
 

AM\1143306EL.docx  PE614.327v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0392/355 

Τροπολογία  355 

Fredrick Federley 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – στοιχείο α – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, η ηλεκτρική ενέργεια που 

λαμβάνεται μέσω άμεσης σύνδεσης με 

εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής από 

ανανεώσιμες πηγές i) η οποία αρχίζει να 

λειτουργεί μετά ή ταυτόχρονα με την 

εγκατάσταση παραγωγής ανανεώσιμων 

υγρών και αέριων καυσίμων κίνησης μη 

βιολογικής προέλευσης και ii) δεν είναι 

συνδεδεμένη με το δίκτυο, μπορεί να 

συνυπολογίζεται πλήρως ως ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για την 

παραγωγή των εν λόγω ανανεώσιμων 

υγρών και αέριων καυσίμων μη βιολογικής 

προέλευσης. 

Ωστόσο, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να 

συνυπολογίζεται πλήρως ως ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για την 

παραγωγή των εν λόγω ανανεώσιμων 

υγρών και αέριων καυσίμων κίνησης μη 

βιολογικής προέλευσης, εφόσον η 

εγκατάσταση παραγωγής ανανεώσιμων 

υγρών και αέριων καυσίμων μη 

βιολογικής προέλευσης είναι i) άμεσα 

συνδεδεμένη με εγκατάσταση 

ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες 

πηγές ή ii) συνδεδεμένη με σημείο 

δικτύου ηλεκτροδότησης και 

χρησιμοποιεί μόνο πλεόνασμα ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές με τρόπο που να 

εμποδίζει την περικοπή της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές λόγω ανεπαρκειών 

στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε ένα ή 

περισσότερα επίπεδα τάσης. Προκειμένου 

να αποδειχθεί επαρκώς η συμμόρφωση 

προς το σημείο ii), η Επιτροπή παρέχει 

καθοδήγηση και καθορίζει διαδικασία 

σχετικά με τον τρόπο παροχής της εν 

λόγω απόδειξης έως το 2019. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ηλεκτρική ενέργεια από καύσιμα 

βιομάζας που παράγεται σε εγκαταστάσεις 

με δυναμικότητα καυσίμου τουλάχιστον 

20 MW λαμβάνεται υπόψη για τους 

σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) 

και γ), μόνο εάν παράγεται με την 

εφαρμογή τεχνολογίας συμπαραγωγής 

υψηλής απόδοσης όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 σημείο 34 της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για 

τους σκοπούς της παραγράφου 1 

στοιχεία α) και β), η παρούσα διάταξη 

εφαρμόζεται μόνο σε εγκαταστάσεις που 

τίθενται σε λειτουργία μετά [3 έτη από την 

ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

οδηγίας]. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 1 στοιχείο γ), η παρούσα 

διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 

δημόσιας στήριξης που χορηγείται βάσει 

καθεστώτων που εγκρίνονται έως [3 έτη 

από την ημερομηνία έκδοσης της 

παρούσας οδηγίας]. 

Η ηλεκτρική ενέργεια από καύσιμα 

βιομάζας που παράγεται σε εγκαταστάσεις 

με δυναμικότητα καυσίμου τουλάχιστον 20 

MW λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς 

της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) και γ), 

του παρόντος άρθρου μόνο εάν παράγεται 

με την εφαρμογή τεχνολογίας 

συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 34 της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή αν 

παράγεται σε εγκαταστάσεις 

ηλεκτροπαραγωγής που επιτυγχάνουν 

καθαρή ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον 

40% και δεν χρησιμοποιούν ορυκτά 

καύσιμα. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) του 

παρόντος άρθρου, η παρούσα διάταξη 

εφαρμόζεται μόνο σε εγκαταστάσεις που 

τίθενται σε λειτουργία μετά [3 έτη από την 

ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

οδηγίας]. Για τους σκοπούς της 

παραγράφου 1 στοιχείο γ) του παρόντος 

άρθρου, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη της δημόσιας στήριξης 

που χορηγείται βάσει καθεστώτων που 

εγκρίνονται έως [ένα έτος από την 

ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

οδηγίας]. 
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