστές οικιακών μπαταριών 
και μπαταριών βιομηχανικής χρήσης 
καθιστούν δυνατή την πρόσβαση σε 

2. Εκτός από τις απαιτήσεις της 
[πρότασης κανονισμού σχετικά με τις 
μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών, για 
την κατάργηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ 
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1020], τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι κατασκευαστές οικιακών μπαταριών 
και μπαταριών βιομηχανικής και 
κοινοτικής χρήσης καθιστούν δυνατή την 
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πραγματικό χρόνο σε βασικές πληροφορίες 
του συστήματος διαχείρισης μπαταριών, 
συμπεριλαμβανομένης της χωρητικότητας 
της μπαταρίας, της κατάστασης της υγείας 
της, της κατάστασης φόρτισης και του 
σημείου ρύθμισης ισχύος, στους κατόχους 
και στους χρήστες μπαταριών καθώς και 
σε τρίτα μέρη που ενεργούν για 
λογαριασμό τους, όπως εταιρείες 
ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων και 
συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, χωρίς διακρίσεις και χωρίς 
κανένα κόστος.

πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε 
βασικές πληροφορίες του συστήματος 
διαχείρισης μπαταριών, 
συμπεριλαμβανομένης της χωρητικότητας 
της μπαταρίας, της κατάστασης της υγείας 
της, της κατάστασης φόρτισης και του 
σημείου ρύθμισης ισχύος, στους κατόχους 
και στους χρήστες μπαταριών καθώς και 
σε τρίτα μέρη που ενεργούν για 
λογαριασμό τους, όπως εταιρείες 
ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων και 
συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, χωρίς διακρίσεις και χωρίς 
κανένα κόστος.

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 20 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
εθνικό κανονιστικό πλαίσιο δεν εισάγει 
διακρίσεις όσον αφορά τη συμμετοχή στις 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της 
συμφόρησης και της παροχής υπηρεσιών 
ευελιξίας και εξισορρόπησης, μικρών ή 
φορητών συστημάτων, όπως οικιακές 
μπαταρίες και ηλεκτρικά οχήματα, τόσο 
απευθείας όσο και μέσω συγκέντρωσης.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
εθνικό κανονιστικό πλαίσιο δεν εισάγει 
διακρίσεις όσον αφορά τη συμμετοχή στις 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της 
συμφόρησης και της παροχής υπηρεσιών 
ευελιξίας και εξισορρόπησης για δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, μικρών ή 
φορητών συστημάτων, όπως οικιακές 
μπαταρίες, κοινοτικές μπαταρίες και 
ηλεκτρικά οχήματα, μονάδες 
αποθήκευσης θερμικής ενέργειας και 
έξυπνες ηλεκτρικές συσκευές και 
συστήματα θέρμανσης και ψύξης, και 
άλλες έξυπνες συσκευές που διευκολύνουν 
την ευέλικτη κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τόσο 
απευθείας όσο και μέσω συγκέντρωσης. 
Τα κράτη μέλη παρέχουν ίσους όρους 
ανταγωνισμού για τους μικρότερους 
παράγοντες της αγοράς, ιδίως τις 
κοινότητες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ούτως ώστε να μπορούν να 
συμμετέχουν στην αγορά χωρίς να 
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αντιμετωπίζουν δυσανάλογες διοικητικές 
ή κανονιστικές επιβαρύνσεις.

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 22 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να 
αυξήσουν το μερίδιο των ανανεώσιμων 
πηγών στην ποσότητα πηγών ενέργειας 
που χρησιμοποιούνται για τελικούς 
ενεργειακούς και μη ενεργειακούς 
σκοπούς στον κλάδο της βιομηχανίας κατά 
ενδεικτική μέση ελάχιστη ετήσια αύξηση 
1,1 ποσοστιαίων μονάδων έως το 2030.

1. Τα κράτη μέλη, σε συντονισμό με 
τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
προσπαθούν να αυξήσουν το μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών στην ποσότητα πηγών 
ενέργειας που χρησιμοποιούνται για 
τελικούς ενεργειακούς σκοπούς στον 
κλάδο της βιομηχανίας κατά ενδεικτική 
μέση ελάχιστη ετήσια αύξηση 1,1 
ποσοστιαίων μονάδων έως το 2030.

Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 22 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν τα μέτρα 
που σχεδιάζονται και λαμβάνονται για την 
επίτευξη μιας τέτοιας ενδεικτικής αύξησης 
στα ενοποιημένα εθνικά τους σχέδια για 
την ενέργεια και το κλίμα και στις εκθέσεις 
προόδου που υποβάλλονται σύμφωνα με 
τα άρθρα 3, 14 και 17 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999.

Τα κράτη μέλη, σε συντονισμό με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
περιλαμβάνουν τα μέτρα που σχεδιάζονται 
και λαμβάνονται για την επίτευξη μιας 
τέτοιας ενδεικτικής αύξησης στα 
ενοποιημένα εθνικά τους σχέδια για την 
ενέργεια και το κλίμα και στις εκθέσεις 
προόδου που υποβάλλονται σύμφωνα με 
τα άρθρα 3, 14 και 17 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999.

Τροπολογία 101
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 22 α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
συνεισφορά των ανανεώσιμων καυσίμων 
μη βιολογικής προέλευσης που 
χρησιμοποιούνται για τελικούς 
ενεργειακούς και μη ενεργειακούς σκοπούς 
είναι το 50 % του υδρογόνου που 
χρησιμοποιείται για τελικούς ενεργειακούς 
και μη ενεργειακούς σκοπούς στη 
βιομηχανία έως το 2030. Για τον 
υπολογισμό του εν λόγω ποσοστού, 
ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

Τα κράτη μέλη, σε συντονισμό με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
διασφαλίζουν ότι η συνεισφορά των 
ανανεώσιμων καυσίμων μη βιολογικής 
προέλευσης που χρησιμοποιούνται για 
τελικούς ενεργειακούς και μη 
ενεργειακούς σκοπούς είναι το 50 % του 
υδρογόνου που χρησιμοποιείται για 
τελικούς ενεργειακούς και μη 
ενεργειακούς σκοπούς στη βιομηχανία με 
υψηλές θερμοκρασίες όπου είναι 
δύσκολος ο περιορισμός των εκπομπών, 
καθώς και στους τομείς των 
αεροπορικών μεταφορών και της 
ναυτιλίας, όπου η ηλεκτροκίνηση δεν 
είναι εφικτή λύση, έως το 2030. Για τον 
υπολογισμό του εν λόγω ποσοστού, 
ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: Εντός ενός 
έτους από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας η Επιτροπή διενεργεί 
εκτίμηση επιπτώσεων της εξέλιξης της 
αγοράς ανανεώσιμης ενέργειας από 
ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής 
προέλευσης, προκειμένου να αξιολογήσει 
κατά πόσον μπορούν να είναι διαθέσιμες 
επαρκείς ποσότητες έως το 2030.

Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2011
Άρθρο 22 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
βιομηχανικά προϊόντα που σύμφωνα με 
σήμανση ή άλλους ισχυρισμούς 
παράγονται με ανανεώσιμη ενέργεια και 
ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής 

2. Τα κράτη μέλη, σε συντονισμό με 
τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
διασφαλίζουν ότι τα βιομηχανικά προϊόντα 
που σύμφωνα με σήμανση ή άλλους 
ισχυρισμούς παράγονται με ανανεώσιμη 
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προέλευσης αναφέρουν το ποσοστό της 
ανανεώσιμης ενέργειας που 
χρησιμοποιείται ή των ανανεώσιμων 
καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης που 
χρησιμοποιούνται στο στάδιο της 
απόκτησης και της προεπεξεργασίας 
πρώτων υλών, της κατασκευής και της 
διανομής, υπολογιζόμενο με βάση τις 
μεθοδολογίες που καθορίζονται στη 
σύσταση 2013/179/ΕΕ27 ή, εναλλακτικά, 
στο πρότυπο ISO 14067: 2018.

ενέργεια και ανανεώσιμα καύσιμα μη 
βιολογικής προέλευσης αναφέρουν το 
ποσοστό της ανανεώσιμης ενέργειας που 
χρησιμοποιείται ή των ανανεώσιμων 
καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης που 
χρησιμοποιούνται στο στάδιο της 
απόκτησης και της προεπεξεργασίας 
πρώτων υλών, της κατασκευής και της 
διανομής, υπολογιζόμενο με βάση τις 
μεθοδολογίες που καθορίζονται στη 
σύσταση 2013/179/ΕΕ27 ή, εναλλακτικά, 
στο πρότυπο ISO 14067:2018.

__________________ __________________
27 2013/179/ΕΕ: Σύσταση της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 
χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 
τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 
της 4.5.2013, σ. 1).

27 2013/179/ΕΕ: Σύσταση της Επιτροπής, 
της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη 
χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και 
τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 
της 4.5.2013, σ. 1).

Τροπολογία 103

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διενεργούν 
αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους για 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και της 
χρήσης απορριπτόμενης θερμότητας και 
ψύξης στον τομέα θέρμανσης και ψύξης, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της ανάλυσης περιοχών κατάλληλων για 
την ανάπτυξή τους με χαμηλό οικολογικό 
κίνδυνο και των δυνατοτήτων για έργα 
μικρής κλίμακας σε επίπεδο νοικοκυριών. 
Η αξιολόγηση καθορίζει ορόσημα και 
μέτρα για την αύξηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στον τομέα θέρμανσης 
και ψύξης και, κατά περίπτωση, τη χρήση 
απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης 
μέσω τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, με 
στόχο τη θέσπιση μιας μακροπρόθεσμης 

1α. Τα κράτη μέλη διενεργούν 
αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους για 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και της 
χρήσης απορριπτόμενης θερμότητας και 
ψύξης στον τομέα θέρμανσης και ψύξης, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της ανάλυσης περιοχών κατάλληλων για 
την ανάπτυξή τους με χαμηλό οικολογικό 
κίνδυνο και των δυνατοτήτων για έργα 
μικρής κλίμακας σε επίπεδο νοικοκυριών 
με τη συμμετοχή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών. Η αξιολόγηση 
καθορίζει ορόσημα και μέτρα για την 
αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στον τομέα θέρμανσης και ψύξης και, κατά 
περίπτωση, τη χρήση απορριπτόμενης 
θερμότητας και ψύξης μέσω 
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εθνικής στρατηγικής για την απαλλαγή από 
ανθρακούχες εκπομπές στον τομέα 
θέρμανσης και ψύξης. Η αξιολόγηση 
αποτελεί μέρος των ενοποιημένων εθνικών 
σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και συνοδεύει 
τη συνολική εκτίμηση θέρμανσης και 
ψύξης που απαιτείται βάσει του άρθρου 14 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2012/27 /ΕΕ.

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και 
νοικοκυριά μικρής κλίμακας και ΜΜΕ, 
με στόχο τη θέσπιση μιας μακροπρόθεσμης 
εθνικής στρατηγικής για την απαλλαγή από 
ανθρακούχες εκπομπές στον τομέα 
θέρμανσης και ψύξης. Η αξιολόγηση είναι 
σύμφωνη με την αρχή της 
προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση και αποτελεί μέρος των 
ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την 
ενέργεια και το κλίμα που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 και συνοδεύει τη συνολική 
εκτίμηση θέρμανσης και ψύξης που 
απαιτείται βάσει του άρθρου 14 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2012/27 /ΕΕ.

Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
εδάφιο:
Τα κράτη μέλη παρέχουν συγκεκριμένα 
στους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές των 
κτιρίων και στις ΜΜΕ πληροφορίες για 
οικονομικώς αποδοτικά μέτρα και 
χρηματοδοτικά μέσα για τη βελτίωση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Τα 
κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες 
μέσω προσιτών και διαφανών 
συμβουλευτικών εργαλείων με βάση τις 
υπηρεσίες μιας στάσης·

Τροπολογία 105

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δημιουργία ικανοτήτων για τις 
εθνικές και τοπικές αρχές ώστε να 
σχεδιάζουν και να υλοποιούν έργα και 
υποδομές ανανεώσιμων πηγών·

δ) δημιουργία ικανοτήτων για τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έργα 
και υποδομές ανανεώσιμων πηγών·

Τροπολογία 106

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) άλλα μέτρα πολιτικής, με 
ισοδύναμο αποτέλεσμα, 
συμπεριλαμβανομένων φορολογικών 
μέτρων, καθεστώτων στήριξης ή άλλων 
οικονομικών κινήτρων.

θ) άλλα μέτρα πολιτικής, με 
ισοδύναμο αποτέλεσμα, 
συμπεριλαμβανομένων φορολογικών 
μέτρων, καθεστώτων στήριξης ή άλλων 
οικονομικών κινήτρων συμβάλλοντας 
στην εγκατάσταση εξοπλισμού 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές και στην ανάπτυξη ενεργειακών 
δικτύων που παρέχουν ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 
ψύξη σε κτίρια και στη βιομηχανία.

Τροπολογία 107

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 – στοιχείο δ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη θέσπιση και την εφαρμογή των εν 
λόγω μέτρων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι τα μέτρα είναι προσβάσιμα σε όλους 
τους καταναλωτές, ιδίως σε εκείνους που 
ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα ή 
σε ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία 
διαφορετικά δεν θα διέθεταν επαρκή 
αρχικά κεφάλαια για να ωφεληθούν.

Κατά τη θέσπιση και την εφαρμογή των εν 
λόγω μέτρων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι τα μέτρα είναι προσβάσιμα σε όλους 
τους καταναλωτές συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που είναι ενοικιαστές, ιδίως σε 
εκείνους που ζουν σε νοικοκυριά με 
χαμηλό εισόδημα ή σε ευάλωτα 
νοικοκυριά και απαιτούν σημαντικό 
μερίδιο των μέτρων να εφαρμόζεται κατά 
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προτεραιότητα σε νοικοκυριά που ζουν σε 
κατάσταση ενεργειακής φτώχειας, όπως 
ορίζεται στην [αναδιατύπωσης της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση] και 
σε κοινωνικές κατοικίες, που διαφορετικά 
δεν θα διέθεταν επαρκή αρχικά κεφάλαια 
για να ωφεληθούν.

Τροπολογία 108

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13 – στοιχείο ε
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 24 ε – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν τις 
απαιτήσεις αξιολόγησης και συντονισμού 
βάσει του πρώτου και του τρίτου εδαφίου 
στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 
υδρογόνου και άλλων ενεργειακών 
δικτύων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν τις 
απαιτήσεις αξιολόγησης και συντονισμού 
βάσει του πρώτου και του τρίτου εδαφίου 
στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής αερίου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 
υδρογόνου και άλλων ενεργειακών 
δικτύων.

Τα κράτη μέλη συντονίζουν τη δράση 
τους με τις περιφέρειες και τις πόλεις 
προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
της παρούσας παραγράφου.

Τροπολογία 109

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το μερίδιο των προηγμένων 
βιοκαυσίμων και του βιοαερίου που 
παράγονται από τις πρώτες ύλες που 
απαριθμούνται στο μέρος Α του 
παραρτήματος IX στην ενέργεια που 
παρέχεται στον τομέα των μεταφορών 
είναι τουλάχιστον 0,2 % το 2022, 0,5 % το 

β) το μερίδιο των προηγμένων 
βιοκαυσίμων και του βιοαερίου που 
παράγονται από τις πρώτες ύλες που 
απαριθμούνται στο μέρος Α του 
παραρτήματος IX στην ενέργεια που 
παρέχεται στον τομέα των μεταφορών 
είναι τουλάχιστον 0,2 % το 2022, 0,5 % το 
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2025 και 2,2 % το 2030, και το μερίδιο των 
ανανεώσιμων καυσίμων μη βιολογικής 
προέλευσης είναι τουλάχιστον 2,6 % για το 
2030.

2025 και 2,2 % το 2030, και το μερίδιο των 
ανανεώσιμων καυσίμων μη βιολογικής 
προέλευσης είναι τουλάχιστον 2,6 % για το 
2030. Εντός ενός έτους από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων 
της εξέλιξης της αγοράς ανανεώσιμης 
ενέργειας από ανανεώσιμα καύσιμα μη 
βιολογικής προέλευσης, προκειμένου να 
αξιολογήσει κατά πόσον μπορούν να είναι 
διαθέσιμες επαρκείς ποσότητες έως το 
2030.

Τροπολογία 110

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον υπολογισμό της μείωσης που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) και του 
μεριδίου που αναφέρεται στο στοιχείο β), 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα 
ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής 
προέλευσης και όταν χρησιμοποιούνται ως 
ενδιάμεσα προϊόντα για την παραγωγή 
συμβατικών καυσίμων. Για τον 
υπολογισμό της μείωσης που αναφέρεται 
στο στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη καύσιμα 
ανακυκλωμένου άνθρακα.

Για τον υπολογισμό της μείωσης που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) και του 
μεριδίου που αναφέρεται στο στοιχείο β), 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα 
ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής 
προέλευσης και όταν χρησιμοποιούνται ως 
ενδιάμεσα προϊόντα για την παραγωγή 
καυσίμων κίνησης. Για τον υπολογισμό 
της μείωσης που αναφέρεται στο 
στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν υπόψη καύσιμα 
ανακυκλωμένου άνθρακα.

Τροπολογία 111

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον καθορισμό της υποχρέωσης για 
τους προμηθευτές καυσίμων, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εξαιρούν τους 

Κατά τον καθορισμό της υποχρέωσης για 
τους προμηθευτές καυσίμων, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εξαιρούν τους 
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προμηθευτές καυσίμων οι οποίοι 
προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια και 
ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 
κίνησης μη βιολογικής προέλευσης από 
την υποχρέωση να συμμορφώνονται με το 
ελάχιστο μερίδιο των προηγμένων 
βιοκαυσίμων και του βιοαερίου που 
παράγεται από τις πρώτες ύλες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα IX μέρος Α 
σε σχέση με τα εν λόγω καύσιμα.

προμηθευτές καυσίμων οι οποίοι 
προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια και 
ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα 
κίνησης μη βιολογικής προέλευσης από 
την υποχρέωση να συμμορφώνονται με το 
ελάχιστο μερίδιο των προηγμένων 
βιοκαυσίμων και του βιοαερίου που 
παράγεται από τις πρώτες ύλες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα IX μέρος Α 
σε σχέση με τα εν λόγω καύσιμα. Κατά τη 
θέσπιση της υποχρέωσης που αναφέρεται 
στα στοιχεία α) και β) του πρώτου 
εδαφίου προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
επίτευξη των εκεί οριζόμενων στόχων, τα 
κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων, να 
εγκρίνουν μέτρα που αφορούν ειδικά τον 
όγκο, το ενεργειακό περιεχόμενο ή τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 
εφόσον αποδεικνύεται ότι η μείωση της 
έντασης των αερίων του θερμοκηπίου και 
τα ελάχιστα μερίδια που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου 
έχουν επιτευχθεί.

Τροπολογία 112

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
μηχανισμό που επιτρέπει στους 
προμηθευτές καυσίμων στην επικράτειά 
τους να ανταλλάσσουν πιστώσεις για την 
προμήθεια ανανεώσιμης ενέργειας στον 
τομέα των μεταφορών. Οι οικονομικοί 
φορείς που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές σε ηλεκτρικά 
οχήματα μέσω δημόσιων σταθμών 
επαναφόρτισης λαμβάνουν πιστώσεις, 
ανεξάρτητα από το αν οι οικονομικοί 
φορείς υπόκεινται στην υποχρέωση που 
έχει ορίσει το κράτος μέλος για τους 
προμηθευτές καυσίμων, και μπορούν να 
πωλούν τις εν λόγω πιστώσεις σε 

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
μηχανισμό που επιτρέπει στους 
προμηθευτές καυσίμων στην επικράτειά 
τους να ανταλλάσσουν πιστώσεις για την 
προμήθεια ανανεώσιμης ενέργειας στον 
τομέα των μεταφορών. Οι οικονομικοί 
φορείς που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές σε ηλεκτρικά 
οχήματα μέσω δημόσιων και ιδιωτικών 
σταθμών επαναφόρτισης λαμβάνουν 
πιστώσεις, ανεξάρτητα από το αν οι 
οικονομικοί φορείς υπόκεινται στην 
υποχρέωση που έχει ορίσει το κράτος 
μέλος για τους προμηθευτές καυσίμων, και 
μπορούν να πωλούν τις εν λόγω πιστώσεις 
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προμηθευτές καυσίμων, οι οποίοι 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις 
πιστώσεις για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο.

σε προμηθευτές καυσίμων, οι οποίοι 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις 
πιστώσεις για την εκπλήρωση της 
υποχρέωσης που ορίζεται στην παράγραφο 
1, πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία 113

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενός κράτους 
μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 7 και 
του στόχου μείωσης της έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 
πρώτο εδάφιο στοιχείο α), το μερίδιο των 
βιοκαυσίμων και των βιορευστών, καθώς 
και των καυσίμων βιομάζας που 
καταναλώνονται στις μεταφορές, εάν 
παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων 
και ζωοτροφών, δεν υπερβαίνει 
περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα 
το μερίδιο των καυσίμων αυτών στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα 
των μεταφορών το 2020 στο εν λόγω 
κράτος μέλος, με μέγιστο ποσοστό 7 % της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον 
τομέα των μεταφορών στο εν λόγω κράτος 
μέλος.

Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ενός κράτους 
μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 7 και 
του στόχου μείωσης της έντασης 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 
πρώτο εδάφιο στοιχείο α), το μερίδιο των 
βιοκαυσίμων και των βιορευστών, καθώς 
και των καυσίμων βιομάζας που 
καταναλώνονται στις μεταφορές, εάν 
παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων 
και ζωοτροφών, δεν υπερβαίνει 
περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα 
το μερίδιο των καυσίμων αυτών στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα 
των μεταφορών το 2020 στο εν λόγω 
κράτος μέλος, με μέγιστο ποσοστό 7 % της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον 
τομέα των μεταφορών στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Κατά παρέκκλιση, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν να εξαιρέσουν 
τα βιορευστά που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές και μη 
διασυνδεδεμένες περιοχές από το 
προαναφερόμενο ανώτατο όριο του 7 % 
για τον τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία 114
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16 – στοιχείο γ – σημείο iv α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 27 – στοιχείο 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv α) το μερίδιο βιοκαυσίμων και 
βιοαερίου για τις μεταφορές που 
παράγεται από στέμφυλα σταφυλιών και 
οινολάσπη μπορεί να θεωρείται διπλάσιο 
του ενεργειακού του περιεχομένου στη 
διάρκεια μεταβατικής περιόδου 6 ετών 
από τη θέση της παρούσας οδηγίας σε 
ισχύ.

Τροπολογία 115

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο α – σημείο ii
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 29 – εδάφιο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– α) στην περίπτωση στερεών 
καυσίμων βιομάζας, σε εγκαταστάσεις 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
θερμότητας και ψύξης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή 
μεγαλύτερη από 5 MW,

– α) στην περίπτωση στερεών 
καυσίμων βιομάζας, σε εγκαταστάσεις 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
θερμότητας και ψύξης, που δεν βρίσκονται 
ήδη σε λειτουργία την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή 
μεγαλύτερη από 20 MW και, από 1ης 
Ιανουαρίου 2027, από 10 MW,

Τροπολογία 116

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο α – σημείο ii
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 29 – εδάφιο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– β) στην περίπτωση αέριων 
καυσίμων βιομάζας, σε εγκαταστάσεις 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

– β) στην περίπτωση αέριων 
καυσίμων βιομάζας, σε εγκαταστάσεις 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
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θερμότητας και ψύξης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή 
μεγαλύτερη από 2 MW,

θερμότητας και ψύξης με μέση ονομαστική 
θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 2 MW,

Τροπολογία 117

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο α – σημείο ii
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 29 – εδάφιο 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– βα) στην περίπτωση βιορευστών, 
σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, θερμότητας και ψύξης με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή 
μεγαλύτερη από 10 MW,

Τροπολογία 118

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος, με εξαίρεση το 
πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), εφαρμόζεται 
επίσης στα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και 
τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από 
δασική βιομάζα.

Η παρούσα παράγραφος, με εξαίρεση το 
πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), εφαρμόζεται 
επίσης στα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και 
τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από 
δασική βιομάζα και τα οποία προέρχονται 
από χώρα, υποεθνική οντότητα ή δασική 
περιοχή που δεν πληροί τα κριτήρια που 
θεσπίζονται στην παράγραφο 6·

Τροπολογία 119

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο γ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο, με εξαίρεση τα στοιχεία 
β) και γ), και το δεύτερο εδάφιο 
εφαρμόζονται επίσης στα βιοκαύσιμα, τα 
βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που 
παράγονται από δασική βιομάζα.

Το πρώτο εδάφιο, με εξαίρεση τα στοιχεία 
β) και γ), και το δεύτερο εδάφιο 
εφαρμόζονται επίσης στα βιοκαύσιμα, τα 
βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που 
παράγονται από δασική βιομάζα και τα 
οποία προέρχονται από χώρα, υποεθνική 
οντότητα ή δασική περιοχή που δεν 
πληροί τα κριτήρια που θεσπίζονται στην 
παράγραφο 6.

Τροπολογία 120

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο δ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα παραγόμενα από γεωργική ή 
δασική βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 
καύσιμα βιομάζας που λαμβάνονται υπόψη 
για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) 
και γ) δεν παράγονται από πρώτες ύλες 
που προέρχονται από εκτάσεις που είχαν 
χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο 
του 2008, εκτός εάν αποδειχτεί ότι η 
καλλιέργεια και η συγκομιδή της 
συγκεκριμένης πρώτης ύλης δεν 
συνεπάγεται την αποξήρανση 
προηγουμένως μη αποξηραμένου εδάφους.

5. Τα παραγόμενα από γεωργική ή 
δασική βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και 
καύσιμα βιομάζας, τα οποία προέρχονται 
από χώρα, υποεθνική οντότητα ή δασική 
περιοχή που δεν πληροί τα κριτήρια που 
θεσπίζονται στην παράγραφο 6, και που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο 
εδάφιο στοιχεία α), β) και γ) δεν 
παράγονται από πρώτες ύλες που 
προέρχονται από εκτάσεις που είχαν 
χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο 
του 2008, εκτός εάν αποδειχτεί ότι η 
καλλιέργεια και η συγκομιδή της 
συγκεκριμένης πρώτης ύλης δεν 
συνεπάγεται την αποξήρανση 
προηγουμένως μη αποξηραμένου εδάφους 
και οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
αναφέρουν συμμόρφωση σε επίπεδο 
εθνικής, υποεθνικής ή δασικής περιοχής 
προέλευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 6 κριτήρια για την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου να 
χρησιμοποιηθεί δασική βιομάζα 
παραγόμενη με μη βιώσιμο τρόπο.
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Τροπολογία 121

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στην παράγραφο 6 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α), το σημείο iv) αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

ε) στην παράγραφο 6 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α), το σημείο iii) και το 
σημείο iv) αντικαθίστανται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Τροπολογία 122

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο ε
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – σημείο iii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ότι ζώνες που ορίζονται από το 
διεθνές ή το εθνικό δίκαιο ή από τη 
σχετική αρμόδια αρχή για σκοπούς 
προστασίας της φύσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκτάσεων που 
είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 
ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν το εν λόγω 
χαρακτηριστικό:
- πρωτογενή δάση και άλλες δασώδεις 
εκτάσεις, ήτοι δάση και άλλες δασώδεις 
εκτάσεις γηγενών ειδών, εφόσον δεν 
υπάρχει σαφής ένδειξη ανθρώπινης 
δραστηριότητας και δεν έχουν 
διαταραχθεί σημαντικά οι οικολογικές 
διεργασίες·
- υγροβιότοποι, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε 
μόνιμα είτε για σημαντικό μέρος του 
έτους·
- τυρφώνες·
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εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν 
λόγω πρώτων υλών δεν θίγει τους 
ανωτέρω σκοπούς προστασίας της 
φύσης, ότι δεν συνεπάγεται την 
αποξήρανση προηγουμένως μη 
αποξηραμένου εδάφους ή αν 
αποδεικνύεται ότι η συγκομιδή πρώτων 
υλών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση 
του χαρακτηρισμού «υψηλής αξίας από 
την άποψη της βιοποικιλότητας»·

Τροπολογία 123

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο ε
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ότι η συγκομιδή εκτελείται με 
γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας με στόχο 
την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων, κατά τρόπον ώστε να 
αποφεύγονται η συγκομιδή πρέμνων και 
ριζών, η υποβάθμιση των πρωτογενών 
δασών ή η μετατροπή τους σε δασική 
φυτεία και η συγκομιδή σε ευάλωτα 
εδάφη· ελαχιστοποιεί την εκτεταμένη 
αποψιλωτική υλοτομία και εξασφαλίζει 
τοπικά κατάλληλα όρια για την εξαγωγή 
νεκρού ξύλου από τα δάση και τις 
απαιτήσεις για τη χρήση συστημάτων 
υλοτόμησης που ελαχιστοποιούν τις 
επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένης της συμπύκνωσης 
του εδάφους, και στα χαρακτηριστικά και 
στους βιοτόπους της βιοποικιλότητας:

iv) ότι η συγκομιδή εκτελείται με 
γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας με στόχο 
την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων, με τη χρήση τοπικά 
κατάλληλων πρακτικών βιώσιμης 
διαχείρισης της δασοκομίας με βάση τις 
αρχές που έχουν συμφωνηθεί στην 
Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία 
των Δασών στην Ευρώπη και στον 
Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των 
Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Τροπολογία 124

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο στ – εισαγωγικό μέρος
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στην παράγραφο 6 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο β), το σημείο iv) αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

στ) στην παράγραφο 6 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α), το σημείο iii) και το 
σημείο iv) αντικαθίστανται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Τροπολογία 125

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο στ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – σημείο iii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ότι ζώνες που ορίζονται από το 
διεθνές ή το εθνικό δίκαιο ή από τη 
σχετική αρμόδια αρχή για σκοπούς 
προστασίας της φύσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκτάσεων που 
είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 
ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν το εν λόγω 
χαρακτηριστικό:
- πρωτογενή δάση και άλλες δασώδεις 
εκτάσεις, ήτοι δάση και άλλες δασώδεις 
εκτάσεις γηγενών ειδών, εφόσον δεν 
υπάρχει σαφής ένδειξη ανθρώπινης 
δραστηριότητας και δεν έχουν 
διαταραχθεί σημαντικά οι οικολογικές 
διεργασίες·
- υγροβιότοποι, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε 
μόνιμα είτε για σημαντικό μέρος του 
έτους·
- τυρφώνες·
εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν 
λόγω πρώτων υλών δεν θίγει τους 
ανωτέρω σκοπούς προστασίας της 
φύσης, ότι δεν συνεπάγεται την 
αποξήρανση προηγουμένως μη 
αποξηραμένου εδάφους ή αν 
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αποδεικνύεται ότι η συγκομιδή πρώτων 
υλών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση 
του χαρακτηρισμού «υψηλής αξίας από 
την άποψη της βιοποικιλότητας»·

Τροπολογία 126

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο στ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 29 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) ότι η συγκομιδή εκτελείται με 
γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας με στόχο 
την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων, κατά τρόπον ώστε να 
αποφεύγονται η συγκομιδή πρέμνων και 
ριζών, η υποβάθμιση των πρωτογενών 
δασών ή η μετατροπή τους σε δασική 
φυτεία και η συγκομιδή σε ευάλωτα 
εδάφη· ελαχιστοποιεί την εκτεταμένη 
αποψιλωτική υλοτομία και εξασφαλίζει 
τοπικά κατάλληλα όρια για την εξαγωγή 
νεκρού ξύλου από τα δάση και τις 
απαιτήσεις για τη χρήση συστημάτων 
υλοτόμησης που ελαχιστοποιούν τις 
επιπτώσεις στην ποιότητα του εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένης της συμπύκνωσης 
του εδάφους, και στα χαρακτηριστικά και 
στους βιοτόπους της βιοποικιλότητας:

iv) ότι η συγκομιδή εκτελείται με 
γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας με στόχο 
την ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων, με τη χρήση τοπικά 
κατάλληλων πρακτικών βιώσιμης 
διαχείρισης της δασοκομίας με βάση τις 
αρχές που έχουν συμφωνηθεί στην 
Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία 
των Δασών στην Ευρώπη και στον 
Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των 
Ηνωμένων Εθνών (FAO)·

Τροπολογία 127

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 – στοιχείο ζ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 29 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τουλάχιστον 70 % για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης και ψύξης από καύσιμα 
βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε 

δ) τουλάχιστον 70 % για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης και ψύξης από καύσιμα 
βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε 
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εγκαταστάσεις έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2025 και τουλάχιστον 80 % 
από την 1η Ιανουαρίου 2026.

εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία 
από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2025 και τουλάχιστον 80 % 
για εγκαταστάσεις που τίθενται σε 
λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Τροπολογία 128

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 18 α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 29 – παράγραφος 13

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

«13. Για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο 
γ) του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη 
δύνανται να παρεκκλίνουν, για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, από τα 
κριτήρια των παραγράφων 2 έως 7 και 10 
και 11 του παρόντος άρθρου, θεσπίζοντας 
διαφορετικά κριτήρια που ισχύουν για:
α) τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε 
εξόχως απόκεντρες περιοχές κατά το 
άρθρο 349 ΣΛΕΕ, εφόσον στις εν λόγω 
εγκαταστάσεις παράγεται ηλεκτρική 
ενέργεια ή θέρμανση ή ψύξη από καύσιμα 
βιομάζας, καθώς και τον τομέα των 
μεταφορών και ιδίως τον διαστημικό 
τομέα και τις συναφείς αστροφυσικές 
δραστηριότητες· και
β) καύσιμα βιομάζας που 
χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις και 
στον τομέα των μεταφορών που 
αναφέρονται στο στοιχείο α) του 
παρόντος εδαφίου, ανεξαρτήτως του 
τόπου προέλευσης της εν λόγω βιομάζας, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα 
κριτήρια αιτιολογούνται αντικειμενικά με 
το σκεπτικό ότι ο στόχος τους είναι να 
εξασφαλίσουν, για τη συγκεκριμένη 
εξόχως απόκεντρη περιοχή, την ομαλή 
σταδιακή εφαρμογή των κριτηρίων που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7 και 
10 και 11 του παρόντος άρθρου και, με 
αυτόν τον τρόπο, να παρέχουν κίνητρα 
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για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα 
στα βιώσιμα καύσιμα βιομάζας.
Τα διάφορα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο υπόκεινται σε 
ειδική κοινοποίηση από το οικείο κράτος 
μέλος προς την Επιτροπή.»

(Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001)

Τροπολογία 129

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι οι οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν αξιόπιστες πληροφορίες όσον 
αφορά την τήρηση των κριτηρίων 
αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου που ορίζονται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 2 έως 7 και 10 και 
στο άρθρο 29α παράγραφοι 1 και 2, και ότι 
οι οικονομικοί φορείς θέτουν στη διάθεση 
του οικείου κράτους μέλους, κατόπιν 
αιτήματος, τα δεδομένα που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των 
εν λόγω πληροφοριών.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι οι οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν αξιόπιστες πληροφορίες όσον 
αφορά την τήρηση των κριτηρίων 
αειφορίας και μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου που ορίζονται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 2 έως 7 και 10 και 
στο άρθρο 29α παράγραφοι 1 και 2, και ότι 
οι οικονομικοί φορείς θέτουν στη διάθεση 
του οικείου κράτους μέλους, κατόπιν 
αιτήματος, τα δεδομένα που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των 
εν λόγω πληροφοριών. Τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς 
να εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
ανεξάρτητου ελέγχου των υποβαλλόμενων 
πληροφοριών και να παρέχουν στοιχεία 
που να αποδεικνύουν τη διενέργεια του 
ελέγχου αυτού. Ο έλεγχος επαληθεύει ότι 
τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από 
τους οικονομικούς φορείς είναι ακριβή, 
αξιόπιστα και θωρακισμένα έναντι 
απάτης και περιλαμβάνει επίσης 
επαλήθευση που διασφαλίζει ότι τα υλικά 
δεν τροποποιούνται ούτε απορρίπτονται 
σκόπιμα ούτως ώστε η παρτίδα ή μέρος 
αυτής να μετατραπεί ενδεχομένως σε 
απόβλητα ή υπολείμματα. Αξιολογεί τη 
συχνότητα και τη μεθοδολογία των 
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δειγματοληψιών και την ορθότητα των 
δεδομένων.

Τροπολογία 130

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 20 – στοιχείο δ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 30 – παράγραφος 6 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για εγκαταστάσεις που παράγουν 
ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεταξύ 
5 και 10 MW, τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
απλουστευμένα εθνικά συστήματα 
επαλήθευσης για να διασφαλίσουν την 
εκπλήρωση των κριτηρίων αειφορίας και 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
καθορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 2 
έως και 7 και 10.

Για εγκαταστάσεις που παράγουν 
ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεταξύ 
10 και 20 MW, αρχής γενομένης από την 
1η Ιανουαρίου 2027, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν απλουστευμένα εθνικά 
συστήματα επαλήθευσης για να 
διασφαλίσουν την εκπλήρωση των 
κριτηρίων αειφορίας και εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου που καθορίζονται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 2 έως και 7 και 10.

Τροπολογία 131

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 31 – παράγραφοι 2, 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) στο άρθρο 31, οι παράγραφοι 2, 3 
και 4 διαγράφονται·

διαγράφεται

Τροπολογία 132

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 31 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να 1. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να 
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δημιουργηθεί βάση δεδομένων της 
Ένωσης που θα επιτρέπει την ιχνηλάτηση 
των υγρών και αερίων ανανεώσιμων 
καυσίμων και καυσίμων ανακυκλωμένου 
άνθρακα.

δημιουργηθεί βάση δεδομένων της 
Ένωσης που θα επιτρέπει την ιχνηλάτηση 
των υγρών και αερίων ανανεώσιμων 
καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της 
ιχνηλάτησης των πρώτων υλών που 
απαριθμούνται στο παράρτημα IX και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τους, και καυσίμων ανακυκλωμένου 
άνθρακα.

Τροπολογία 133

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 31 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν έχουν εκδοθεί εγγυήσεις 
προέλευσης για την παραγωγή παρτίδων 
ανανεώσιμων αερίων, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι εγγυήσεις προέλευσης 
να ακυρώνονται προτού καταχωριστεί η 
παρτίδα ανανεώσιμων αερίων στη βάση 
δεδομένων.

4. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί 
εγγυήσεις προέλευσης για την παραγωγή 
παρτίδων ανανεώσιμων αερίων, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε οι εγγυήσεις 
προέλευσης να καταχωρίζονται στη βάση 
δεδομένων και να ακυρώνονται αφού 
αποσυρθεί η παρτίδα ανανεώσιμων αερίων 
από το ευρωπαϊκό δίκτυο ανανεώσιμων 
αερίων.

Τροπολογία 134

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 31 α – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επαλήθευση δεδομένων, 
εθελοντικά ή εθνικά συστήματα που 
αναγνωρίζονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφοι 4, 5 
και 6 μπορούν να χρησιμοποιούν 
συστήματα πληροφοριών τρίτων μερών ως 
ενδιάμεσους για τη συλλογή δεδομένων, 
υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω χρήση 

Για την επαλήθευση δεδομένων, 
εθελοντικά ή εθνικά συστήματα που 
αναγνωρίζονται από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφοι 4, 5 
και 6 μπορούν να χρησιμοποιούν 
συστήματα πληροφοριών τρίτων μερών ως 
ενδιάμεσους για τη συλλογή δεδομένων, 
υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω χρήση 
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έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.

Στο μέτρο του δυνατού, η βάση 
δεδομένων περιλαμβάνει συγκεντρωτικά 
δεδομένα σε επίπεδο NUTS 3 ή NUTS 2.

Τροπολογία 135

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Παράρτημα V – μέρος Γ – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για τους σκοπούς του υπολογισμού 
που αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο α), 
η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου χάρη στη βελτίωση της 
διαχείρισης της γεωργίας (esca), όπως η 
στροφή στη μειωμένη ή μηδενική άροση, η 
βελτιωμένη αμειψισπορά, η χρήση 
προστατευτικών καλλιεργειών, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των 
υπολειμμάτων καλλιεργειών, και η χρήση 
οργανικών βελτιωτικών εδάφους (π.χ. 
κομπόστ, προϊόν ζύμωσης της κοπριάς), 
λαμβάνεται υπόψη μόνον εφόσον δεν 
υπάρχει κίνδυνος αρνητικής επίδρασης στη 
βιοποικιλότητα. Επιπλέον, υποβάλλονται 
αξιόπιστα και επαληθεύσιμα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι ο εδαφικός άνθρακας 
αυξήθηκε ή σύμφωνα με τα οποία είναι 
εύλογο να έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια 
της καλλιέργειας των εξεταζόμενων 
πρώτων υλών, με συνεκτίμηση των 
εκπομπών στις περιπτώσεις όπου οι 
πρακτικές αυτές οδηγούν σε αυξημένη 
χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων37.

6. Για τους σκοπούς του υπολογισμού 
που αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο α), 
η μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου χάρη στη βελτίωση της 
διαχείρισης της γεωργίας (esca), όπως η 
στροφή στη μειωμένη ή μηδενική άροση, η 
αποθήκευση άνθρακα στο έδαφος με 
βιοξυλάνθρακα, η βελτιωμένη 
αμειψισπορά, η χρήση προστατευτικών 
καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης των υπολειμμάτων 
καλλιεργειών, και η χρήση οργανικών 
βελτιωτικών εδάφους (π.χ. κομπόστ, 
προϊόν ζύμωσης της κοπριάς), λαμβάνεται 
υπόψη μόνον εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος 
αρνητικής επίδρασης στη βιοποικιλότητα. 
Ο άνθρακας στη βιομάζα έχει τη 
δυνατότητα να μετατρέπεται σε 
βιοξυλάνθρακα μέσω της πυρόλυσης και 
μπορεί στη συνέχεια να αποθηκεύεται με 
εφαρμογή στο έδαφος, γεγονός που τον 
καθιστά τεχνολογία αρνητικών 
εκπομπών. Στην περίπτωση αυτή, η 
προσαύξηση για τη βελτιωμένη γεωργική 
διαχείριση και τη διαχείριση της κοπριάς 
επιστρέφεται στον γεωργό που είναι 
υπεύθυνος για τις αρνητικές εκπομπές 
όταν εκδοθούν τα πιστοποιητικά 
βιωσιμότητας/περιβαλλοντικά 
πιστοποιητικά. Επιπλέον, υποβάλλονται 
αξιόπιστα και επαληθεύσιμα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι ο εδαφικός άνθρακας 
αυξήθηκε ή σύμφωνα με τα οποία είναι 
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εύλογο να έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια 
της καλλιέργειας των εξεταζόμενων 
πρώτων υλών, με συνεκτίμηση των 
εκπομπών στις περιπτώσεις όπου οι 
πρακτικές αυτές οδηγούν σε αυξημένη 
χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων37.

_________________ _________________
37 Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο μπορούν 
να αποτελέσουν μετρήσεις του εδαφικού 
άνθρακα, π.χ. μια πρώτη μέτρηση πριν 
αρχίσει η καλλιέργεια και μετέπειτα 
μετρήσεις σε τακτά διαστήματα, με 
διαφορά ετών μεταξύ τους. Στην 
περίπτωση αυτή, μέχρι την εκτέλεση της 
δεύτερης μέτρησης, η αύξηση του 
εδαφικού άνθρακα θα υπολογίζεται βάσει 
αντιπροσωπευτικών δοκιμών ή εδαφικών 
μοντέλων. Από τη δεύτερη μέτρηση και 
μετά, η αύξηση του εδαφικού άνθρακα και 
η τάξη μεγέθους της θα διαπιστώνονται με 
βάση τις μετρήσεις.

37 Σχετικό αποδεικτικό στοιχείο μπορούν 
να αποτελέσουν μετρήσεις του εδαφικού 
άνθρακα, π.χ. μια πρώτη μέτρηση πριν 
αρχίσει η καλλιέργεια και μετέπειτα 
μετρήσεις σε τακτά διαστήματα, με 
διαφορά ετών μεταξύ τους. Στην 
περίπτωση αυτή, μέχρι την εκτέλεση της 
δεύτερης μέτρησης, η αύξηση του 
εδαφικού άνθρακα θα υπολογίζεται βάσει 
αντιπροσωπευτικών δοκιμών ή εδαφικών 
μοντέλων. Από τη δεύτερη μέτρηση και 
μετά, η αύξηση του εδαφικού άνθρακα και 
η τάξη μεγέθους της θα διαπιστώνονται με 
βάση τις μετρήσεις.

Τροπολογία 136

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Παράρτημα V – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. Για τους σκοπούς των 
υπολογισμών που αναφέρονται στο 
σημείο 17, οι προς διαίρεση εκπομπές είναι 
eec + el + esca + τα κλάσματα εκπομπών ep, 
etd, eccs και e eccr που παράγονται κατά τα 
στάδια της διαδικασίας μέχρι και το στάδιο 
παραγωγής παραπροϊόντος. Εάν ο 
καταλογισμός εκπομπών σε παραπροϊόντα 
έχει γίνει σε προηγούμενο στάδιο της 
διαδικασίας στο πλαίσιο του κύκλου ζωής, 
το κλάσμα των εκπομπών που αποδίδονται 
κατά το τελευταίο αυτό στάδιο της 
διαδικασίας στο ενδιάμεσο καύσιμο προϊόν 
χρησιμοποιείται για τους σκοπούς αυτούς, 
αντί του συνόλου των εκπομπών αυτών. 
Στην περίπτωση του βιοαερίου και του 

18. Για τους σκοπούς των 
υπολογισμών που αναφέρονται στο 
σημείο 17, οι προς διαίρεση εκπομπές είναι 
eec + el + esca + τα κλάσματα εκπομπών ep, 
etd, eccs και e eccr που παράγονται κατά τα 
στάδια της διαδικασίας μέχρι και το στάδιο 
παραγωγής παραπροϊόντος. Εάν ο 
καταλογισμός εκπομπών σε παραπροϊόντα 
έχει γίνει σε προηγούμενο στάδιο της 
διαδικασίας στο πλαίσιο του κύκλου ζωής, 
το κλάσμα των εκπομπών που αποδίδονται 
κατά το τελευταίο αυτό στάδιο της 
διαδικασίας στο ενδιάμεσο καύσιμο προϊόν 
χρησιμοποιείται για τους σκοπούς αυτούς, 
αντί του συνόλου των εκπομπών αυτών. 
Στην περίπτωση του βιοαερίου και του 
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βιομεθανίου, για τους σκοπούς του εν 
λόγω υπολογισμού λαμβάνονται υπόψη 
όλα τα παραπροϊόντα που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 7. Δεν 
καταλογίζονται εκπομπές σε απόβλητα και 
υπολείμματα. Για τους σκοπούς του ίδιου 
υπολογισμού, τα παραπροϊόντα που έχουν 
αρνητικό ενεργειακό περιεχόμενο 
λογίζονται ως έχοντα μηδενικό ενεργειακό 
περιεχόμενο. Τα απόβλητα και τα 
υπολείμματα, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των αποβλήτων και των υπολειμμάτων που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΧ, 
λογίζεται ότι έχουν μηδενικές εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο 
ζωής τους μέχρι τη διαδικασία συλλογής 
τους, ασχέτως αν μεταποιούνται σε 
ενδιάμεσα προϊόντα πριν από τη 
μετατροπή τους σε τελικά προϊόντα. Τα 
υπολείμματα που δεν περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα IX και είναι κατάλληλα 
για χρήση στην αγορά τροφίμων ή 
ζωοτροφών λογίζεται ότι έχουν την ίδια 
ποσότητα εκπομπών από τη λήψη, τη 
συγκομιδή ή την καλλιέργεια των πρώτων 
υλών (eec) με το πλησιέστερο 
υποκατάστατό τους στην αγορά 
τροφίμων και ζωοτροφών που 
περιλαμβάνεται στον πίνακα του μέρους 
Δ. Στην περίπτωση των καυσίμων 
βιομάζας που παράγονται σε διυλιστήρια, 
πλην του συνδυασμού μονάδων 
επεξεργασίας με λέβητες ή μονάδες 
συμπαραγωγής που παρέχουν θερμότητα 
και/ή ηλεκτρική ενέργεια στη μονάδα 
επεξεργασίας, η μονάδα ανάλυσης για τους 
σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται 
στο σημείο 17 είναι το διυλιστήριο.

βιομεθανίου, για τους σκοπούς του εν 
λόγω υπολογισμού λαμβάνονται υπόψη 
όλα τα παραπροϊόντα που δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 7. Δεν 
καταλογίζονται εκπομπές σε απόβλητα και 
υπολείμματα. Για τους σκοπούς του ίδιου 
υπολογισμού, τα παραπροϊόντα που έχουν 
αρνητικό ενεργειακό περιεχόμενο 
λογίζονται ως έχοντα μηδενικό ενεργειακό 
περιεχόμενο. Τα απόβλητα και τα 
υπολείμματα, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των αποβλήτων και των υπολειμμάτων που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΧ, 
λογίζεται ότι έχουν μηδενικές εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο 
ζωής τους μέχρι τη διαδικασία συλλογής 
τους, ασχέτως αν μεταποιούνται σε 
ενδιάμεσα προϊόντα πριν από τη 
μετατροπή τους σε τελικά προϊόντα. Στην 
περίπτωση των καυσίμων βιομάζας που 
παράγονται σε διυλιστήρια, πλην του 
συνδυασμού μονάδων επεξεργασίας με 
λέβητες ή μονάδες συμπαραγωγής που 
παρέχουν θερμότητα και/ή ηλεκτρική 
ενέργεια στη μονάδα επεξεργασίας, η 
μονάδα ανάλυσης για τους σκοπούς του 
υπολογισμού που αναφέρεται στο σημείο 
17 είναι το διυλιστήριο.

Τροπολογία 137

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – εδάφιο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Παράρτημα IX – μέρος Α – στοιχείο α α – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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αα) αα) Στο μέρος Α, προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο:
ιη) Ενδιάμεσες και προστατευτικές 
καλλιέργειες·

Τροπολογία 138

Πρόταση οδηγίας
Παράτημα Ι – εδάφιο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Παράρτημα IX – μέρος Α – στοιχείο ζ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(8α) Στο παράρτημα IX, το στοιχείο ζ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ζ) τσαμπιά άδειων καρπών ελαιούχων 
φοινίκων·»

(Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001)
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού 
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