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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στη γνωμοδότησή της προς την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με τον "Χάρτη Πορείας για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας στην Ευρώπη 2007" παρότρυνε την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο 
δυνατό την προτεινόμενη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και τα μέσα 
προαγωγής, μεταφοράς τεχνολογίας και διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών ως προς την 
αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η επιτροπή ήταν υπέρ του στόχου για συμμετοχή κατά 25% των 
ανανεώσιμων πηγών κατά μέσο όρο μέχρι το 2020 και υπέρ σαφών δεσμευτικών στόχων για 
τους τομείς του ηλεκτρισμού, των μεταφορών, της θερμότητας και της ψύξης. Η επιτροπή 
κάλεσε την ΕΕ να διευκρινίσει τους ρόλους, τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες των 
περιφερειών και των τοπικών αρχών στην εφαρμογή πολιτικής, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας.

Η "Νέα Ενεργειακή Πολιτική για την Ευρώπη" πρέπει να τύχει υποστήριξης διότι σέβεται 
πλήρως την επιλογή των κρατών μελών για ενεργειακό μίγμα καθώς και την εθνική τους 
κυριαρχία πάνω στις πηγές πρωτογενούς ενέργειας, ενώ παράλληλα η πολιτική αυτή 
ενισχύεται από το πνεύμα αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας έτσι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση στις κλιματικές αλλαγές και την πρόκληση της προώθησης της 
περιβαλλοντικής αειφορίας. Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην ενεργειακή πολιτική επιτρέπει την αποκεντρωμένη υλοποίηση αυτής της 
ενεργειακής πολιτικής με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο και την 
ικανοποίηση των αναγκών των περιφερειών. Επομένως πρέπει να παρασχεθούν στις αρμόδιες 
αρχές τα μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Έχει επομένως σημασία να εξετάσουν τα 
κράτη μέλη όλες τις δυνατές τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική τη συμπαραγωγή ενέργειας 
οσάκις αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, όταν η ανανεώσιμη ενέργεια παράγεται από βιομάζα.
Πέραν αυτών, η Επιτροπή πρέπει να μελετήσει τον αντίκτυπο των λεβήτων με καύση ξύλων 
στην τοπική και αειφόρο ανάπτυξη του τομέα της ξυλείας, έχοντας επίγνωση ότι ο εν λόγω 
τομέας διαδραματίζει μείζονα ρόλο στην περιφερειακή αξιοποίηση και στη δυναμικότητα των 
οικονομιών της υπαίθρου. 

Στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες 
και δραστηριότητες όλων των τοπικών ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων στην 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, 
γεωργών και δασοκόμων, επιχειρηματιών και χωροτακτών, πανεπιστημίων, ερευνητών και 
ιδιωτών. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα και να βελτιώσουν τα δίκτυα εφοδιασμού και εμπορίας της παραγόμενης 
ανανεώσιμης ενέργειας.

Οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές πρέπει να δώσουν το παράδειγμα στον Ευρωπαίο πολίτη 
υιοθετώντας τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίριά τους, προωθώντας τη 
χρήση βιοκαυσίμων στα οχήματά τους και εξοικονομώντας ενέργεια μέσα από προμήθειες 
ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού.
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Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η χρήση ανανεώσιμων πηγών καθώς και η παραγωγή 
εξοπλισμού και μηχανών μπορούν να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης σε πολλές περιοχές σε 
όλη την Ευρώπη, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένες επιλογές στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας. 

Η πλήρης χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξακολουθεί να απαιτεί ερευνητική δουλειά, 
ανάπτυξη προϊόντων, διαφήμιση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Πρέπει να προβληθεί με ιδιαίτερη έμφαση η αξία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την 
άποψη της περιφερειακής ανάπτυξης. Επομένως έχει σημασία το γεγονός ότι η χρήση 
ανανεώσιμων πηγών εξυπηρετεί ένα στόχο με αποδείξιμη προστιθέμενη αξία. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 και πηγές αυτοσυντηρούμενης 
τύρφης στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ η αυτοσυντηρούμενη τύρφη αποτελεί σημαντική πηγή θερμότητας 
και ηλεκτρισμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανταποκρίνεται δε στις ανάγκες 
αποκεντρωμένων και διαφοροποιημένων ενεργειακών συστημάτων. Τα καύσιμα μεταφορικών 
μέσων που παράγονται από τύρφη πληρούν την απαίτηση για εξοικονόμηση εκπομπών αερίων 
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του θερμοκηπίου, τα δε οφέλη για το κλίμα είναι τα ίδια με άλλα βιοκαύσιμα. Τα καύσιμα 
μεταφορικών μέσων που παράγονται από τύρφη θα ενισχύσουν επίσης την εμπορία της 
τεχνολογίας δεύτερης γενιάς Fischer-Tropsch. Τα καύσιμα μεταφορικών μέσων που 
παράγονται από τύρφη θα μειώσουν επίσης την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
εισαγωγές και πετρέλαιο.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό 
σχέδιο δράσης. 

1. 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.

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 
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.

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, 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.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) η εθνική νομοθεσία και οι 
διοικητικές διαδικασίες επιτρέπουν και 
υποστηρίζουν τη δημιουργία συμπράξεων 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· 
υποστηρίζουν επίσης τις δυνατότητες 
αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των 
επιχειρήσεων, του δημοσίου τομέα, των 
σχολείων και των πανεπιστημίων 
προκειμένου να δημιουργηθούν θύλακες 
περιφερειακής καινοτομίας, στο πνεύμα 
της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφόρηση και κατάρτιση Πληροφόρηση, κατάρτιση και έρευνα

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
έρευνα για τις ανανεώσιμες ενέργειες και 
την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ 
ερευνητικών κέντρων και βιομηχανίας 
κατά τρόπο που θα διευκολύνει την 
εφαρμογή νέας τεχνολογίας και 
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περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 6

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 
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:

3. 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:

(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· 

(α) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί δια νόμου 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 

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

(γ) εκτάσεις όπου έχει επέλθει παράνομη 
αλλαγή χρήσης γης ή καταστροφή 
παρθένων υγροτόπων που ενδέχεται να 
οδηγήσει σε εξάντληση του αποθέματος 
άνθρακα του εδάφους.

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

Αιτιολόγηση

Ο αρχικός ορισμός "δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων" στο άρθρο 15, παράγραφος 3, στοιχείο α) είναι ανακριβής όρος που 
χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς στατιστικής που αφήνει περιθώρια για διφορούμενη 
ερμηνεία ως προς το ποια δάση ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Σε μερικές περιπτώσεις δάση 
που αποτελούν αντικείμενο αειφόρου διαχείρισης στο πλαίσιο συνήθους οικονομικής χρήσης θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν άθικτα, περικλείοντα πλούτο βιοποικιλότητας και δεν εμπίπτουν στον 
στόχο χρήσης 10% των βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 7

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 

4. Πρώτες ύλες με βάση το ξύλο που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνονται από δάση τα οποία:
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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) 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·

(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) υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία για 
τα δάση και το περιβάλλον.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Διάσκεψη Υπουργών για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη (MCPFE) κατέγραψε 
αναλυτική δέσμη κριτηρίων και δεικτών για την αειφόρο διαχείριση των δασών επί του οποίου 
πρέπει να υποβάλουν έκθεση όλοι οι υπογράψαντες. Αυτά τα κριτήρια εφαρμόσθηκαν επίσης σε 
εθνικό επίπεδο και σήμερα αποτελούν πλέον ουσιαστικό μέρος της εθνικής νομοθεσίας για τα 
δάση σε πολλές χώρες της ΕΕ. Αντίστοιχα κριτήρια και δείκτες δημιουργήθηκαν επίσης σε 
διάφορα μέρη του κόσμου και πρέπει να χρησιμοποιούνται για πρώτες ύλες που βασίζονται στα 
δάση εκτός της Ευρώπης.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) τη συμμετοχή των περιφερειών σε 
αυτή τη διεργασία και τα μέτρα που 
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λαμβάνονται σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το σχετικό περιβαλλοντικό όφελος και 
κόστος των διαφόρων βιοκαυσίμων, τον 
αντίκτυπο της κοινοτικής πολιτικής 
εισαγωγών στις σχετικές εισαγωγές, τις 
συνέπειες για την ασφάλεια εφοδιασμού 
και τους τρόπους επίτευξης ισορροπίας 
μεταξύ της εσωτερικής παραγωγής και των 
εισαγωγών·

(α) το σχετικό περιβαλλοντικό όφελος και 
κόστος των διαφόρων βιοκαυσίμων, 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τον 
αντίκτυπό τους στην οικονομική 
κατάσταση των περιοχών που 
συμμετέχουν στην παραγωγή, τη διανομή 
και τη χρησιμοποίησή τους·

(αα) τον αντίκτυπο της κοινοτικής 
πολιτικής εισαγωγών στις σχετικές 
εισαγωγές, τις συνέπειες για την ασφάλεια 
εφοδιασμού και τους τρόπους επίτευξης 
ισορροπίας μεταξύ της εσωτερικής 
παραγωγής και των εισαγωγών·

Or. en
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