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Τροπολογία 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Για να εξασφαλισθεί ένα ενεργειακό 
μοντέλο που υποστηρίζει τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει 
να καθιερωθεί στρατηγική συνεργασία 
στην οποία συμμετέχουν οι περιφέρειες 
και οι τοπικές αρχές από κοινού με τα 
κράτη μέλη με στόχο την άμεση εμπλοκή 
τους στην ανάπτυξη.

Or. es

Τροπολογία 11
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Κύριος σκοπός των δεσμευτικών 
στόχων είναι να παρασχεθεί ασφάλεια 
στους επενδυτές. Η αναβολή της λήψης 
απόφασης ως προς το κατά πόσο ένας 
στόχος είναι δεσμευτικός μέχρι να συμβεί 
ένα γεγονός στο μέλλον δεν είναι 
επομένως σκόπιμη. Ως εκ τούτου, σε 
δήλωση που περιλαμβάνεται στα 
πρακτικά του Συμβουλίου της 15ης 
Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή ανέφερε 
ότι δεν θεωρεί ότι ο δεσμευτικός 
χαρακτήρας του στόχου πρέπει να 
μετατεθεί χρονικά έως ότου διατεθούν 
στην αγορά τα βιοκαύσιμα δεύτερης 
γενεάς. 

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 12
Jana Bobošíková

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με βάση τις θέσεις της Επιτροπής, του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ενδείκνυται να 
καθοριστούν υποχρεωτικοί στόχοι 20% ως 
συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και 10% ως μερίδιο συμμετοχής 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
κατανάλωση στις μεταφορές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.

(8) Με βάση τις θέσεις της Επιτροπής, του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και με βάση τις αναλύσεις 
των HΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας 
σχετικά με τον αντίκτυπο της παραγωγής 
βιοκαυσίμων στην αλυσίδα παραγωγής 
τροφίμων, ενδείκνυται να καθοριστούν 
υποχρεωτικοί στόχοι 20% ως συνολικό 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και να αποφασίσουν τα κράτη μέλη τί 
ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές για τις μεταφορές είναι εφικτό στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2007 στις Βρυξέλλες για την 
καθιέρωση μεριδίου 10% βιοκαυσίμων επί της συνολικής κατανάλωσης βενζίνης και ντίζελ για 
τις μεταφορές σε κάθε κράτος μέλος έως το 2020, η ευθύνη για μία τέτοια απόφαση θα έπρεπε, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθέσιμη γη για καλλιέργεια με σκοπό την παραγωγή ειδών 
διατροφής συνεχώς ελαττώνεται, να επαφίεται στα επί μέρους κράτη μέλη.

Τροπολογία 13
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Με βάση τις θέσεις της Επιτροπής, του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ενδείκνυται να 

(8) Με βάση τις θέσεις της Επιτροπής, του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ενδείκνυται να 
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καθοριστούν υποχρεωτικοί στόχοι 20% ως 
συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και 10% ως μερίδιο συμμετοχής 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
κατανάλωση στις μεταφορές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.

καθοριστούν υποχρεωτικοί στόχοι για 
ελάχιστο προσωρινό μερίδιο και 20% ως 
συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τουλάχιστον το 25% ως μερίδιο των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε σύγκριση με την τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020. Τα πιο πρόσφατα 
επιστημονικά και πολιτικά στοιχεία κατέδειξαν ότι η επιβολή ενός δεσμευτικού στόχου 10% των 
καυσίμων για τον τομέα των μεταφορών να προέρχεται από βιομάζα δεν μπορεί να επιτευχθεί 
με αειφόρο τρόπο. Συνεπώς, ο εν λόγω στόχος πρέπει να εγκαταλειφθεί. Η αειφόρος βιομάζα 
θα χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά για άλλους ενεργειακούς σκοπούς όπως η 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας (ή ψύξης).

Τροπολογία 14
Jana Bobošíková

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο 
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί στο ίδιο 
επίπεδο για κάθε κράτος μέλος, 
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια των 
προδιαγραφών για τα καύσιμα κίνησης και 
διαθεσιμότητα των καυσίμων. Επειδή είναι 
εύκολη η εμπορία καυσίμων κίνησης, τα 
κράτη μέλη με χαμηλό πλούτο σχετικών 
πόρων θα μπορούν εύκολα να 
προμηθευτούν από άλλες χώρες καύσιμα 
κίνησης προερχόμενα από ανανεώσιμες 
πηγές. Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η 
Κοινότητα να επιτύχει τον στόχο της για τα 
βιοκαύσιμα αποκλειστικά από εγχώρια 
παραγωγή, είναι πιθανό όσο και επιθυμητό 
ο στόχος στην πραγματικότητα να 
επιτευχθεί με συνδυασμό εγχώριας 

διαγράφεται
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παραγωγής και εισαγωγών. Για το σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί 
τον εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς 
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για 
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης 
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των 
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την 
πορεία των πολυμερών και διμερών 
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και 
τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του 
κόστους, της ενεργειακής ασφάλειας και 
άλλα στοιχεία.

Or. cs

Αιτιολόγηση

H ευθύνη για την απόφαση σχετικά με το ποσοστό του μεριδίου βιοκαυσίμων επί της συνολικής 
κατανάλωσης βενζίνης και ντίζελ για τις μεταφορές το 2020 θα πρέπει να παραμείνει στα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 15
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο 
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί 
στο ίδιο επίπεδο για κάθε κράτος μέλος, 
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια 
των προδιαγραφών για τα καύσιμα 
κίνησης και διαθεσιμότητα των 
καυσίμων. Επειδή είναι εύκολη η εμπορία 
καυσίμων κίνησης, τα κράτη μέλη με 
χαμηλό πλούτο σχετικών πόρων θα 
μπορούν εύκολα να προμηθευτούν από 
άλλες χώρες καύσιμα κίνησης 
προερχόμενα από ανανεώσιμες πηγές.
Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η Κοινότητα να 
επιτύχει τον στόχο της για τα βιοκαύσιμα 

(10) Είναι πιθανό οι στόχοι για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 
πραγματικότητα να επιτευχθούν με 
συνδυασμό εγχώριας παραγωγής και 
εισαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
πρέπει να παρακολουθεί τον εφοδιασμό 
της κοινοτικής αγοράς ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης 
της βιομάζας για ενέργεια, λαμβάνοντας 
υπόψη την πορεία των πολυμερών και 
διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, 
καθώς και τα ζητήματα του περιβάλλοντος, 
της κοινωνίας, του κόστους, της 
ενεργειακής ασφάλειας και άλλα στοιχεία.
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αποκλειστικά από εγχώρια παραγωγή, 
είναι πιθανό όσο και επιθυμητό ο στόχος
στην πραγματικότητα να επιτευχθεί με 
συνδυασμό εγχώριας παραγωγής και 
εισαγωγών. Για το σκοπό αυτό, η
Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τον 
εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς 
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για 
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης 
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των 
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την 
πορεία των πολυμερών και διμερών 
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και 
τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του 
κόστους, της ενεργειακής ασφάλειας και 
άλλα στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί την εισαγωγή και εξαγωγή του συνολικού ενεργειακού 
εφοδιασμού είτε παράγεται (και καταναλώνεται) στο εσωτερικό της χώρας, είτε εισάγεται από 
/εξάγεται προς τρίτες χώρες. Προσεκτικά πρέπει να παρακολουθείται κυρίως η βιομάζα για 
ενέργεια. Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα επιστημονικά και πολιτικά στοιχεία κατέδειξαν ότι η 
επιβολή ενός δεσμευτικού στόχου 10% των καυσίμων για τον τομέα των μεταφορών να 
προέρχεται από βιομάζα δεν μπορεί να επιτευχθεί με αειφόρο τρόπο. Συνεπώς, ο εν λόγω 
στόχος πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Τροπολογία 16
Struan Stevenson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38a. Εκτάσεις με μεγάλα αποθέματα 
άνθρακα στο έδαφος ή στη βλάστηση δεν 
επιτρέπεται επίσης να χρησιμοποιούνται 
για την ανάπτυξη άλλων έργων 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, όπως η κατασκευή 
ανεμογεννητριών και των απαραίτητων 
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για αυτές δρόμων, συμπεριλαμβανομένων 
των ασταθών δρόμων πρόχειρης 
κατασκευής και άλλων υποδομών. 
Συνέπεια αυτών των εξελίξεων στους 
τυρφώνες θα είναι η αναπόφευκτη 
αποξήρανση μεγάλων τυρφωδών 
εκτάσεων και η απελευθέρωση στην 
ατμόσφαιρα των αποθεμάτων άνθρακα, η 
οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία διοξειδίου του άνθρακα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τυρφώνες είναι αποθήκες διοξειδίου του άνθρακα. Η κατασκευή αιολικών πάρκων, 
'πρόχειρων δρόμων' και άλλων υποδομών οδηγεί στη διαταραχή της λειτουργίας της φυσικής 
αποστράγγισης και στην αποξήρανση του τυρφώνα, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση 
τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και, κατά συνέπεια, την 
πρόκληση περισσότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από εκείνες που αναμένεται να 
εξοικονομηθούν με τα αιολικά πάρκα.

Τροπολογία 17
Jana Bobošíková

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

42a. Επί τη βάσει των εκθέσεων και 
αναλύσεων του Μαρτίου 2008 των HΕ και 
της Παγκόσμιας Τράπεζας, πρέπει να 
ικανοποιηθεί ένα ακόμη κριτήριο που 
αφορά την παραγωγή βιοκαυσίμων και, 
συγκεκριμένα, να εξασφαλισθεί ότι η 
παραγωγή τροφίμων είναι βιώσιμη και να 
προληφθεί ενδεχόμενη κρίση στον 
επισιτιστικό τομέα. 

Or. cs
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Τροπολογία 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
δυσανάλογος διοικητικός φόρτος πρέπει να 
θεσπιστεί κατάλογος προκαθορισμένων 
τιμών για τις κοινές οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων. Για τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά πρέπει πάντοτε να 
απαιτείται το επίπεδο μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
θεσπίζεται στον εν λόγω κατάλογο. Σε 
περίπτωση που η προκαθορισμένη τιμή 
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου από μια 
οδό παραγωγής είναι χαμηλότερη από το 
απαιτούμενο ελάχιστο επίπεδο μείωσης 
των αερίων θερμοκηπίου, οι παραγωγοί 
που επιθυμούν να αποδείξουν τη 
συμμόρφωσή τους προς το συγκεκριμένο 
ελάχιστο επίπεδο πρέπει να υποχρεούνται 
να καταδείξουν ότι το επίπεδο των 
πραγματικών εκπομπών που προέρχονται 
από τη διαδικασία παραγωγής τους είναι 
κατώτερο από το επίπεδο της παραδοχής 
για τον υπολογισμό των προκαθορισμένων 
τιμών.

(45) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
δυσανάλογος διοικητικός φόρτος πρέπει να 
θεσπιστεί κατάλογος προκαθορισμένων 
τιμών για τις κοινές οδούς παραγωγής 
βιοκαυσίμων. Για τα βιοκαύσιμα και τα 
άλλα βιορευστά πρέπει πάντοτε να 
απαιτείται το επίπεδο μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 
θεσπίζεται στον εν λόγω κατάλογο, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι σε καμία 
περίπτωση δεν επιφέρει διακρίσεις σε 
βάρος αυτών των κρατών μελών και 
περιφερειών των οποίων τα εδάφη δεν 
είναι παραγωγικά εξαιτίας της φύσεως 
του εδάφους τους, του κλίματος και της 
παραγωγής πρώτων υλών. Σε περίπτωση 
που η προκαθορισμένη τιμή μείωσης των 
αερίων θερμοκηπίου από μια οδό 
παραγωγής είναι χαμηλότερη από το 
απαιτούμενο ελάχιστο επίπεδο μείωσης 
των αερίων θερμοκηπίου, οι παραγωγοί 
που επιθυμούν να αποδείξουν τη 
συμμόρφωσή τους προς το συγκεκριμένο 
ελάχιστο επίπεδο πρέπει να υποχρεούνται 
να καταδείξουν ότι το επίπεδο των 
πραγματικών εκπομπών που προέρχονται 
από τη διαδικασία παραγωγής τους είναι 
κατώτερο από το επίπεδο της παραδοχής 
για τον υπολογισμό των προκαθορισμένων 
τιμών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν οι διακρίσεις μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.
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Τροπολογία 19
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
επίτευξη του 10% ως μεριδίου των 
βιοκαυσίμων, χρειάζεται να διασφαλιστεί 
η διάθεση, στην αγορά, πετρελαίου ντίζελ 
με υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
βιολογικό πετρέλαιο από την 
προβλεπόμενη στο πρότυπο EN590/2004.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται από την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων.

Τροπολογία 20
Jana Bobošíková

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
επίτευξη του 10% ως μεριδίου των 
βιοκαυσίμων, χρειάζεται να διασφαλιστεί 
η διάθεση, στην αγορά, πετρελαίου ντίζελ 
με υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
βιολογικό πετρέλαιο από την 
προβλεπόμενη στο πρότυπο EN590/2004.

διαγράφεται

Or. cs
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Τροπολογία 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Τα μέτρα στήριξης που λαμβάνονται 
κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τα 
οποία συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά 
την έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης 
πρέπει να κοινοποιούνται και να 
εγκρίνονται από την Επιτροπή πριν από 
την εφαρμογή τους, σύμφωνα με το άρθρο 
88 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Οι 
πληροφορίες που παρέχονται στην 
Επιτροπή βάσει της παρούσας οδηγίας δεν 
υποκαθιστούν την υποχρέωση 
κοινοποίησης που έχουν τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 
της Συνθήκης.

(51) Τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι 
τοπικές αρχές θα είναι σε θέση να 
καθιερώσουν κρατική ενίσχυση για την 
υποστήριξη μορφών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, καθότι οι μορφές 
αυτές είναι αρχικά πολύ δαπανηρές σε 
σχέση με αυτές που αντικαθιστούν, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η 
διείσδυση στην αγορά ενέργειας δεν 
συνεπάγεται βραχυπρόθεσμα εμπορικά 
οφέλη ή χαμηλότερες τιμές για τους 
καταναλωτές. Τα μέτρα στήριξης που 
λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας τα οποία συνιστούν κρατική 
ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 
της Συνθήκης πρέπει να κοινοποιούνται 
και να εγκρίνονται από την Επιτροπή πριν 
από την εφαρμογή τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Οι 
πληροφορίες που παρέχονται στην 
Επιτροπή βάσει της παρούσας οδηγίας δεν 
υποκαθιστούν την υποχρέωση 
κοινοποίησης που έχουν τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 
της Συνθήκης.

Or. es

Αιτιολόγηση

O καλύτερος τρόπος στήριξης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας στα κράτη μέλη είναι να 
συμμετάσχουν τα κράτη στην κρατική ενίσχυση για την προώθηση τέτοιων μορφών ενέργειας.
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Τροπολογία 22
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

51a. Οι δυνατότητες να εισαχθεί 
οικονομική αύξηση μέσω της 
καινοτομίας και μίας βιώσιμης και 
ανταγωνιστικής ενεργειακής πολιτικής 
έχουν αναγνωρισθεί. Συχνά η παραγωγή 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας 
εξαρτάται από τοπικές ή περιφερειακές 
MMΕ. Είναι σημαντικές οι ευκαιρίες για 
ανάπτυξη και απασχόληση τις οποίες 
προσφέρουν στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειές τους οι περιφερειακές και 
τοπικές επενδύσεις για την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
Συνεπώς, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
πρέπει να υποστηρίξουν μέτρα κρατικής 
και περιφερειακής ανάπτυξης στους 
τομείς αυτούς, να ενθαρρύνουν 
ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών στην 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ανάμεσα σε τοπικές και 
περιφερειακές αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες και να προωθήσουν τη 
χρήση χρηματοδότησης από 
διαρθρωτικά κονδύλια στον χώρο αυτό· 

Or. en

Τροπολογία 23
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη ο 



AM\727576EL.doc 13/48 PE407.810v01-00

EL

οι γενικοί στόχοι επίτευξης 20% ως 
μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας και 
10% ως μεριδίου συμμετοχής των 
βιοκαυσίμων στην κατανάλωση βενζίνης 
και πετρελαίου ντίζελ για τις μεταφορές 
εκάστου κράτους μέλους έως το 2020 και 
είναι δυνατόν, επομένως, λόγω της 
κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία επίσης 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

γενικός στόχος για επίτευξη μεριδίου 
συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας 20% στη συνολική κατανάλωση 
ενέργειας της Κοινότητας έως το 2020 και 
είναι δυνατόν, επομένως, λόγω της 
κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία επίσης 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 10% βιοκαυσίμων έως το 2020 στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μαρτίου 2007. Οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων θέτουν, ωστόσο, ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται, δηλ. a) 
η παραγωγή πρέπει να είναι αειφόρος και β) η δεύτερη γενιά πρέπει να είναι εμπορικά 
διαθέσιμη. Από τον Μάρτιο του 2007, υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι οι εν 
λόγω προϋποθέσεις δεν θα τηρηθούν. Συνεπώς, ο στόχος του 10% πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Τροπολογία 24
Jana Bobošíková

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
οι γενικοί στόχοι επίτευξης 20% ως 
μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στη συνολική 

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
οι γενικοί στόχοι επίτευξης 20% ως 
μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στη συνολική 
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κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας και 
10% ως μεριδίου συμμετοχής των 
βιοκαυσίμων στην κατανάλωση βενζίνης 
και πετρελαίου ντίζελ για τις μεταφορές 
εκάστου κράτους μέλους έως το 2020 και 
είναι δυνατόν, επομένως, λόγω της 
κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία επίσης 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας έως 
το 2020 και είναι δυνατόν, επομένως, λόγω 
της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία επίσης 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.

Or. cs

Τροπολογία 25
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2  παράγραφος ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(e) «βιορευστά»: υγρά καύσιμα για 
ενεργειακούς σκοπούς τα οποία 
παράγονται από βιομάζα·

(ε) «βιομάζα για ενέργεια»: στερεά, αέρια 
ή υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς 
τα οποία παράγονται από βιομάζα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα νομοθεσία καλύπτει όλη την ενέργεια που παράγεται από βιομάζα όχι μόνο αυτήν 
που χρησιμοποιείται ως καύσιμο στον τομέα των μεταφορών ή αυτήν που χρησιμοποιείται ως 
υγρό καύσιμο για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 
δοθεί ορισμός για τον εν λόγω κυρίαρχο όρο.
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Τροπολογία 26
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2  παράγραφος στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(f) «βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα 
κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα·

(στ) (στ) «καύσιμα κίνησης από 
βιομάζα»: υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης 
τα οποία παράγονται από βιομάζα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιομάζα για ενέργεια μπορεί να έχει πολλές εφαρμογές όπως η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού 
και θερμότητας καθώς και τα καύσιμα κίνησης. Ο όρος αυτός καθορίζει σαφώς αυτήν τη 
διάκριση.

Τροπολογία 27
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2  παράγραφος στ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α. «Έκταση υψηλής αξίας 
διατήρησης»:
(i) εκτάσεις που περιέχουν σε παγκόσμιο, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο σημαντικές 
συγκεντρώσεις αξιών βιοποικιλότητας 
(π.χ. ενδημικότητα, απειλούμενα είδη, 
καταφύγια)·
(ii) σημαντικές σε παγκόσμιο, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο μεγάλες 
εκτάσεις τοπίου όπου υπάρχουν βιώσιμοι 
πληθυσμοί των περισσότερων αν όχι όλων 
των ειδών που εμφανίζονται φυσιολογικά 
σε φυσικές μορφές κατανομής και 
αφθονίας·
(iii) εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται σε ή 
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περιέχουν σπάνια, απειλούμενα 
οικοσυστήματα ή οικοσυστήματα που 
διατρέχουν κίνδυνο·
(iv) εκτάσεις οι οποίες παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες οικοσυστήματος σε κρίσιμες 
καταστάσεις (π.χ. προστασία της λεκάνης 
απορροής, έλεγχος της διάβρωσης)·
(v) εκτάσεις ουσιώδεις για την πλήρωση 
των βασικών αναγκών των τοπικών 
κοινοτήτων (π.χ. διαβίωση, υγεία)·

(vi) εκτάσεις ζωτικής σημασίας για την 
παραδοσιακή πολιτισμική ταυτότητα των 
τοπικών κοινοτήτων (περιοχές 
πολιτισμικής, οικολογικής, οικονομικής ή 
θρησκευτικής σημασίας που 
προσδιορίζονται σε συνεργασία με τέτοιες 
τοπικές κοινότητες)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υψηλή αξία διατήρησης (HCV) πρέπει να οριστεί καθώς συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο του 
άρθρου 15 το οποίο διασφαλίζει την αειφορία των καυσίμων από βιομάζα και κυρίως τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ακεραιότητας. Η υψηλή αξία διατήρησης 
ορίζεται από ένα δίκτυο οργανισμών συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ένωσης για τη 
Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και της Παγκόσμιας Τράπεζας και χρησιμοποιείται ήδη από το 
διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης ξυλείας του Συμβουλίου Διαχείρισης των Δασών (FSC).

Τροπολογία 28
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2  παράγραφος στ β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β. «ακαλλιέργητη, υποβαθμισμένη ή 
οριακής απόδοσης έκταση»: έκταση η 
οποία δεν είναι, ούτε υπήρξε δάσος ή 
υγρότοπος από το 1990, η οποία δεν έχει 
υψηλή αξία διατήρησης ή δεν βρίσκεται 
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σε άμεση εγγύτητα με τέτοια έκταση ή 
εντός αξιόλογων φυσικών ή κρατικών 
προστατευόμενων περιοχών και η οποία 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί για γεωργικούς 
σκοπούς για τουλάχιστον 10 έτη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ακαλλιέργητες, οριακής απόδοσης και υποβαθμισμένες εκτάσεις πρέπει να οριστούν στην 
παρούσα οδηγία. Ο εν λόγω ορισμός πρέπει να διατυπωθεί σαφώς προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι αυτή η έκταση, αν χρησιμοποιηθεί για καύσιμα κίνησης από βιομάζα, δεν έχει αξία 
διατήρησης ή υψηλή αξία ως προς την αποθήκευση άνθρακα ούτε χρησιμοποιείται κατ’ 
οιονδήποτε άλλο τρόπο για την παραγωγή τροφίμων. Η υψηλή αξία διατήρησης είναι ένα 
διεθνώς συμφωνημένο καθεστώς το οποίο προστατεύει τη βιοποικιλότητα και την οικολογική 
ακεραιότητα. Το 1990 είναι η καταληκτική ημερομηνία για την αποψίλωση που συμφωνήθηκε 
βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Τροπολογία 29
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος 
μέλος.

διαγράφεται

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ενέργειας που καταναλώθηκε στις 
μεταφορές για τους σκοπούς του πρώτου 
εδαφίου δεν λαμβάνονται υπόψη 
πετρελαιοειδή άλλα εκτός από τη βενζίνη 
και το πετρέλαιο ντίζελ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 10% βιοκαυσίμων έως το 2020 στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μαρτίου 2007. Οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων θέτουν, ωστόσο, ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται, δηλ. a) 
η παραγωγή πρέπει να είναι αειφόρος και β) η δεύτερη γενιά πρέπει να είναι εμπορικά 
διαθέσιμη. Από τον Μάρτιο του 2007, υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι οι εν 
λόγω προϋποθέσεις δεν θα τηρηθούν. Συνεπώς, ο στόχος του 10% πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Τροπολογία 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3  παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος.

3. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στις μεταφορές το 2015 θα είναι 
τουλάχιστον ίσο με 7,5 % και το 2020 
τουλάχιστον ίσο με 10 % της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές 
στο εν λόγω κράτος μέλος. Από το 2015 
και μετά η αύξηση της ποσόστωσης της 
ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές προέρχεται από 
καύσιμα δεύτερης γενιάς, από υδρογόνο ή 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που απαιτούνται στον μεταφορικό τομέα, χρειάζεται 
ένας ενδιάμεσος στόχος για το 2015. Από το έτος αυτό και μετά η χρήση βιοκαυσίμων πρώτης 
γενιάς πρέπει να περιορισθεί προς όφελος άλλων πηγών ενέργειας φιλικότερων προς το 
περιβάλλον.
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Τροπολογία 31
Jana Bobošíková

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3  παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος μέλος.

3. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στις μεταφορές, το 2020, είναι 
εκείνο το ποσοστό της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές το 
οποίο αποφασίζει ότι είναι εφικτό.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2007 στις Βρυξέλλες για την 
καθιέρωση μεριδίου 10% βιοκαυσίμων επί της συνολικής κατανάλωσης βενζίνης και ντίζελ για 
τις μεταφορές σε κάθε κράτος μέλος έως το 2020, η ευθύνη για μία τέτοια απόφαση θα έπρεπε, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθέσιμη γη για καλλιέργεια με σκοπό την παραγωγή ειδών 
διατροφής συνεχώς ελαττώνεται, να επαφίεται στα επί μέρους κράτη μέλη.

Τροπολογία 32
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό
σχέδιο δράσης. Το εθνικό σχέδιο δράσης 
ορίζει τους στόχους των κρατών μελών 
για τα μερίδια της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές, 
στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, 
της θέρμανσης και ψύξης το 2020, και τα 
κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
πολιτικών για την ανάπτυξη των 

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα σχέδιο 
δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (RAP).
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υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την 
εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για 
διαφορετικές χρήσεις, και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των 
απαιτήσεων των άρθρων 12 έως 17.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει διαχωρισμός από τα λοιπά σχέδια δράσης που σχετίζονται με την ενέργεια, όσα 
ασχολούνται ειδικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα τιτλοφορούνται: Σχέδια δράσης για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RAP), όπως συμφωνήθηκε ήδη από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της έκθεσης INI της βουλευτού του ΕΚ Britta Thomsen στον χάρτη 
πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη (ψήφισμα P6-TA(2007)0406 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2007).

Τροπολογία 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό 
σχέδιο δράσης.

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό 
σχέδιο δράσης, βάσει σχεδίων δράσης για 
την ενέργεια, που εκπονείται σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο και 
συντονίζεται με τις πολιτικές 
περιφερειακού σχεδιασμού και χρήσης 
γης· Τα κράτη μέλη διαβουλεύονται 
ενεργά με τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές και ζητούν τη συμμετοχή τους σε 
πρώιμο στάδιο στη διάρκεια της 
κατάρτισης των εθνικών σχεδίων 
δράσεως.

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 
μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 
μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 
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στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την 
εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για 
διαφορετικές χρήσεις, και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των 
απαιτήσεων των άρθρων 12 έως 17·

στόχων, και σε περιφερειακό και σε 
τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 
των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών 
για την ανάπτυξη των υφιστάμενων πόρων 
βιομάζας και την εκμετάλλευση νέων 
πόρων βιομάζας για διαφορετικές χρήσεις, 
και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για 
την τήρηση των απαιτήσεων των άρθρων 
12 έως 17· στη συνέχεια, η ΕΕ παρέχει 
στις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τον ενεργό ρόλο και τις 
αρμοδιότητές τους κατά την εφαρμογή 
αυτών των σχεδίων, χρησιμοποιώντας 
πρακτικά παραδείγματα της χρήσεως 
των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας 
βασιζόμενα σε υφιστάμενες βέλτιστες 
πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 34
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4  παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Σε περίπτωση που αρκετά κράτη μέλη 
προτίθενται να επιδιώξουν τους στόχους 
τους από κοινού, κάθε ένα από αυτά τα 
κράτη μέλη καθορίζει τα στοιχεία των 
σχετικών συμφωνιών στο εθνικό σχέδιο 
δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός του εθνικού καθεστώτος υποστήριξης και προκειμένου να διευκολύνουν την ευελιξία 
στην επίτευξη των ενδιάμεσων και συνολικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για 
το 2020, τα κράτη μέλη, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συνεργαστούν προαιρετικά μέσω 
πρόσθετων ευέλικτων μέσων όπως τα λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης (TAC) ή κοινά 
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σχέδια όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος γ της παρούσας οδηγίας. Κάθε κράτος μέλος 
το οποίο έλαβε τέτοια απόφαση πρέπει στη συνέχεια να περιγράψει λεπτομερώς την κοινή 
συμφωνία στο σχετικό του σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 35
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4  παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Επιτροπή θα παράσχει, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2009, 
δεσμευτικό πλαίσιο για τα σχέδια δράσης 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
προκειμένου να παράσχει καθοδήγηση 
στα κράτη μέλη· το εν λόγω δεσμευτικό 
πλαίσιο θα περιέχει τις ακόλουθες 
ελάχιστες απαιτήσεις:
(a) Στατιστικές αναφοράς των κρατών 
μελών για το μερίδιο ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας για το 2005 και το 
τελευταίο διαθέσιμο έτος, ενώ η τελική 
κατανάλωση ενέργειας θα καθορίζεται 
από:
- στερεά καύσιμα, πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας (παραγόμενη θερμότητα, 
αστική θέρμανση)· συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού και θερμότητας από 
ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας··
- τομείς: βιομηχανία, νοικοκυριά και 
υπηρεσίες καθώς και μεταφορές·
- ηλεκτρική ενέργεια (χωρίς ηλεκτρική 
ενέργεια για θέρμανση και ζεστό νερό), 
θέρμανση (με ηλεκτρική ενέργεια για 
θέρμανση και ζεστό νερό), και 
μεταφορές· σε κάθε περίπτωση από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μη 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
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(β) (β)Ο δεσμευτικός εθνικός συνολικός 
στόχος των κρατών μελών για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020 
όπως ορίζεται στο μέρος Α του 
παραρτήματος I·
(γ) Οι εθνικοί δεσμευτικοί ελάχιστοι 
προσωρινοί στόχοι των κρατών μελών 
όπως ορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος I·
(δ) οι εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι για το 
2020 και οι προσωρινοί στόχοι για τα 
μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στην ηλεκτρική ενέργεια, τη θέρμανση 
και τις μεταφορές:
(i) οι δεσμευτικοί στόχοι για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:
- εθνικός στόχος για το μερίδιο ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 
προκειμένου να συμμορφώνεται με το 
μέρος A του παραρτήματος I·
- εθνικοί ενδιάμεσοι στόχοι για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
προκειμένου να συμμορφώνεται με το 
μέρος Β του παραρτήματος I·
(ii) οι δεσμευτικοί στόχοι για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή θέρμανσης και ψύξης:
- εθνικός στόχος για το μερίδιο ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή θέρμανσης και ψύξης το 2020 
προκειμένου να συμμορφώνεται με το 
μέρος A του παραρτήματος I·
- εθνικοί ενδιάμεσοι στόχοι για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή θερμότητας και ψύξης 
προκειμένου να συμμορφώνεται με το 
μέρος Β του παραρτήματος I·
(iii) οι δεσμευτικοί στόχοι για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 
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μεταφορές:
- εθνικός στόχος για το μερίδιο ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές 
το 2020 προκειμένου να συμμορφώνεται 
με το μέρος A του παραρτήματος I·
- εθνικοί ενδιάμεσοι στόχοι για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 
μεταφορές προκειμένου να 
συμμορφώνεται με το μέρος Β του 
παραρτήματος I·
(ε) Μέτρα για επίτευξη των εν λόγω 
στόχων:
(i) πίνακας επισκόπησης όλων των 
μέτρων που αφορούν την προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
(ii) μέτρα για την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:
- γενικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων 
φορολογικών, οικονομικών, νομικών και 
άλλων πολιτικών που προωθούν τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
- συγκεκριμένα μέτρα για την πλήρωση 
των απαιτήσεων των άρθρων 12 έως 14
(iii) μέτρα για την προώθηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την 
παραγωγή θερμότητας και ψύξης:
- γενικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων 
φορολογικών, οικονομικών, νομικών και 
άλλων πολιτικών που προωθούν τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- συγκεκριμένα μέτρα για την πλήρωση 
των απαιτήσεων των άρθρων 12 και 13·
(iv) μέτρα για την προώθηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές:
- γενικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων 
φορολογικών, οικονομικών, νομικών και 
άλλων πολιτικών που προωθούν τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
συγκεκριμένα μέτρα για την πλήρωση 
των απαιτήσεων των άρθρων 12 και 13 
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και των άρθρων 15 έως 17·
(v) συγκεκριμένα μέτρα για την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
βιομάζα:
- γενικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων 
φορολογικών, οικονομικών, νομικών και 
άλλων πολιτικών που προωθούν τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
- συγκεκριμένα μέτρα για νέα 
κινητοποίηση της βιομάζας τα οποία 
λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες αρχές:
• ποσότητα βιομάζας που απαιτείται για 
την επίτευξη των στόχων
• τύπος και η προέλευση της βιομάζας 
πρέπει να καθοριστούν
• πρέπει να υπάρχει συνδυασμός 
διαθεσιμότητας /δυνατότητας /εισαγωγής 
και στόχου για τη βιομάζα
• Τα μέτρα πρέπει να καθοριστούν ούτως 
ώστε να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα της 
βιομάζας λαμβάνοντας υπόψη άλλους 
χρήστες της βιομάζας (τομείς που 
βασίζονται στη γεωργία και τα δάση).
(στ) Εκτιμήσεις:
(i) η συνολική αναμενόμενη συνεισφορά 
από κάθε τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για την επίτευξη του 
δεσμευτικού στόχου του 2020 και των 
δεσμευτικών προσωρινών στόχων για τα 
μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στην ηλεκτρική ενέργεια, στη θερμότητα 
και στη ψύξη και στις μεταφορές
(ii) η μικτή και η τελική κατανάλωση 
ενέργειας για το 2020 σύμφωνα με το 
σενάριο συνήθους λειτουργίας και το 
σενάριο αποδοτικότητας

(iii) μια στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση όπως ορίζεται στην οδηγία 
2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία 
ενσωματώνει τα περιβαλλοντικά οφέλη 
της χρήσης πηγών ενέργειας καθώς και 
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τις επιπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
υλοποιηθεί μέσω της βελτίωσης του εθνικού πλαισίου για τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Συνεπώς, η Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2010 θα καταστήσει 
διαθέσιμο για τα κράτη μέλη ένα σαφές εναρμονισμένο σχήμα για τα εθνικά σχέδια δράσης για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επακόλουθη ανάλυσή τους.

Τροπολογία 36
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εθνικά 
τους σχέδια δράσης στην Επιτροπή το 
αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2010.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα δικά 
τους σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας στην Επιτροπή το 
αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει διαχωρισμός από τα λοιπά σχέδια δράσης που σχετίζονται με την ενέργεια, όσα 
ασχολούνται ειδικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα τιτλοφορούνται: Σχέδια δράσης για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RAP), όπως συμφωνήθηκε ήδη από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της έκθεσης INI της βουλευτού του ΕΚ Britta Thomsen στον χάρτη 
πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη (ψήφισμα P6-TA(2007)0406 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2007).
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Τροπολογία 37
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4  παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Εντός τριών μηνών από την 
κοινοποίηση ενός σχεδίου δράσης για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από κράτος 
μέλος βάσει της παραγράφου 2, η 
Επιτροπή δύναται να απορρίψει το σχέδιο 
αυτό ή οποιαδήποτε πτυχή του με το 
σκεπτικό ότι δεν περιέχει όλα τα στοιχεία 
που απαιτούνται στην παράγραφο 1β ή 
ότι δεν είναι συμβατό με τους 
υποχρεωτικούς στόχους που θεσπίστηκαν 
στο Παράρτημα I. Σε αυτήν την 
περίπτωση, τα κράτη μέλη προτείνουν 
τροπολογίες· το σχέδιο δράσης δεν 
θεωρείται εγκριθέν πριν από την αποδοχή 
των τροπολογιών από την Επιτροπή. 
Κάθε απόφαση απόρριψης εκ μέρους της 
Επιτροπής αιτιολογείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόοδος των κρατών μελών θα παρακολουθείται δεόντως 
και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση θα αντιμετωπίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά, πρέπει να 
εγκριθούν αυστηρότερες διαδικασίες σχετικά με τα σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας που υποβάλλονται. Τα τελευταία πρέπει να είναι περαιτέρω δεσμευτικά για τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 38
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12  παράγραφος 1 – εδάφιο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(f) καθορίζονται λιγότερο επαχθείς (στ) καθορίζονται λιγότερο επαχθείς 
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διαδικασίες έγκρισης για μικρότερα έργα· 
και

διαδικασίες έγκρισης για μικρότερα έργα 
και για αποκεντρωμένα ανανεώσιμα 
συστήματα, όπως φωτοβολταϊκά 
στοιχεία, ηλιακά στοιχεία για θέρμανση, 
σόμπες καύσης βιομάζας, 
μικροσυμπαραγωγή με βιοαέριο, οι 
εγκρίσεις θα αντικατασταθούν από μια 
απλή ειδοποίηση προς το αρμόδιο 
κυβερνητικό σώμα· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απλή ειδοποίηση αντί των πολύπλοκων εγκρίσεων, θα επιταχύνει την ενσωμάτωση των 
μικρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 39
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12  παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα 
επίπεδα θα χαρακτηρίζεται από 
διαφάνεια και θα βασίζεται σε κριτήρια 
σχετικά με:

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια.

(a) τη χρήση κτιρίων παθητικής 
ενέργειας, χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας ή μηδενικής κατανάλωσης 
ενέργειας· ή 

β) τους τοπικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη διαθεσιμότητα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική εγκατάσταση ανανεώσιμων συστημάτων σε όλα τα νεόδμητα και τα 
ανακαινισμένα κτίρια είναι θεμελιώδης για την επίσπευση της διείσδυσης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 40
Markus Pieper

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12  παράγραφος 4  εισαγωγικό μέρος και σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα 
θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα 
βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με:

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα 
θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα 
βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με: 

α) τη χρήση κτιρίων παθητικής ενέργειας, 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας· ή

α) την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, η 
οποία ορίζεται από ένα συνδυασμό 
προδιαγραφών μόνωσης και της 
χρησιμοποιηθείσας τεχνολογίας για τη 
θέρμανση, συμπεριλαμβανομένης της 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην κατασκευή νέων κτηρίων, η χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας είναι σε πολλές 
περιπτώσεις εφικτή χωρίς να απαιτείται μεγάλη πρόσθετη δαπάνη. Ωστόσο, πρέπει οι επενδυτές 
να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε νέες τεχνολογικές επιλογές καθώς συχνά συμβάλλουν στους 
στόχους της ασφάλειας του εφοδιασμού και της προστασίας του κλίματος με τον 
αποτελεσματικότερο δυνατό από πλευράς κόστους τρόπο. Στην περίπτωση όμως των ήδη 
κατασκευασμένων κτηρίων, υπάρχει συχνά επιπλέον κόστος που σχετίζεται με την 
μεταγενέστερη εγκατάσταση εξοπλισμού για να χρησιμοποιεί ανανεώσιμες μορφές ενέργειας το 
οποίο ποικίλλει πάρα πολύ από περίπτωση σε περίπτωση. Εδώ, η οικονομική ενίσχυση από 
πλευράς κυβερνήσεως θα ήταν πιο σημαντική από τους οικοδομικούς κανονισμούς που θα 
επέφεραν μεγάλη αύξηση του κόστους στην περίπτωση των ήδη κατασκευασμένων κτηρίων και 
θα συνεπάγονταν γραφειοκρατικές διαδικασίες επιθεώρησης.
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Τροπολογία 41
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12  παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές τους θα προωθούν 
δραστήρια, από το 2010 και εφεξής, τα 
μοντέλα εξοικονόμησης ενέργειας για 
διοικητικά κτίρια και ιδιωτικές 
κατοικίες και, το αργότερο μέσα στο 
2015, θα θέσουν ως προϋπόθεση στην 
οικοδόμηση κτιρίων την εξοικονόμηση 
ενέργειας.
Τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές τους απαιτούν τα κτίρια 
των δημόσιων υπηρεσιών ή τα γειτονικά 
τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο να αποτελέσουν υποδειγματικά 
σχέδια όσον αφορά τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να 
εφαρμόσουν τα πρότυπα χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης από το 2012 
και εφεξής.

Οι στέγες όλων των δημόσιων κτιρίων 
καθώς και των κτιρίων πλησίον αυτών 
θα τεθούν στη διάθεση τρίτων οι οποίοι 
προτίθενται να προβούν σε επενδύσεις 
για την εγκατάσταση εξοπλισμού 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα συντονίσουν, από κοινού με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ιδέες για 
την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων 
κτηρίων ή την κατασκευή νέων δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τη σταδιακή καθιέρωσή τους.
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Τροπολογία 42
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12  παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και επιτυγχάνουν σημαντική 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενεργειακά 
σήματα ή οικολογικά σήματα ή άλλα 
κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που 
αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

5. Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, κυρίως στις αστικές περιοχές 
όπου τα συστήματα αυτά είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμα και επιτυγχάνουν σημαντική 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενεργειακά 
σήματα ή οικολογικά σήματα ή άλλα 
κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που 
αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ να τονίζεται, σε συνδυασμό με την 
παροχή κινήτρων για τη χρήση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αστική διάσταση της προβολής των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Τροπολογία 43
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12  παράγραφος 5  εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, τα 
κράτη μέλη προωθούν τις αντλίες 
θερμότητας που επιτυγχάνουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικής 

διαγράφεται
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σήμανσης που θεσπίστηκαν στην 
απόφαση 2007/742/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντλίες θερμότητας που λειτουργούν με ατμοσφαιρικό αέρα δεν θεωρούνται ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας. Αντιθέτως, σύμφωνα με την οδηγία 2006/32/ΕΚ συνιστούν απαίτηση 
ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές 
υπηρεσίες).

Τροπολογία 44
Markus Pieper

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης, στον βαθμό που δεν 
διατίθενται ήδη στα οικεία εθνικά 
προγράμματα κατάρτισης, για τους 
εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων 
και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών 
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών 
συστημάτων και αντλιών θερμότητας. Τα 
εν λόγω καθεστώτα πιστοποίησης 
βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται 
στο παράρτημα IV. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει 
χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με αυτά τα κριτήρια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Έχοντας υπόψη τις υψηλές προδιαγραφές επαγγελματικής κατάρτισης στα περισσότερα κράτη 
μέλη, αυτά τα προτεινόμενα καθεστώτα πιστοποίησης είναι υπερβολικά μεγαλεπήβολα.
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Τροπολογία 45
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων καθώς και
γεωθερμικών συστημάτων. Τα εν λόγω 
καθεστώτα πιστοποίησης βασίζονται στα 
κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα 
IV. Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντλίες θερμότητας που λειτουργούν με ατμοσφαιρικό αέρα δεν ενδείκνυνται σύμφωνα με 
την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενδείκνυνται όμως οι αντλίες θερμότητας που 
λειτουργούν με γεωθερμική ενέργεια.

Τροπολογία 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13  παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη συμφωνούν να 
καθιερώσουν ορισμένες κατευθυντήριες 
γραμμές συνεργασίας εμπλέκοντας τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές ώστε να 
μπορέσουν αυτές να συμμετάσχουν 
πλήρως στην ανάπτυξη της ενημέρωσης, 
στην ευαισθητοποίηση του κοινού, στην 
καθοδήγηση και στα επιμορφωτικά 
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προγράμματα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση και δέχονται όλο και περισσότερα αιτήματα από τους πολίτες για να βελτιώσουν την 
ποιότητα των παρεχόμενων σήμερα πληροφοριών.

Τροπολογία 47
Markus Pieper

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14  παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της 
αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 
δικτύου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι ευρισκόμενοι στο έδαφός τους φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής εγγυώνται τη μεταφορά και 
τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Τα 
κράτη μέλη εξάλλου προβλέπουν ότι η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές έχει προτεραιότητα 
πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 
στο πλαίσιο της διασφάλισης του 
εφοδιασμού. Κατά την κατανομή των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, οι 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς δίδουν προτεραιότητα σε 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον βαθμό 
που το επιτρέπει η ασφάλεια του εθνικού 
συστήματος ηλεκτροδότησης.

2. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της 
αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 
δικτύου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι ευρισκόμενοι στο έδαφός τους φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής εγγυώνται τη μεταφορά και 
τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Τα 
κράτη μέλη εξάλλου προβλέπουν ότι η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές έχει προτεραιότητα 
πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 
στο πλαίσιο της διασφάλισης του 
εφοδιασμού. Κατά την κατανομή των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, οι 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς δίδουν προτεραιότητα σε 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον βαθμό 
που το επιτρέπει η ασφάλεια του εθνικού 
συστήματος ηλεκτροδότησης και στον 
βαθμό που δεν επηρεάζεται η λειτουργία 
των συνδυασμένων εγκαταστάσεων 
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τόσο η προβολή και χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας όσο και οι συνδυασμένες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού στοχεύουν στην αύξηση της ασφάλειας 
του εφοδιασμού και της προστασίας του κλίματος και πρέπει να θεωρούνται ως εξ ίσου 
σημαντικά μέσα που εξυπηρετούν στην εκπλήρωση του στόχου αυτού. Σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, η συμβολή των εγκαταστάσεων σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού και της 
προστασίας του κλίματος πρέπει να αξιολογηθεί εξετάζοντας επίσης και τις οικονομικές πτυχές. 

Τροπολογία 48
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14  παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα 
ακολουθήσουν μια συντονισμένη 
προσέγγιση για την ανάπτυξη της 
παράκτιας αιολικής και θαλάσσιας 
ενέργειας στη Βόρεια Θάλασσα και τη 
Βαλτική. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει 
μια βελτιστοποιημένη διαδικασία 
έγκρισης. Η αναγκαία υποδομή δικτύου 
τόσο παράκτια όσο και χερσαία θα 
αποτελεί έργο προτεραιότητας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ). 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα 
ακολουθήσουν μια συντονισμένη 
προσέγγιση για την ανάπτυξη 
δυνατοτήτων παραγωγής αιολικής και 
ηλιακής θερμικής ενέργειας στην περιοχή 
της Μεσογείου τόσο σε χώρες μέλη της 
ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες. Η αναγκαία 
υποδομή δικτύου θα αποτελεί έργο 
προτεραιότητας στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
(ΔΕΔ).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη του παράκτιου αιολικού και θαλάσσιου δυναμικού στη Βόρεια Θάλασσα και τη 
Βαλτική, καθώς και η ανάπτυξη των δυναμικών της ηλιακής θερμικής ενέργειας και της 
αιολικής στην περιοχή της Μεσογείου θα είναι πιο εύκολη αν ακολουθηθεί μια συντονισμένη 
προσέγγιση θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΔΕΔ.

Τροπολογία 49
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14  παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8b. Τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές τους θα λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα για την ανάπτυξη της 
υποδομής τηλεθέρμανσης που θα 
εξυπηρετήσει την ανάπτυξη της 
παραγωγής κεντρικής θέρμανσης και 
ψύξης από μεγάλες μονάδες βιομάζας και 
ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας. Στα 
εθνικά τους σχέδια δράσης θα 
εκτιμήσουν τις ανάγκες δημιουργίας νέας 
υποδομής, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ενσωμάτωση των ποσοτήτων 
κεντρικά παραγόμενης ανανεώσιμης 
ενέργειας θέρμανσης και ψύξης, που είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη του εθνικού 
στόχου του 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγάλης κλίμακας αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση και τη 
ψύξη θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της αναγκαίας υποδομής τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης. Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο θέμα 
αυτό.
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Τροπολογία 50
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15  παράγραφος 1  εδάφιο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(c) για τον προσδιορισμό της 
επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική 
υποστήριξη για την κατανάλωση 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών.

(γ) για τον προσδιορισμό της 
επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική 
υποστήριξη για την κατανάλωση βιομάζας 
για ενέργεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

H νομοθεσία καλύπτει όλες τις μορφές ενέργειας που παράγονται από βιομάζα και όχι μόνο 
αυτή που χρησιμοποιείται ως καύσιμο στον τομέα μεταφορών. Το κριτήριο αειφορίας που 
ορίζεται στο παρόν άρθρο δεν πρέπει να περιορίζεται στα καύσιμα για μεταφορές δεδομένου ότι 
η συνολική παραγωγή βιομάζας, περιλαμβανομένης και αυτής που χρησιμοποιείται για τη 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, ενδέχεται να έχει ορισμένες συναφείς με αυτό 
επιπτώσεις κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί.

Τροπολογία 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15  παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που έχουν παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιανουάριο του 2008, το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.

Στην περίπτωση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που έχουν παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιούνιο του 2009, το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2015.

Or. es

Αιτιολόγηση

Mε τη σημερινή διατύπωση, πολλές περιφέρειες της ΕΕ που έχουν προωθήσει την παραγωγή 
βιοκαυσίμων μέσω καθεστώτων στήριξης εξαιρούνται από τις διατάξεις όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Για να υπάρξει νομική ασφάλεια για 
τους φορείς είναι ανάγκη να τους επιτραπεί μία εύλογη χρονική περίοδος ώστε να 
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προσαρμόσουν τις παραγωγικές διαδικασίες τους στις αυστηρότερες απαιτήσεις περί εκπομπών 
τις οποίες ορίζει η οδηγία. 

Τροπολογία 52
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15  παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα καύσιμα κίνησης από βιομάζα που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 περιορίζονται σε καύσιμα 
προερχόμενα από
(α) απόβλητα ή υπολείμματα, 
περιλαμβανομένου του βιοαερίου,
(β) οι πρώτες ύλες που φύονται σε 
ακαλλιέργητη, υποβαθμισμένη ή οριακής 
απόδοσης έκταση με καθαρό όφελος σε 
άνθρακα όσον αφορά τις εκπομπές από 
την αλλαγή στη χρήση της γης σε περίοδο 
άνω των 10 ετών·

(γ) καύσιμα από πρώτες ύλες που δεν έχει 
ως αποτέλεσμα εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου από την άμεση ή έμμεση 
αλλαγή στις χρήσεις γης. 

Or. en

Τροπολογία 53
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15  παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 

3. H βιομάζα για ενέργεια πλην της 
χρήσεως για καύσιμα στον μεταφορικό 
τομέα που λαμβάνονται υπόψη για τους 
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να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις με 
αναγνωρισμένη υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας, δηλαδή από εκτάσεις 
που είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008
ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν πρέπει να έχουν 
παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες 
από εκτάσεις με αναγνωρισμένη υψηλή 
αξία βιοποικιλότητας, εκτός εάν 
συνίσταται από νόμιμα και υπαγόμενα σε 
ρυθμίσεις ρεύματα αποβλήτων ή 
υπολείμματα ξυλείας που προκύπτουν 
από νόμιμες πρακτικές διαχείρισης για τη 
διατήρηση. Περιλαμβάνονται εκτάσεις 
που είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά το 1990 ή αργότερα, 
ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις αυτές 
εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

(-a) Έκταση υψηλής αξίας διατήρησης
(α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ' όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν ώστε 
έχουν αποκατασταθεί η φυσική σύνθεση 
ειδών και οι φυσικές διεργασίες·

(α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ' όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν ώστε 
έχουν αποκατασταθεί η φυσική σύνθεση 
ειδών και οι φυσικές διεργασίες·

(β) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί ως προστατευόμενη, εκτός εάν 
υποβληθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών 
δεν θίγει τους σκοπούς αυτούς·

β) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί ως προστατευόμενη, εκτός εάν 
υποβληθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών 
δεν θίγει τους σκοπούς αυτούς·

(γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
δηλαδή λειμώνες που παρουσιάζουν 
μεγάλο πλούτο ειδών, καμία λίπανση και 
καμία υποβάθμιση·
.

(γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
δηλαδή λειμώνες που διατηρούν τη 
σύνθεση και τα οικολογικά 
χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες των 
φυσικών ειδών χωρίς καμία λίπανση.

Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και τις 
γεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων 
καθορίζονται οι λειμώνες που καλύπτονται 
από το σημείο γ). Ένα τέτοιο μέτρο 
τροποποίησης μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας εκδίδεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και τις 
γεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων 
καθορίζονται οι λειμώνες που καλύπτονται 
από το σημείο γ). Ένα τέτοιο μέτρο 
τροποποίησης μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας εκδίδεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3.

Or. en
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Τροπολογία 54
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15  παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του 
2008, αλλά δεν έχουν πλέον, ένα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

4. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή βιοκαυσίμων και 
άλλων βιορευστών που λαμβάνονται 
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 λαμβάνονται από:

(α) υγρότοποι, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε 
μόνιμα είτε για ένα μεγάλο μέρος του 
έτους, συμπεριλαμβανομένων των 
παρθένων τυρφώνων· 

(α) δάση που αποτελούν αντικείμενο 
διαχείρισης και υλοτόμησης σύμφωνα με 
τα κριτήρια της Υπουργικής Διάσκεψης 
για την Προστασία των Δασών στην 
Ευρώπη (MCPFE) περί αειφόρου 
διαχείρισης δασών ή ανάλογα κριτήρια 
που έχουν τεθεί για άλλες διεργασίες 
περιφερειακής πολιτικής στον τομέα των 
δασών και υπόκεινται σε δασική και 
περιβαλλοντική νομοθεσία κράτους 
μέλους·

(β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή 
εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 
εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 
μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη 
του 30%, ή με δένδρα που έχουν τη 
δυνατότητα να φθάσουν τα όρια αυτά επί 
τόπου.

(β) υγρότοπους, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε 
μόνιμα είτε για ένα μεγάλο μέρος του 
έτους, συμπεριλαμβανομένων των 
παρθένων τυρφώνων· η τύρφη η οποία 
λαμβάνεται για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
υπερβαίνει τη φυσική ποσότητα η οποία 
λαμβάνεται ετησίως.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφουν 
δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
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κατά τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών 
η έκταση είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με 
εκείνα που είχε τον Ιανουάριο του 2008.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν χρήσιμο να επιτραπεί η χρήση της τύρφης ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας αλλά υπό 
συγκεκριμένους όρους που θα διασφάλιζαν τη βιωσιμότητα της χρήσεώς της.

Τροπολογία 55
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15  παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του 
2008, αλλά δεν έχουν πλέον, ένα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

4. H βιομάζα για ενέργεια πλην των 
καυσίμων στον μεταφορικό τομέα που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν το 1990, αλλά δεν 
έχουν πλέον, ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:

(α) υγρότοποι, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε 
μόνιμα είτε για ένα μεγάλο μέρος του 
έτους, συμπεριλαμβανομένων των 
παρθένων τυρφώνων·

(α) υγρότοποι, 

(aa) τυρφώνες,
(β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή 
εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1
εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 
μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη του 
30%, ή με δένδρα που έχουν τη 
δυνατότητα να φθάσουν τα όρια αυτά επί 
τόπου. 

(β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή 
εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 0,5
εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 
μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη του 
10%, ή με δένδρα που έχουν τη 
δυνατότητα να φθάσουν τα όρια αυτά επί 
τόπου. 
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Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφουν 
δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
κατά τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών 
η έκταση είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με 
εκείνα που είχε τον Ιανουάριο του 2008.

(βα) σαβάνα και θαμνώδεις περιοχές, 
δηλαδή περιοχές που περιέχουν διάφορες 
μορφές δένδρων, θάμνων και λειμώνες, οι 
οποίες έχουν υψηλά αποθέματα άνθρακα·

(ββ) Μόνιμοι λειμώνες, δηλαδή μη 
δασικές εκτάσεις και λιβάδια που 
καλύπτονται από χόρτο και 
χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι επί 20 
τουλάχιστον έτη.

Or. en

Τροπολογία 56
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15  παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Ασχέτως του κατά πόσον οι πρώτες 
ύλες καλλιεργήθηκαν εντός ή εκτός της 
επικράτειας της Κοινότητας, η βιομάζα 
για την παραγωγή ενέργειας δεν θα 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
εάν οι πρώτες ύλες από την οποία 
παράγεται καλλιεργούνται σύμφωνα με τα 
ακόλουθα κριτήρια: 
(α) τον σεβασμό των δικαιωμάτων των 
τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων 
λαών ως προς τη χρήση της γης, όπως 
αυτά ορίζονται στη Δήλωση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Αυτοχθόνων Λαών και σε άλλα 
οικεία διεθνή πλαίσια, ώστε:
- το δικαίωμα για τη χρήση της γης να 
μπορεί να αποδειχθεί και να μην 
αμφισβητείται νομικώς από τοπικές 
κοινότητες μέσω αποδείξιμων 
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δικαιωμάτων·
- η χρήση της γης με σκοπό τη λήψη 
βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας να 
μην θίγει τα νόμιμα, τα εθιμικά ή τα 
παραδοσιακά δικαιώματα άλλων 
χρηστών χωρίς την εκ των προτέρων 
ελεύθερη και εμπεριστατωμένη 
συγκατάθεσή τους, και
(β) να προβλέπονται διαδικασίες για τη 
διαβούλευση και επικοινωνία με τους 
τοπικούς πληθυσμούς και τις ομάδες 
συμφερόντων μέσω των δικών τους 
θεσμών·
(γ) να υπάρχει συμμόρφωση προς το 
εσωτερικό δίκαιο περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και 
προς τη νομοθεσία περί της ελάχιστης 
αμοιβής·
(δ) να υπάρχει συμμόρφωση προς τις 
σχετικές συμβάσεις και συστάσεις της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας· 
(ε) οι συμβάσεις με μικροκτηματίες 
αγρότες να είναι λογικές, διαφανείς και να 
τηρούνται. Συγκεκριμένα :
- οι συμφωνημένες πληρωμές να γίνονται 
έγκαιρα και όλο το κόστος, τα τέλη και οι 
εισφορές να εξηγούνται με σαφή τρόπο 
και να συμφωνούνται εκ των προτέρων·
- να εξηγείται με σαφήνεια η τιμολόγηση 
των εισροών, των υπηρεσιών και της 
γεωργικής πρώτης ύλης

- τα προγράμματα αποπληρωμής των 
δανείων να είναι απόλυτα διαφανή και να 
λειτουργούν με λογικό επιτόκιο.

Or. en
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Τροπολογία 57
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15  παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δεν αρνούνται να 
λάβουν υπόψη, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, επικαλούμενα άλλους λόγους 
αειφορίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 58
Jana Bobošíková

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16a (νέο)
Κριτήριο αειφορίας από πλευράς της 

επισιτιστικής ασφάλειας
Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά δεν 
πρέπει, ως προτεραιότητα, να παράγονται 
σε εδάφη που προορίζονται για παραγωγή 
επισιτιστικών προϊόντων.

Or. cs

Αιτιολόγηση

O αντίκτυπος αυτής της οδηγίας πρέπει να θεωρηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις αναλύσεις των HΕ 
και της Παγκόσμιας Τράπεζας (οι οποίες δείχνουν ότι ο βασικός λόγος κρίσεως στον επισιτιστικό 
τομέα είναι το υψηλό κόστος της παραγωγής βιοκαυσίμων) και τις αντιρρήσεις που διατύπωσε η 
επιστημονική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά το σχέδιο της 
Επιτροπής (σκοπός του οποίου είναι η εξασφάλιση ότι, μέχρι το 2020, στα βιοκαύσιμα θα 
αναλογεί το 10% όλων των καυσίμων).
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Τροπολογία 59
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17  παράγραφος 1  εδάφιο a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, 
εάν στο μέρος Α ή Β του παραρτήματος 
VII προβλέπεται προκαθορισμένη τιμή 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής του 
βιοκαυσίμου, χρησιμοποιώντας αυτή την 
προκαθορισμένη τιμή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19  παράγραφος 1  εδάφιο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γa) τις δημόσιες ενισχύσεις που 
στηρίζουν αυτές τις μορφές ενέργειας, οι 
οποίες ενδέχεται να περιλάβουν τη χρήση 
διαρθρωτικών κονδυλίων για την έρευνα 
και ανάπτυξη των ενεργειακών 
τεχνολογιών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών.

Or. es

Αιτιολόγηση

H χρήση κοινοτικών μέσων όπως είναι τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να ενισχύσουν την 
έρευνα, την ανάπτυξη και τις δυνατότητες καινοτομίας στις περιοχές αυτές.
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Τροπολογία 61
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19  παράγραφος 1  εδάφιο k α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ka) τον αξιολογούμενο αντίκτυπο των 
επενδύσεων για την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στους στόχους 
περιφερειακής ανάπτυξης.

Or.

Τροπολογία 62
Jana Bobošíková

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
προέλευση των βιοκαυσίμων και των 
άλλων βιορευστών που καταναλώνονται 
στην Κοινότητα, καθώς και τον αντίκτυπο 
που έχει η παραγωγή τους στις χρήσεις γης 
στην Κοινότητα και στις κύριες 
προμηθεύτριες τρίτες χώρες. Η 
παρακολούθηση αυτή βασίζεται στις 
εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη 
κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 
1 και στις εκθέσεις των σχετικών τρίτων 
χωρών και διακυβερνητικών οργανισμών, 
σε επιστημονικές μελέτες και σε άλλες 
κατάλληλες πηγές πληροφοριών. Η 
Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις 
αλλαγές στις τιμές βασικών αγαθών που 
συνδέονται με τη χρήση βιομάζας για 
ενεργειακούς σκοπούς και τις 
συνακόλουθες θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια.

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
προέλευση των βιοκαυσίμων και των 
άλλων βιορευστών που καταναλώνονται 
στην Κοινότητα, καθώς και τον αντίκτυπο 
που έχει η παραγωγή τους στις χρήσεις γης 
στην Κοινότητα και στις κύριες 
προμηθεύτριες τρίτες χώρες. Η 
παρακολούθηση αυτή βασίζεται στις 
εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη 
κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 
1 και στις εκθέσεις των σχετικών τρίτων 
χωρών και διακυβερνητικών οργανισμών, 
σε επιστημονικές μελέτες και σε άλλες 
κατάλληλες πηγές πληροφοριών. Η 
Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τις 
αλλαγές στις τιμές βασικών αγαθών που 
συνδέονται με τη χρήση βιομάζας για 
ενεργειακούς σκοπούς και τις 
συνακόλουθες θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια 
στις κύριες προμηθεύτριες τρίτες χώρες. 
Ταυτόχρονα, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
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της τις εκθέσεις των HΕ και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Οι σημερινές αναλύσεις των HΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας δείχνουν ότι ο βασικός λόγος 
κρίσεως στον επισιτιστικό τομέα είναι το υψηλό κόστος της παραγωγής βιοκαυσίμων. H 
Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη της τις μελέτες αυτές.

Τροπολογία 63
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20  παράγραφος 5  εδάφιο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δa) τον αντίκτυπο των επενδύσεων των 
κρατών μελών και των περιφερειών για 
την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και απασχόληση.

Or. en

Τροπολογία 64
Jill Evans

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I  σημείο B

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την ενδεικτική πορεία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
πρέπει να επιτυγχάνονται τα ακόλουθα 
μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές:

Οι υποχρεωτικοί ελάχιστοι ενδιάμεσοι 
στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 πρέπει να επιτυγχάνονται τα 
ακόλουθα μερίδια ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συνολικοί στόχοι της ΕΚ και των κρατών μελών για το 
2020 θα επιτευχθούν είναι απαραίτητο να εγκριθούν και υποχρεωτικοί προσωρινοί στόχοι. Η 
προτεινόμενη πορεία στο παράρτημα 1Β ξεκινά από πολύ χαμηλά και αφήνει τη μεγαλύτερη 
δέσμευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τα τελευταία χρόνια πριν από το 2020. Αν δεν 
τηρηθεί αυτή η πορεία, θα είναι δύσκολο τα κράτη μέλη να πετύχουν τον στόχο τους για το 
2020. Από αυτήν την άποψη, θα πρέπει να θεωρηθεί ως απόλυτα αναγκαία ελάχιστη πορεία.

Τροπολογία 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII Γ  σημείο Γ  παράγραφος 16  εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων και 
άλλων βιορευστών, για τους σκοπούς του 
εν λόγω υπολογισμού λαμβάνονται υπόψη 
όλα τα παραπροϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής 
ενέργειας που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 14, με 
εξαίρεση τα υπολείμματα γεωργικής 
συγκομιδής (π.χ. άχυρο, υπολείμματα 
ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, στάχυα 
αραβοσίτου και κελύφη καρπών). Για 
τους σκοπούς του ίδιου υπολογισμού, τα 
παραπροϊόντα που έχουν αρνητικό 
ενεργειακό περιεχόμενο λογίζονται ως 
έχοντα μηδενικό ενεργειακό περιεχόμενο.

Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων και 
άλλων βιορευστών, για τους σκοπούς του 
εν λόγω υπολογισμού λαμβάνονται υπόψη 
όλα τα παραπροϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής 
ενέργειας που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 14. Για τους 
σκοπούς του ίδιου υπολογισμού, τα 
παραπροϊόντα που έχουν αρνητικό 
ενεργειακό περιεχόμενο λογίζονται ως 
έχοντα μηδενικό ενεργειακό περιεχόμενο. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Ορισμένα προϊόντα, όπως το άχυρο, πρέπει να εξετάζονται ως παραπροϊόντα παρά ως 
υπολείμματα. Σε πολλά κράτη μέλη το άχυρο χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή στην κτηνοτροφία 
και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να θεωρείται θεμιτό να περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της 
ισορροπίας των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
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