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Τροπολογία  881 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 

διαχειριστές δικτύων και από τους 

εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς να 

εξασφαλίζουν τον μακροπρόθεσμο 

προγραμματισμό δικτύων και 

συστημάτων και να λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής δικτύων μεταφοράς και 

διανομής, ευφυών δικτύων, 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης και του 

συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ετοιμότητα του συστήματος για την 

απορρόφηση των αυξανόμενων επιπέδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 

ασφαλής λειτουργία του συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης 

μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών 

μελών και τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν επίσης τα κατάλληλα μέτρα 

για να επιταχύνουν τις διαδικασίες 

χορήγησης άδειας για υποδομή δικτύων 

και για να συντονίσουν την έγκριση της 

υποδομής δικτύων με τις διοικητικές 

διαδικασίες και τις διαδικασίες 

προγραμματισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα του συστήματος για την απορρόφηση των 

αυξανόμενων επιπέδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα κράτη 

μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται μέτρα για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό 
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των δικτύων και συστημάτων, καθώς και την ανάπτυξη που καλύπτει όλα τα ουσιώδη μέρη του 

ενεργειακού συστήματος. 

 

Τροπολογία  882 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1α. Με την επιφύλαξη των 

απαιτήσεων για τη διατήρηση της 

αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 

δικτύου, και βάσει διαφανών και 

αμερόληπτων κριτηρίων που 

καθορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές 

αρχές: 

 α) τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

ευρισκόμενοι στο έδαφός τους 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής εγγυώνται τη μεταφορά και τη 

διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας· 

 β) τα κράτη μέλη εξάλλου προβλέπουν ότι 

η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει 

προτεραιότητα ή εξασφάλιση πρόσβασης 

στο δίκτυο ηλεκτροδότησης· 

 γ) τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, κατά 

την κατανομή των εγκαταστάσεων 

ηλεκτροπαραγωγής, οι διαχειριστές 

συστημάτων μεταφοράς να δίνουν 

προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις που 

χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, εκτός εάν δεν τίθεται σε 

κίνδυνο η ασφαλής λειτουργία του 

εθνικού συστήματος ηλεκτρικής 

ενέργειας και πληρούνται όλες οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 i) το ποσοστό των μεταβλητών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
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τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

του οικείου κράτους μέλους ισοδυναμεί 

τουλάχιστον με 33 % 

 ii) το οικείο κράτος μέλος βρίσκεται σε 

σωστή πορεία επίτευξης του εθνικού 

στόχου του για το 2030 

 iii) το οικείο κράτος μέλος έχει ανοίξει 

πλήρως όλες τις αγορές του, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

βοηθητικών υπηρεσιών, στη συμμετοχή 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

έχει καθιερώσει διαφανή μεθοδολογία 

σχετικά με τους κανόνες για την περικοπή 

 Όταν το οικείο κράτος μέλος αποφασίσει 

να καταργήσει την κατά προτεραιότητα 

αποστολή για νεοεισερχόμενο δυναμικό 

ανανεώσιμης ενέργειας βάσει αυτών των 

κριτηρίων, εγκρίνει επιχειρησιακά 

κατάλληλα μέτρα που σχετίζονται με το 

δίκτυο και την αγορά και περιορίζουν τις 

αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής στις 

υφιστάμενες μονάδες παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Το οικείο κράτος μέλος 

αιτιολογεί ότι η κατάργηση της κατά 

προτεραιότητα αποστολής δεν θα 

επηρεάσει τον στόχο μείωσης των 

συνολικών εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου της Ένωσης κατά 

τουλάχιστον 40 % κάτω από τα επίπεδα 

του 1990 έως το 2030. 

 Η αποστολή προτεραιότητας διατηρείται 

σε κάθε περίπτωση για εγκαταστάσεις με 

μέγιστη δυναμικότητα 1 MW και για 

εγκαταστάσεις που λειτουργούν από 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να διατηρηθεί στην παρούσα οδηγία η κατά προτεραιότητα πρόσβαση και η κατά 

προτεραιότητα αποστολή για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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Τροπολογία  883 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1β. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 

διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς 

και διανομής να καλύπτουν πλήρως το 

κόστος των τεχνικών προσαρμογών, 

όπως των συνδέσεων με το δίκτυο και 

των ενισχύσεων του δικτύου, της 

βελτιωμένης λειτουργίας του δικτύου και 

της δημοσίευσης των κανόνων για την 

αμερόληπτη εφαρμογή των κωδίκων 

δικτύου, οι οποίοι απαιτούνται για την 

εξασφάλιση της ένταξης νέων 

παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο δίκτυο, 

με ιδιαίτερη προσοχή στους παραγωγούς 

που βρίσκονται σε περιφερειακές 

περιοχές και σε περιοχές με χαμηλή 

πληθυσμιακή πυκνότητα. Οι διαχειριστές 

των συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής επιτρέπεται να ζητήσουν από 

τις εθνικές αρχές να ανακτήσουν τα 

έξοδα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ενώ οι συμβατικοί παραγωγοί ενέργειας δεν υποστήριξαν ιστορικά το κόστος επέκτασης και 

ενίσχυσης του δικτύου, θα ήταν άδικο να επιβληθεί αυτό το κόστος στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

 

Τροπολογία  884 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1γ. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 

διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς 

και διανομής να εξασφαλίσουν ότι 

οποιοιδήποτε νέοι παραγωγοί ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές που επιθυμούν να 

συνδεθούν με το σύστημα αποκτούν 

πρόσβαση χωρίς να επιβαρύνονται με το 

κόστος σύνδεσης στο δίκτυο, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 4, και 

λαμβάνουν τις περιεκτικές και 

απαραίτητες πληροφορίες που 

απαιτούνται, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται οι εξής: 

 α) λογικό και ακριβές χρονοδιάγραμμα 

για τη λήψη και επεξεργασία της αίτησης 

σύνδεσης με το δίκτυο, 

 β) λογικό ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για 

κάθε προτεινόμενη σύνδεση με το δίκτυο. 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 

στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 

επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο να 

προκηρύσσουν πρόσκληση προς υποβολή 

προσφορών για τις εργασίες σύνδεσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά Η τροπολογία αυτή επαναφέρει τμήματα του άρθρου 16 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 

σχετικά με την πρόσβαση και τη λειτουργία των δικτύων 

 

Τροπολογία  885 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1δ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
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τιμολόγια μεταφοράς και διανομής να 

μην δημιουργούν διακρίσεις εις βάρος 

της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και 

ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 

παράγεται σε περιφερειακές περιοχές, 

όπως νησιωτικές περιοχές, και σε 

περιφέρειες χαμηλής πληθυσμιακής 

πυκνότητας. Τα κράτη μέλη μεριμνούν 

ώστε η επιβολή τιμολογίων μεταφοράς 

και διανομής να μην δημιουργεί 

διακρίσεις εις βάρος του φυσικού αερίου 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή επαναφέρει τμήματα του άρθρου 16 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 

πρόσβαση και τη λειτουργία των δικτύων. 

 

Τροπολογία  886 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 ε (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1ε. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 

τιμολόγια που εφαρμόζουν οι διαχειριστές 

των συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής για τη μεταφορά και τη διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις 

που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας να απηχούν τα οφέλη που 

μπορούν να αποκομίζουν λόγω της 

σύνδεσης της εγκατάστασης με το 

δίκτυο. Αυτά τα οφέλη μπορούν να 

προκύπτουν από την άμεση χρήση του 

δικτύου χαμηλής τάσης 

Or. en 



 

AM\1130434EL.docx 9/167 PE607.899v02-00 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή επαναφέρει τμήματα του άρθρου 16 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την 

πρόσβαση και τη λειτουργία των δικτύων. 

 

Τροπολογία  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Με την επιφύλαξη των 

απαιτήσεων για τη διατήρηση της 

αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 

δικτύου, και βάσει διαφανών και 

αμερόληπτων κριτηρίων που 

καθορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές 

αρχές: 

 α) τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

ευρισκόμενοι στο έδαφός τους 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής εγγυώνται τη μεταφορά και τη 

διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας· 

 β) τα κράτη μέλη εξάλλου προβλέπουν ότι 

η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει 

προτεραιότητα ή εξασφάλιση πρόσβασης 

στο δίκτυο ηλεκτροδότησης· 

 γ) τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, κατά 

την κατανομή των εγκαταστάσεων 

ηλεκτροπαραγωγής, οι διαχειριστές των 

συστημάτων μεταφοράς να δίνουν 

προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις που 

χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας στον βαθμό που το επιτρέπει η 

ασφαλής λειτουργία του εθνικού 

συστήματος ηλεκτροδότησης και βάσει 

διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 

λαμβάνονται τα δέοντα επιχειρησιακά 

μέτρα σχετικά με το δίκτυο και την αγορά 

προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι 



 

PE607.899v02-00 10/167 AM\1130434EL.docx 

EL 

περιορισμοί της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Όταν λαμβάνονται σημαντικά 

μέτρα για τον περιορισμό των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

προκειμένου να εξασφαλιστούν η 

ασφάλεια του εθνικού συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας και ο ενεργειακός 

εφοδιασμός, τα κράτη μέλη μεριμνούν 

ώστε οι αρμόδιοι διαχειριστές των 

συστημάτων να υποβάλλουν έκθεση για 

τα μέτρα αυτά, αναφέροντας τι 

διορθωτικά μέτρα προτίθενται να λάβουν 

για την αποφυγή μη σκόπιμων 

περικοπών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 

11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 

 

Τροπολογία  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
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κατάλληλα μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής δικτύων μεταφοράς και 

διανομής, ευφυών δικτύων, 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης και του 

συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

ασφαλής λειτουργία του συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να επιτρέπει 

την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης 

της διασύνδεσης μεταξύ κρατών μελών, 

καθώς και μεταξύ κρατών μελών και 

τρίτων χωρών. 

 Τα κράτη μέλη που δεν έχουν επιτύχει τον 

ελάχιστο δεσμευτικό στόχο διασύνδεσης 

του 10 % περιλαμβάνουν στα 

ολοκληρωμένα εθνικά τους σχέδια για το 

κλίμα και την ενέργεια έναν οδικό χάρτη 

για την επίτευξη του στόχου λαμβάνοντας 

υπόψη τα πιο αποτελεσματικά επενδυτικά 

σχέδια. Τα εν λόγω σχέδια 

χαρακτηρίζονται ως προηγούμενα 

επενδυτικά σχέδια για την εσωτερική 

αγορά και υπόκεινται στις ειδικές 

διατάξεις που ορίζονται στο (άρθρο 7 του 

κανονισμού για τη διακυβέρνηση / άρθρο 

3 της οδηγίας σχετικά με τους κοινούς 

κανόνες για την εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας). Μέχρις ότου 

επιτευχθούν οι αναγκαίες επενδύσεις για 

την ανάθεση των έργων αυτών, εάν 

επιτευχθεί το μέγιστο τεχνικά και 

οικονομικά προσιτό επίπεδο 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το κράτος 

μέλος μπορεί να ζητήσει παράταση της 

περιόδου συμμόρφωσης με την εθνική 

συνεισφορά. 

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης τα 

κατάλληλα μέτρα για να επιταχύνουν τις 

διαδικασίες χορήγησης άδειας για 

υποδομή δικτύων και για να συντονίσουν 

την έγκριση της υποδομής δικτύων με τις 

διοικητικές διαδικασίες και τις 

διαδικασίες προγραμματισμού. 

Or. en 
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Τροπολογία  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής δικτύων μεταφοράς και 

διανομής, ευφυών δικτύων και 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

ασφαλής λειτουργία του συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να επιτρέπει 

την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. 

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς και 

διανομής στο έδαφός τους να εγγυώνται 

τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την 

ελάχιστη δυνατή περικοπή ή 

επανακατανομή και να εγγυώνται πλήρη 

διαφάνεια όσον αφορά τους κανόνες και 

τις πρακτικές περικοπής και 

επανακατανομής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής δικτύων μεταφοράς και 
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διανομής, ευφυών δικτύων, 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης και του 

συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

ασφαλής λειτουργία του συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να επιτρέπει 

την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης 

της διασύνδεσης μεταξύ κρατών μελών, 

καθώς και μεταξύ κρατών μελών και 

τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 

επίσης τα κατάλληλα μέτρα για να 

επιταχύνουν τις διαδικασίες χορήγησης 

άδειας για υποδομή δικτύων και για να 

συντονίσουν την έγκριση της υποδομής 

δικτύων με τις διοικητικές διαδικασίες 

και τις διαδικασίες προγραμματισμού. 

Or. en 

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 

 

Τροπολογία  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1α. Με την επιφύλαξη των 

απαιτήσεων για τη διατήρηση της 

αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 

δικτύου, και βάσει διαφανών και 

αμερόληπτων κριτηρίων που 

καθορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές 

αρχές: 

 α) τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

ευρισκόμενοι στο έδαφός τους 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής εγγυώνται τη μεταφορά και τη 

διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας· 
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 β) τα κράτη μέλη εξάλλου προβλέπουν ότι 

η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει 

προτεραιότητα ή εξασφάλιση πρόσβασης 

στο δίκτυο ηλεκτροδότησης· 

 γ) τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, κατά 

την κατανομή των εγκαταστάσεων 

ηλεκτροπαραγωγής, οι διαχειριστές των 

συστημάτων μεταφοράς να δίνουν 

προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις που 

χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας στον βαθμό που το επιτρέπει η 

ασφαλής λειτουργία του εθνικού 

συστήματος ηλεκτροδότησης και βάσει 

διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 

λαμβάνονται τα δέοντα επιχειρησιακά 

μέτρα σχετικά με το δίκτυο και την αγορά 

προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι 

περιορισμοί της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Όταν λαμβάνονται σημαντικά 

μέτρα για τον περιορισμό των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

προκειμένου να εξασφαλιστούν η 

ασφάλεια του εθνικού συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας και ο ενεργειακός 

εφοδιασμός, τα κράτη μέλη μεριμνούν 

ώστε οι αρμόδιοι διαχειριστές των 

συστημάτων να υποβάλλουν έκθεση για 

τα μέτρα αυτά, αναφέροντας τι 

διορθωτικά μέτρα προτίθενται να λάβουν 

για την αποφυγή μη σκόπιμων 

περικοπών. 

Or. en 

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 

 

Τροπολογία  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1β. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 

διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς 

και διανομής να καθορίζουν και να 

δημοσιοποιούν τους τυποποιημένους 

κανόνες τους σχετικά με την ανάληψη και 

τον επιμερισμό του κόστους των τεχνικών 

αναπροσαρμογών, όπως των συνδέσεων 

με το δίκτυο και των ενισχύσεων του 

δικτύου, της βελτιωμένης λειτουργίας του 

δικτύου και των κανόνων για την 

αμερόληπτη εφαρμογή των κωδίκων 

δικτύου, οι οποίοι απαιτούνται για την 

ένταξη νέων παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο. 

 Οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε 

αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα 

κριτήρια, στα οποία λαμβάνονται ιδίως 

υπόψη όλα τα έξοδα και τα οφέλη της 

σύνδεσης αυτών των παραγωγών με το 

δίκτυο, καθώς και οι ιδιαίτερες συνθήκες 

υπό τις οποίες λειτουργούν οι παραγωγοί 

που είναι εγκατεστημένοι σε 

περιφερειακές περιοχές και σε 

περιφέρειες χαμηλής πληθυσμιακής 

πυκνότητας. Οι κανόνες αυτοί μπορούν 

να προβλέπουν διαφορετικούς τύπους 

σύνδεσης. 

Or. en 

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 

 

Τροπολογία  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1γ. Ενδεχομένως, τα κράτη μέλη 

μπορούν να απαιτούν από τους 
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διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς 

και διανομής να αναλαμβάνουν ολόκληρο 

ή μέρος του κόστους που αναφέρεται 

στην παράγραφο 3. Τα κράτη μέλη 

επανεξετάζουν και λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των 

πλαισίων και των κανόνων για την 

ανάληψη και τον επιμερισμό του κόστους 

που αναφέρονται στην παράγραφο 3 

μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011, και στη 

συνέχεια ανά διετία, ώστε να 

εξασφαλίζουν την ένταξη νέων 

παραγωγών που προβλέπεται στην ίδια 

παράγραφο. 

Or. en 

(Βλέπε το άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/28/EK) 

 

Τροπολογία  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1δ. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής να παρέχουν σε τυχόν νέους 

παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές που επιθυμούν να συνδεθούν με το 

σύστημα τις περιεκτικές και απαραίτητες 

πληροφορίες που απαιτούνται, στις 

οποίες συμπεριλαμβάνονται οι εξής: 

 α) πλήρης και αναλυτική εκτίμηση του 

σχετικού κόστους σύνδεσης, 

 β) λογικό και ακριβές χρονοδιάγραμμα 

για τη λήψη και επεξεργασία της αίτησης 

σύνδεσης με το δίκτυο, 

 γ) λογικό ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για 

κάθε προτεινόμενη σύνδεση με το δίκτυο. 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 

στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 
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από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι 

οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν με το 

δίκτυο, να προκηρύσσουν πρόσκληση 

προς υποβολή προσφορών για τις 

εργασίες σύνδεσης. 

Or. en 

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 16 παράγραφος 5 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 

 

Τροπολογία  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 ε (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1ε. Ο επιμερισμός του κόστους που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3 

πραγματοποιείται με μηχανισμό που 

βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και 

αμερόληπτα κριτήρια, λαμβανομένων 

υπόψη των πλεονεκτημάτων που 

αποκομίζουν από τις εν λόγω συνδέσεις οι 

αρχικά και μετέπειτα συνδεόμενοι 

παραγωγοί, καθώς επίσης και οι 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής. 

Or. en 

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 16 παράγραφος 6 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 

 

Τροπολογία  896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 στ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1στ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 



 

PE607.899v02-00 18/167 AM\1130434EL.docx 

EL 

τιμολόγια μεταφοράς και διανομής να 

μην δημιουργούν διακρίσεις εις βάρος 

της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και 

ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 

παράγεται σε περιφερειακές περιοχές, 

όπως νησιωτικές περιοχές, και σε 

περιφέρειες χαμηλής πληθυσμιακής 

πυκνότητας. Τα κράτη μέλη μεριμνούν 

ώστε η επιβολή τιμολογίων μεταφοράς 

και διανομής να μην δημιουργεί 

διακρίσεις εις βάρος του φυσικού αερίου 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Or. en 

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 16 παράγραφος 7 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 

 

Τροπολογία  897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος -1 ζ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1ζ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 

τιμολόγια που εφαρμόζουν οι διαχειριστές 

των συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής για τη μεταφορά και τη διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις 

που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας να απηχούν τα οφέλη που 

μπορούν να αποκομίζουν λόγω της 

σύνδεσης της εγκατάστασης με το 

δίκτυο. Αυτά τα οφέλη μπορούν να 

προκύπτουν από την άμεση χρήση του 

δικτύου χαμηλής τάσης. 

Or. en 

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 16 παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 
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Τροπολογία  898 

Massimiliano Salini 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ανάλογα με την περίπτωση, τα 

κράτη μέλη εξετάζουν την ανάγκη 

επέκτασης της υφιστάμενης δικτυακής 

υποδομής φυσικού αερίου για να 

διευκολύνουν την ενσωμάτωση του 

φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

1. Ανάλογα με την περίπτωση, τα 

κράτη μέλη εξετάζουν την ανάγκη 

επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών 

φυσικού αερίου. 

 Το ΕΔΔΣΜ Αερίου περιλαμβάνει στο 

δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 

την εκπόνηση πρόβλεψης για το 

βιομεθάνιο και άλλα ανανεώσιμα αέρια, 

ιδίως το υδρογόνο και το βιοσυνθετικό 

φυσικό αέριο, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια των κρατών 

μελών για την ενέργεια και το κλίμα, τα 

εθνικά καθεστώτα στήριξης και 

οποιεσδήποτε άλλες σχετικές εθνικές 

πληροφορίες. 

 Το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 

δικτύων θα προσδιορίσει επίσης τις 

ανάγκες επενδύσεων του δικτύου που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη του 

βιομεθανίου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν σε τμήματα τα οποία 

τροποποιήθηκαν από την Επιτροπή στην πρότασή της. 

 

Τροπολογία  899 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ανάλογα με την περίπτωση, τα 

κράτη μέλη εξετάζουν την ανάγκη 

επέκτασης της υφιστάμενης δικτυακής 

υποδομής φυσικού αερίου για να 

διευκολύνουν την ενσωμάτωση του 

φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

1. Ανάλογα με την περίπτωση, τα 

κράτη μέλη εξετάζουν την ανάγκη 

επέκτασης της υφιστάμενης δικτυακής 

υποδομής φυσικού αερίου για να 

διευκολύνουν την ενσωμάτωση του 

φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Οι διαχειριστές συστημάτων 

μεταφοράς και οι διαχειριστές 

συστημάτων διανομής είναι υπεύθυνοι 

για τη διασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας της δικτυακής υποδομής 

φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων 

της συντήρησής του και του τακτικού 

καθαρισμού του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ανάλογα με την περίπτωση, τα 

κράτη μέλη εξετάζουν την ανάγκη 

επέκτασης της υφιστάμενης δικτυακής 

υποδομής φυσικού αερίου για να 

διευκολύνουν την ενσωμάτωση του 

φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

1. Τα κράτη μέλη εξετάζουν την 

ανάγκη επέκτασης των υφιστάμενων 

δικτυακών υποδομών φυσικού αερίου για 

να διευκολύνουν την ενσωμάτωση του 

φυσικού αερίου από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το ΕΔΔΣΜ Αερίου περιλαμβάνει στο 

δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων 

(ΔΠΑΔ) πρόβλεψη για το βιομεθάνιο και 

άλλα ανανεώσιμα αέρια, ιδίως το 

υδρογόνο και το βιοσυνθετικό φυσικό 

αέριο, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια των κρατών 

μελών για την ενέργεια και το κλίμα, τα 

εθνικά καθεστώτα στήριξης και 

οποιεσδήποτε άλλες σχετικές εθνικές 

πληροφορίες. Το ΔΠΑΔ προσδιορίζει 

επίσης τις επενδυτικές ανάγκες του 

δικτύου που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

του βιομεθανίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  902 

Jaromír Kohlíček 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ανάλογα με την περίπτωση, τα 

κράτη μέλη απαιτούν από τους 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής της επικράτειάς τους να 

δημοσιεύουν τεχνικούς κανόνες σύμφωνα 

με το άρθρο 6 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου34, ιδίως δε κανόνες για τη 

σύνδεση με το δίκτυο που περιλαμβάνουν 

απαιτήσεις για την ποιότητα, την οσμή και 

την πίεση του φυσικού αερίου. Τα κράτη 

μέλη απαιτούν επίσης από τους 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής να δημοσιεύουν τα τιμολόγια 

σύνδεσης για τη σύνδεση ανανεώσιμων 

πηγών φυσικού αερίου βάσει διαφανών και 

αμερόληπτων κριτηρίων. 

2. Ανάλογα με την περίπτωση, τα 

κράτη μέλη απαιτούν από τους 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής της επικράτειάς τους να 

δημοσιεύουν τεχνικούς κανόνες σύμφωνα 

με το άρθρο 6 της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου34, ιδίως δε κανόνες για τη 

σύνδεση με το δίκτυο που περιλαμβάνουν 

απαιτήσεις για την ποιότητα, την οσμή και 

την πίεση του φυσικού αερίου. Τα κράτη 

μέλη απαιτούν από τους διαχειριστές 

δικτύων φυσικού αερίου και τις αρμόδιες 

αρχές να καθορίζουν ποσοστά έγχυσης 

υδρογόνου τουλάχιστον 10 %. Τα κράτη 

μέλη απαιτούν επίσης από τους 

διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 

διανομής να δημοσιεύουν τα τιμολόγια 

σύνδεσης για τη σύνδεση ανανεώσιμων 
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πηγών φυσικού αερίου βάσει διαφανών και 

αμερόληπτων κριτηρίων. 

__________________ __________________ 

34Οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 

φυσικού αερίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 98/30/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 

15.7.2003, σ. 57). 

34Οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους 

κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 

φυσικού αερίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 98/30/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 

15.7.2003, σ. 57). 

Or. en 

 

Τροπολογία  903 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη απαιτούν επίσης 

από τους διαχειριστές των συστημάτων 

μεταφοράς και διανομής να καλύπτουν 

πλήρως το κόστος των τεχνικών 

προσαρμογών, όπως των συνδέσεων με 

το δίκτυο και των ενισχύσεων του 

δικτύου, της βελτιωμένης λειτουργίας του 

δικτύου και της δημοσίευσης των 

κανόνων για την αμερόληπτη εφαρμογή 

των κωδίκων δικτύου, οι οποίοι 

απαιτούνται για την εξασφάλιση της 

ένταξης νέων παραγωγών φυσικού αερίου 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 

δίκτυο, με ιδιαίτερη προσοχή στους 

παραγωγούς που βρίσκονται σε 

περιφερειακές περιοχές και σε περιοχές 

με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για λόγους συνέπειας, η παρούσα παράγραφος σχετικά με το φυσικό αέριο αντικατοπτρίζει την 
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παράγραφο για την ηλεκτρική ενέργεια. 

 

Τροπολογία  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα 

εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το 

κλίμα σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας. 

3. Στα εθνικά τους σχέδια δράσης 

για την ανανεώσιμη ενέργεια, τα κράτη 

μέλη εκτιμούν την ανάγκη δημιουργίας 

νέας αστικής υποδομής θέρμανσης και 

ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο εθνικός 

στόχος του 2030 που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1. Με βάση την 

εκτίμησή τους σχετικά με την 

αναγκαιότητα κατασκευής νέων υποδομών 

για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη που 

παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν όπου απαιτείται μέτρα για την 

ανάπτυξη υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  905 

Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 
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σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας. 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιώσιμης βιομάζας, θερμότητας 

περιβάλλοντος σε μεγάλες αντλίες 

θερμότητας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας, καθώς και την πλεονάζουσα 

θερμότητα από τη βιομηχανία και άλλες 

πηγές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προσθέτει βιώσιμες πηγές ενέργειας που δεν αναφέρονται στο αρχικό κείμενο. 

 

Τροπολογία  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και την απορριπτόμενη 
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ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας. 

θέρμανση ή ψύξη με σκοπό την επίτευξη 

του ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας και απορριπτόμενης θέρμανσης 

και ψύξης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας. 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας και απορριπτόμενης θέρμανσης 

και ψύξης. 

Or. en 
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Τροπολογία  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας. 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας και απορριπτόμενης θέρμανσης 

και ψύξης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  909 

Pavel Telička 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 
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ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας. 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και περιβαλλοντικής 

ενέργειας και από απορριπτόμενη 

θερμότητα ή ψύξη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι μικρές παραγωγές βιομάζας δεν θα πρέπει να αποκλείονται από το παρόν άρθρο. Η 

«περιβαλλοντική ενέργεια» θα πρέπει να χρησιμοποιείται στη θέση της γεωθερμικής ενέργειας 

ώστε να αντικατοπτρίζει επαρκώς τις αλλαγές στο άρθρο 2 - ορισμός. Είναι ζωτικής σημασίας 

να χρησιμοποιείται η απορριπτόμενη θέρμανση και ψύξη μέσω των υποδομών τηλεθέρμανσης. 

 

Τροπολογία  910 

Paul Rübig 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας. 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας και απορριπτόμενης θέρμανσης 
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και ψύξης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  911 

Miroslav Poche 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας. 

3. Με βάση την οικεία εκτίμηση που 

περιλαμβάνεται στα ολοκληρωμένα εθνικά 

σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το παράρτημα I του 

κανονισμού [διακυβέρνηση], σχετικά με 

την αναγκαιότητα κατασκευής νέων 

υποδομών για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 

που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας με σκοπό την επίτευξη του 

ενωσιακού στόχου που αναφέρεται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας 

οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου 

απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη 

υποδομής τηλεθέρμανσης που να 

εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής 

θέρμανσης και ψύξης από μονάδες 

βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής 

ενέργειας και απορριπτόμενης θέρμανσης 

και ψύξης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει λόγος αναφοράς σε μεγάλες εγκαταστάσεις βιομάζας σε συνάρτηση με την 

τηλεθέρμανση και την τηλεψύξη, καθώς οι σχετικές εγκαταστάσεις μπορεί να είναι, και τελικά 

συχνά είναι, μικρές. Η υποδομή τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης θα πρέπει να μπορεί να δέχεται 

και απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη για την πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού για απαλλαγή 

από ανθρακούχες εκπομπές. 

 

Τροπολογία  912 

Barbara Kappel 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 20α 

 Αποθήκευση 

 1. Τα συστήματα αποθήκευσης που 

συμβάλλουν στην ενσωμάτωση της 

παραγωγής ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στην αγορά δεν ορίζονται ως 

τελικοί καταναλωτές. Τα κράτη μέλη 

μεριμνούν ώστε να αποφεύγονται τα τέλη 

διπλού δικτύου για την αποθηκευμένη 

ηλεκτρική ενέργεια. 

 2. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις 

διαφορές στα τέλη δικτύου που ισχύουν 

για τα συστήματα αποθήκευσης σε όλα 

τα κράτη μέλη και, εάν χρειαστεί, 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 

εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού 

σε όλα τα κράτη μέλη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  913 

Paul Rübig 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 20α 

 Αποθήκευση 

 1. Τα συστήματα αποθήκευσης που 

συμβάλλουν στην ενσωμάτωση της 

παραγωγής ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στην αγορά δεν ορίζονται ως 

τελικοί καταναλωτές. Τα κράτη μέλη 

μεριμνούν ώστε να αποφεύγονται τα τέλη 

διπλού δικτύου για την αποθηκευμένη 

ηλεκτρική ενέργεια. 
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 2. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις 

διαφορές στα τέλη δικτύου που ισχύουν 

για τα συστήματα αποθήκευσης σε όλα 

τα κράτη μέλη και, εάν χρειάζεται, 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 

εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 20α 

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες του ενεργειακού δικτύου 

από εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας, 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και κοινότητες 

ενέργειας, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

πρόσβασή τους στο δίκτυο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  915 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, μεμονωμένα ή μέσω 

φορέων συγκέντρωσης: 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι τελικοί 

πελάτες να έχουν δικαίωμα να γίνουν 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν να κάνουν διακρίσεις με 

κριτήριο αν ο πελάτης είναι κάτοχος, 

ενοικιαστής ή ιδιοκτήτης. 
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 Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τους 

τελικούς πελάτες να γίνουν 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, εισάγοντας, μεταξύ 

άλλων, ανώτατα όρια όγκου για μία ή 

περισσότερες εγκαταστάσεις, επαχθείς 

και δυσανάλογες διαδικασίες, 

επιβαρύνσεις, συμβατικές ρυθμίσεις και 

τεχνικούς κανόνες. 

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, μεμονωμένα ή μέσω 

φορέων συγκέντρωσης: 

Or. en 

 

Τροπολογία  916 

Carolina Punset 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, μεμονωμένα ή μέσω 

φορέων συγκέντρωσης: 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι τελικοί 

πελάτες να έχουν δικαίωμα να γίνουν 
αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Τα κράτη μέλη δεν 

μπορούν να κάνουν διακρίσεις με 

κριτήριο αν ο πελάτης είναι κάτοχος, 

ενοικιαστής ή ιδιοκτήτης. 

 Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τους 

τελικούς πελάτες να γίνουν 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, εισάγοντας, μεταξύ 

άλλων, ανώτατα όρια όγκου για μία ή 

περισσότερες εγκαταστάσεις, επαχθείς 

και δυσανάλογες διαδικασίες, 

επιβαρύνσεις, συμβατικές ρυθμίσεις και 

τεχνικούς κανόνες. 

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, ενεργώντας 

μεμονωμένα ή μέσω φορέων 

συγκέντρωσης: 
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Or. en 

 

Τροπολογία  917 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, μεμονωμένα ή μέσω 

φορέων συγκέντρωσης: 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι τελικοί 

πελάτες να έχουν δικαίωμα να γίνουν 
αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, τόσο μεμονωμένα όσο 

και συλλογικά. Προς τούτο, τα κράτη 

μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, μεμονωμένα: 

Or. en 

 

Τροπολογία  918 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις 

που δεν αντανακλούν το κόστος· 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις 

που δεν αντανακλούν το κόστος· 

 να έχουν το δικαίωμα να καταναλώνουν 

την αυτοπαραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια 

από ανανεώσιμες πηγές χωρίς να 

υπόκεινται σε καμία επιβάρυνση, τέλος ή 

φόρο· 

 τα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής 
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ενέργειας σε συνδυασμό με 

εγκαταστάσεις που παράγουν ηλεκτρική 

ενέργεια για αυτοκατανάλωση, δεν 

υπόκεινται σε καμία επιβάρυνση. Πρέπει 

να αποφεύγεται η άμεση φορολογία και 

τα τέλη διπλού δικτύου για την 

αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  919 

Werner Langen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις 

που δεν αντανακλούν το κόστος· 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις 

που δεν αντανακλούν το κόστος, υπό την 

προϋπόθεση ότι το κόστος της 

αναχρηματοδότησης του συστήματος 

ενεργειακού εφοδιασμού κατανέμεται 

ισότιμα σε όλους τους τελικούς 

καταναλωτές και ότι δεν υφίστανται 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού· 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, έχει καίρια σημασία η κατάλληλη 

κατανομή των τελών χρήσης του δικτύου, των φόρων και των εισφορών, ο ανοιχτός 

χαρακτήρας της τεχνολογίας και ο ανταγωνισμός για αποδοτικές και οικονομικά συμφέρουσες 

λύσεις. Κατά τη διαμόρφωση του κανονισμού πρέπει να εφιστάται προσοχή στη χωρίς 

διακρίσεις ίση μεταχείριση των ενεργών καταναλωτών, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Πρέπει να αποφεύγονται διαρκώς οι υπερβολικές 

επιβαρύνσεις. 
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Τροπολογία  920 

Eugen Freund 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις 

που δεν αντανακλούν το κόστος· 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις 

που δεν αντανακλούν το κόστος· ωστόσο, 

υπέχουν επίσης την αλληλέγγυα ευθύνη να 

συμβάλλουν στη σταθερότητα του 

δικτύου και στη δίκαιη κατανομή του 

κόστους διατήρησης του δικτύου. 

Or. de 

 

Τροπολογία  921 

Carolina Punset 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, 

μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και 

επιβαρύνσεις που δεν αντανακλούν το 

κόστος· 

α) να έχουν το δικαίωμα να 

καταναλώνουν την αυτοπαραχθείσα 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές χωρίς να υπόκεινται σε καμία 

επιβάρυνση, τέλος ή φόρο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  922 

Barbara Kappel 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις 

που δεν αντανακλούν το κόστος· 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και χωρίς να 

υπόκεινται σε ή να επωφελούνται από 

τέλη και επιβαρύνσεις που δεν 

αντανακλούν το κόστος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις 

που δεν αντανακλούν το κόστος· 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και χωρίς να 

υπόκεινται σε ή να επωφελούνται από 

τέλη και επιβαρύνσεις που δεν 

αντανακλούν το κόστος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  924 

Jaromír Kohlíček 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις 

που δεν αντανακλούν το κόστος· 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και χωρίς να 

υπόκεινται σε ή να επωφελούνται από 

τέλη και επιβαρύνσεις που δεν 

αντανακλούν το κόστος· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να υπόκεινται σε χρεώσεις 

δικτύου που αντανακλούν το κόστος, όπως οι άλλοι καταναλωτές. Οι αυτοκαταναλωτές αυτοί 

εξακολουθούν να εξαρτώνται από το δίκτυο, επειδή οι γεννήτριές τους παράγουν ηλεκτρική 

ενέργεια μόνο όταν ο ήλιος λάμπει ή ο άνεμος φυσάει. Κατά συνέπεια, τα πάγια έξοδα του 

συστήματος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να καταβάλλονται από μικρότερο αριθμό 

καταναλωτών, γεγονός το οποίο οδηγεί σε πολλαπλή επιβάρυνση για όσους χρεώνονται. Είναι 

απαραίτητη η σωστή κατανομή των τελών δικτύου, των φόρων και των εισφορών. 

 

Τροπολογία  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις 

που δεν αντανακλούν το κόστος· 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, χωρίς 

την επιβολή κυρώσεων, τελών ή φόρων, 

μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις 

που δεν αντανακλούν το κόστος· 



 

AM\1130434EL.docx 37/167 PE607.899v02-00 

 EL 

Or. en 

 

Τροπολογία  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και 

επιβαρύνσεις που δεν αντανακλούν το 

κόστος· 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω τεχνολογιών κατανεμημένου 

καθολικού ή συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

μεροληπτικές ή δυσανάλογα επαχθείς 

διαδικασίες και επιβαρύνσεις· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή με τη διατύπωση που 

χρησιμοποιείται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) της αναδιατυπωμένης οδηγίας για την 

ηλεκτρική ενέργεια και να διευκρινιστεί στους αυτοκαταναλωτές ότι δεν θα υπόκεινται σε 

διαδικασίες ή επιβαρύνσεις που επιβάλλουν κυρώσεις ή αποτρέπουν τη δραστηριότητά τους. 

 

Τροπολογία  927 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω φορέων συγκέντρωσης ή 

συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

την πλεονάζουσα παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χωρίς να 

υπόκεινται σε μεροληπτικές ή δυσανάλογα 
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επιβαρύνσεις που δεν αντανακλούν το 

κόστος· 

επαχθείς διαδικασίες και επιβαρύνσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  928 

Paul Rübig 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν και να πωλούν, μεταξύ 

άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται σε 

δυσανάλογες διαδικασίες και επιβαρύνσεις 

που δεν αντανακλούν το κόστος· 

α) να έχουν δικαίωμα να 

αυτοκαταναλώνουν, να αποθηκεύουν και 

να πωλούν, μεταξύ άλλων μέσω 

συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

την πλεονάζουσα παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χωρίς να 

υπόκεινται σε δυσανάλογες διαδικασίες 

και επιβαρύνσεις που δεν αντανακλούν το 

κόστος· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα 

να αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

 

Τροπολογία  929 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) να έχουν δικαίωμα να εγκαθιστούν 

ή να λειτουργούν συστήματα 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 

συνδυασμό με εγκαταστάσεις που 

παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από 
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ανανεώσιμες πηγές για αυτοκατανάλωση, 

χωρίς να υπόκεινται σε καμία 

επιβάρυνση, όπως τέλη διπλού δικτύου 

για την αποθηκευμένη ηλεκτρική 

ενέργεια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  930 

Carolina Punset 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) τα συστήματα αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με 

εγκαταστάσεις που παράγουν ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για 

αυτοκατανάλωση, δεν υπόκεινται σε 

καμία επιβάρυνση. Πρέπει να 

αποφεύγεται η άμεση φορολογία και τα 

τέλη διπλού δικτύου για την 

αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) να έχουν δικαίωμα να 

καταναλώνουν και να αποθηκεύουν την 

αυτοπαραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπόκεινται 

σε καμία επιβάρυνση, φόρο ή τέλος, 

συμπεριλαμβανομένων των τελών 

δικτύου· 

Or. en 
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Τροπολογία  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) να μην υπόκεινται σε τέλη, 

δικαιώματα, εισφορές, φόρους επί της 

ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτούν 

στο δίκτυο ή άλλες οικονομικές 

επιβαρύνσεις που δημιουργούν διακρίσεις 

κατά της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  933 

Carolina Punset 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) να έχουν δικαίωμα να πωλούν, 

ακόμη και μέσω συμφωνιών αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, την πλεονάζουσα 

παραγωγή τους σε ηλεκτρική ενέργεια 

από ανανεώσιμες πηγές, τουλάχιστον 

στην τιμή της αγοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  934 

Miroslav Poche 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να διατηρούν τα δικαιώματά τους 

ως καταναλωτές· 

β) να διατηρούν τα δικαιώματά τους 

ως καταναλωτές, καθώς και τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

παραγωγών που ορίζονται από τα κράτη 

μέλη· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο αυτοκαταναλωτής θα πρέπει να νοείται ως καταναλωτής (θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του 

καταναλωτή) ο οποίος έχει το δικαίωμα να παρέχει πλεονάσματα στο δίκτυο και να έχει 

ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις ως παραγωγός. 

 

Τροπολογία  935 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να διατηρούν τα δικαιώματά τους 

ως καταναλωτές· 

β) να διατηρούν τα δικαιώματά τους 

ως καταναλωτές στο πλαίσιο της 

σύμβασης προμήθειας ενέργειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) να διατηρούν τα δικαιώματά τους 

ως καταναλωτές· 

β) να διατηρούν τα δικαιώματά τους 

ως καταναλωτές και· 

Or. en 
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Τροπολογία  937 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) μπορεί να αποφασίσει να γίνει 

μέλος μιας κοινότητας ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και να συμμετάσχει 

οικειοθελώς σε οποιοδήποτε ατομικό ή 

συλλογικό έργο ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, ανεξάρτητα από το αν κατέχει 

ή ενοικιάζει τον χώρο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να μην θεωρούνται προμηθευτές 

ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή 

την εθνική νομοθεσία ως προς την 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές που διοχετεύουν στο δίκτυο, η 

οποία δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις 

10 MWh για τα νοικοκυριά και τις 

500 MWh για τα νομικά πρόσωπα· και 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να μην θεωρούνται προμηθευτές 

ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή 

την εθνική νομοθεσία ως προς την 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές που διοχετεύουν στο δίκτυο, η 

οποία δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις 

10 MWh για τα νοικοκυριά και τις 

500 MWh για τα νομικά πρόσωπα· και 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να μην θεωρούνται προμηθευτές 

ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή την 

εθνική νομοθεσία ως προς την ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

διοχετεύουν στο δίκτυο, η οποία δεν 

υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις 10 MWh για 

τα νοικοκυριά και τις 500 MWh για τα 

νομικά πρόσωπα· και 

γ) να μην θεωρούνται προμηθευτές 

ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή την 

εθνική νομοθεσία ως προς την ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

διοχετεύουν στο δίκτυο, η οποία δεν 

υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις 10 MWh για 

τα νοικοκυριά και τις 500 MWh για τα 

νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση που τα 

εν λόγω νομικά πρόσωπα είναι κοινότητες 

ή δημόσιοι φορείς ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων δήμων 

ή οντοτήτων που ελέγχονται άμεσα ή 

έμμεσα από τους δήμους, το ετήσιο όριο 

υπολογίζεται ως το άθροισμα του 

ατομικού ορίου όλων των νοικοκυριών 

του δήμου· και 

Or. en 
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Τροπολογία  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να μην θεωρούνται προμηθευτές 

ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή την 

εθνική νομοθεσία ως προς την ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

διοχετεύουν στο δίκτυο, η οποία δεν 

υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις 10 MWh για 

τα νοικοκυριά και τις 500 MWh για τα 

νομικά πρόσωπα· και 

γ) να μην θεωρούνται προμηθευτές 

ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή την 

εθνική νομοθεσία ως προς την ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

διοχετεύουν στο δίκτυο, η οποία δεν 

υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις 10 MWh για 

τα νοικοκυριά και τις 500 MWh για τα 

νομικά πρόσωπα, ωστόσο θα 

εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες 

εποπτείας και οι τεχνικές απαιτήσεις 

σχετικά με τη σύνδεση στο δίκτυο· και 

Or. en 

 

Τροπολογία  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να μην θεωρούνται προμηθευτές 

ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή την 

εθνική νομοθεσία ως προς την ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

διοχετεύουν στο δίκτυο, η οποία δεν 

υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις 10 MWh 

για τα νοικοκυριά και τις 500 MWh για τα 

νομικά πρόσωπα· και 

γ) να μην θεωρούνται προμηθευτές 

ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή την 

εθνική νομοθεσία ως προς την ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

διοχετεύουν στο δίκτυο, η οποία δεν 

υπερβαίνει τις 10 MWh για τα νοικοκυριά 

και τις 500 MWh για τα νομικά πρόσωπα, 

με την επιφύλαξη των διαδικασιών που 

έχουν θεσπιστεί για την εποπτεία και 

έγκριση συνδέσεων παραγωγής από τους 

διαχειριστές συστημάτων διανομής. 

Or. en 
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Τροπολογία  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να μην θεωρούνται προμηθευτές 

ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή την 

εθνική νομοθεσία ως προς την ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

διοχετεύουν στο δίκτυο, η οποία δεν 

υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις 10 MWh 

για τα νοικοκυριά και τις 500 MWh για τα 

νομικά πρόσωπα· και 

γ) να μην θεωρούνται προμηθευτές 

ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή την 

εθνική νομοθεσία ως προς την ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

διοχετεύουν στο δίκτυο, η οποία δεν 

υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις 500 MWh· 

και 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή του αριθμού διευρύνει τις επιλογές των τεχνολογιών αυτοτροφοδοσίας πέραν των 

φωτοβολταϊκών. 

 

Τροπολογία  944 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να μην θεωρούνται προμηθευτές 

ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή την 

εθνική νομοθεσία ως προς την ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

διοχετεύουν στο δίκτυο, η οποία δεν 

υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις 10 MWh 

για τα νοικοκυριά και τις 500 MWh για τα 

νομικά πρόσωπα· και 

γ) να μην θεωρούνται προμηθευτές 

ενέργειας σύμφωνα με την ενωσιακή ή την 

εθνική νομοθεσία ως προς την ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

διοχετεύουν στο δίκτυο, η οποία δεν 

υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις 500 MWh· 

και 

Or. en 
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Τροπολογία  945 

Carolina Punset 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να λαμβάνουν αμοιβή για την 

αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο 

δίκτυο η οποία αποτυπώνει την αγοραία 

αξία της διοχετευόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 

self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Τροπολογία  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να λαμβάνουν αμοιβή για την 

αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο 

δίκτυο η οποία αποτυπώνει την αγοραία 

αξία της διοχετευόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

δ) να λαμβάνουν αμοιβή για την 

αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο 

δίκτυο η οποία αποτυπώνει την αγοραία 

αξία της διοχετευόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας, καθώς και τη μακροπρόθεσμη 

αξία για το δίκτυο, το περιβάλλον και την 

κοινωνία, σύμφωνα με την ανάλυση 

κόστους-οφέλους των κατανεμημένων 

ενεργειακών πόρων σύμφωνα με το 

άρθρο 59 της [αναδιατυπωμένης οδηγίας 

2009/72/ΕΚ όπως προτείνεται από το 

έγγραφο COM(2016)864]. Αυτό δεν 

εμποδίζει τα κράτη μέλη να 

δημιουργήσουν ή να συνεχίσουν 

καινοτόμα μοντέλα αμοιβών, όπως τα 

συστήματα καταμέτρησης της καθαρής 

ενέργειας ή τα συστήματα καταμέτρησης 

της εικονικής καθαρής ενέργειας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 

greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 

right of Member States to establish or continue such approaches. 

 

Τροπολογία  947 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να λαμβάνουν αμοιβή για την 

αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 

δ) να λαμβάνουν αμοιβή για την 

αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 
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ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο 

δίκτυο η οποία αποτυπώνει την αγοραία 

αξία της διοχετευόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο 

δίκτυο η οποία αποτυπώνει την αγοραία 

αξία της διοχετευόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας, καθώς και τη μακροπρόθεσμη 

αξία για το δίκτυο, το περιβάλλον και την 

κοινωνία, σύμφωνα με την ανάλυση 

κόστους-οφέλους των κατανεμημένων 

ενεργειακών πόρων βάσει του άρθρου 59 

της [αναδιατυπωμένης οδηγίας 

2009/72/ΕΚ όπως προτείνεται από το 

έγγραφο COM(2016)864]. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να ορίσουν υψηλότερο όριο από 

το προβλεπόμενο στο στοιχείο γ). 

Or. en 

 

Τροπολογία  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να λαμβάνουν αμοιβή για την 

αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο 

δίκτυο η οποία αποτυπώνει την αγοραία 

αξία της διοχετευόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

δ) να λαμβάνουν αμοιβή για την 

αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο 

δίκτυο η οποία αποτυπώνει την αγοραία 

αξία της διοχετευόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

ορίσουν υψηλότερο όριο από το 

προβλεπόμενο στο στοιχείο γ), με την 

επιφύλαξη των διαδικασιών 

παρακολούθησης και έγκρισης των 

συνδέσεων παραγωγής στα δίκτυα από 

τους διαχειριστές συστημάτων διανομής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  949 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να λαμβάνουν αμοιβή για την 

αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο 

δίκτυο η οποία αποτυπώνει την αγοραία 

αξία της διοχετευόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

δ) να λαμβάνουν αμοιβή για την 

αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο 

δίκτυο η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με 

την αγοραία τιμή. 

 Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 

υψηλότερο όριο από το προβλεπόμενο στο 

στοιχείο γ). 

Or. en 

 

Τροπολογία  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να λαμβάνουν αμοιβή για την 

αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο 

δίκτυο η οποία αποτυπώνει την αγοραία 

αξία της διοχετευόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

δ) για την αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

διοχετεύουν στο δίκτυο, θα πρέπει να 

μπορούν να την πωλούν τουλάχιστον στην 
αγοραία αξία, το οποίο θα μπορούσε 

επίσης να λαμβάνει χώρα μέσω 

συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) να επιβαρύνονται με το σύνολο 

των εξόδων που δημιουργούν με την 

τροφοδότηση της αυτοπαραγόμενης 
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ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στο δίκτυο, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται τα τέλη δικτύου και τα 

έξοδα πολιτικής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να αποφευχθεί ο διαχωρισμός των καταναλωτών και η αθέμιτη επιβάρυνση των 

παραδοσιακών καταναλωτών. 

 

Τροπολογία  952 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) να συμβάλλουν στο γενικό κόστος 

ανάπτυξης του δικτύου ηλεκτρικής 

ενέργειας και του δικτύου φυσικού αερίου 

με δίκαιο, αναλογικό τρόπο 

Or. en 

 

Τροπολογία  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) να έχουν προτεραιότητα έναντι 

των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς 

και των διαχειριστών συστήματος 

διανομής. 

Or. en 
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Τροπολογία  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 

υψηλότερο όριο από το προβλεπόμενο στο 

στοιχείο γ). 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  955 

Jaromír Kohlíček 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 

υψηλότερο όριο από το προβλεπόμενο στο 

στοιχείο γ). 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 

αυτοκατανάλωση δεν μειώνει με 

αδικαιολόγητο ή δυσανάλογο τρόπο το 

πληρωτέο ποσό των τιμολογίων και των 

χρεώσεων του δικτύου στο σύστημα 

ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με 

εκείνα που θα αντιστοιχούσαν στο 

άθροισμα των μεμονωμένων 
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καταναλωτών. Τα κράτη μέλη 

εξασφαλίζουν ότι η αυτοκατανάλωση 

συμβάλλει επαρκώς στις δαπάνες του 

συστήματος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη μπορούν, χωρίς 

διακρίσεις, να προωθήσουν την 

κατανάλωση της αυτοπαραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρώντας την εν 

λόγω κατανάλωση εντελώς ή εν μέρει από 

την καταβολή φόρων, τελών ή χρεώσεων, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δίκαιη 

κατανομή των δαπανών συντήρησης του 

δικτύου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  958 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, ή βρίσκονται στον ίδιο 

εμπορικό χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών 

ή κλειστό σύστημα διανομής, να ασκούν 

από κοινού αυτοκατανάλωση ως ένας 

μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, οικιστική περιοχή και 

βρίσκονται στον ίδιο εμπορικό, 

βιομηχανικό χώρο ή χώρο κοινών 

υπηρεσιών ή κλειστό σύστημα διανομής, 

να ασκούν από κοινού αυτοκατανάλωση 

ως ένας μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής 
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αυτή, το όριο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε 

κάθε ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 

μπορούν να επωφεληθούν από τα 

δικαιώματα που περιγράφονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α) έως δ). Στην 

περίπτωση αυτή, το όριο που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται 

σε κάθε ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα 

κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν 

μεγαλύτερα όρια για τη συλλογική 

αυτοκατανάλωση, όπως ένα τμήμα του 

δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια 

που διέρχεται από τα καλώδια 

κοινόχρηστων συγκροτημάτων και 

χώρων θεωρείται αυτοκαταναλώμενη 

ηλεκτρική ενέργεια.  

Or. en 

 

Τροπολογία  959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, ή βρίσκονται στον ίδιο 

εμπορικό χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών 

ή κλειστό σύστημα διανομής, να ασκούν 

από κοινού αυτοκατανάλωση ως ένας 

μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση 

αυτή, το όριο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε 

κάθε ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, ή βρίσκονται στον ίδιο 

εμπορικό χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών 

ή στο ίδιο κλειστό σύστημα διανομής, να 

ασκούν από κοινού αυτοκατανάλωση 

όπως ένας μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στην 

περίπτωση αυτή, το όριο που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται 

σε κάθε ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Όλοι οι 

καταναλωτές που ενεργούν από κοινού θα 

υπόκεινται σε ακριβή και χωριστή 

μέτρηση για την ενέργεια που 

καταναλώνουν και την ενέργεια που 

πωλούν, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
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δίκαιη κατανομή των δαπανών των 

συστημάτων και του δικτύου και των 

εσόδων από τις πωλήσεις ενέργειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, ή βρίσκονται στον ίδιο 

εμπορικό χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών 

ή κλειστό σύστημα διανομής, να ασκούν 

από κοινού αυτοκατανάλωση ως ένας 

μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση 

αυτή, το όριο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε 

κάθε ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, ή βρίσκονται στον ίδιο 

εμπορικό χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών 

ή κλειστό σύστημα διανομής, να ασκούν 

από κοινού αυτοκατανάλωση ως ένας 

μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  961 

Jaromír Kohlíček 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, ή βρίσκονται στον ίδιο 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, ή βρίσκονται στον ίδιο 
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εμπορικό χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών 

ή κλειστό σύστημα διανομής, να ασκούν 

από κοινού αυτοκατανάλωση ως ένας 

μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση 

αυτή, το όριο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε 

κάθε ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

εμπορικό χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών 

ή κλειστό σύστημα διανομής, να ασκούν 

από κοινού αυτοκατανάλωση ως ένας 

μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ή παραγωγοί-καταναλωτές) θα πρέπει 

να ενσωματωθούν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε είδους 

διάκριση (είτε θετική είτε αρνητική). Οι αυτοκαταναλωτές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 

πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια για αγορά με τιμή που αντανακλά την αγοραία αξία της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει να έχουν ευθύνη εξισορρόπησης (άρθρο 4 του 

κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια), την οποία μπορούν να εκχωρήσουν στον προμηθευτή ή 

τον φορέα συγκέντρωσής τους, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εξισορρόπηση. Ο ορισμός του 

«προμηθευτή ενέργειας» δεν ορίζεται στη δέσμη για την καθαρή ενέργεια, επομένως η 

προτεινόμενη ορολογία δεν είναι συνεπής. 

 

Τροπολογία  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, ή βρίσκονται στον ίδιο 

εμπορικό χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών 

ή κλειστό σύστημα διανομής, να ασκούν 

από κοινού αυτοκατανάλωση ως ένας 

μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση 

αυτή, το όριο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε 

κάθε ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, οικιστική περιοχή ή 

βρίσκονται στον ίδιο εμπορικό, δημόσιο 

χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών ή κλειστό 

σύστημα διανομής, να ασκούν από κοινού 

αυτοκατανάλωση ως ένας μεμονωμένος 

αυτοκαταναλωτής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση αυτή, 

το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε κάθε 

ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή ενέργειας 
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από ανανεώσιμες πηγές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  963 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, ή βρίσκονται στον ίδιο 

εμπορικό χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών 

ή κλειστό σύστημα διανομής, να ασκούν 

από κοινού αυτοκατανάλωση ως ένας 

μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση 

αυτή, το όριο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε 

κάθε ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, ή βρίσκονται σε μικρή 

απόσταση από το κτίριο, να ασκούν από 

κοινού αυτοκατανάλωση ως ένας 

μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση 

αυτή, το όριο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε 

κάθε ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, ή βρίσκονται στον ίδιο 

εμπορικό χώρο ή χώρο κοινών υπηρεσιών 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

επιτρέπεται στους αυτοκαταναλωτές 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

κατοικούν στο ίδιο συγκρότημα 

διαμερισμάτων, ή βρίσκονται στον ίδιο 

εμπορικό, βιομηχανικό χώρο ή χώρο 
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ή κλειστό σύστημα διανομής, να ασκούν 

από κοινού αυτοκατανάλωση ως ένας 

μεμονωμένος αυτοκαταναλωτής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση 

αυτή, το όριο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε 

κάθε ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

κοινών υπηρεσιών ή κλειστό σύστημα 

διανομής, να ασκούν από κοινού 

αυτοκατανάλωση ως ένας μεμονωμένος 

αυτοκαταναλωτής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Στην περίπτωση αυτή, 

το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

στοιχείο γ) εφαρμόζεται σε κάθε 

ενδιαφερόμενο αυτοκαταναλωτή ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 

αξιολόγηση των υφιστάμενων εμποδίων 

και δυνατοτήτων ανάπτυξης της 

αυτοκατανάλωσης στην επικράτειά τους, 

προκειμένου να δημιουργήσουν ένα 

κατάλληλο πλαίσιο για την προώθηση και 

τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της 

ανανεώσιμης αυτοκατανάλωσης. Το 

πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει: 

 α) ειδικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 

οικονομικών κινήτρων, για την 

ενθάρρυνση της συμμετοχής στην 

αυτοκατανάλωση από νοικοκυριά 

χαμηλού εισοδήματος που κινδυνεύουν 

από ενεργειακή φτώχεια, 

συμπεριλαμβανομένων των ενοίκων· 

 β) εργαλεία για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση· 

 γ) κίνητρα για κατασκευαστές να 

αναλαμβάνουν έργα στον τομέα της 

κοινωνικής στέγασης· 

 δ) κίνητρα στους ιδιοκτήτες κτιρίων να 

δημιουργούν ευκαιρίες για 

αυτοκατανάλωση για τους ενοίκους· 
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 ε) την άρση όλων των κανονιστικών 

φραγμών στην ανανεώσιμη 

αυτοκατανάλωση· 

 στ) μέτρα οικονομικής και 

χρηματοδοτικής στήριξης των δημόσιων 

διοικήσεων για τη χρήση 

αυτοκατανάλωσης, με ιδιαίτερη έμφαση 

στη χρήση της ενέργειας που παράγεται 

για την επαναφόρτιση ηλεκτρικών 

οχημάτων, και με την απαίτηση λήψης 

συνοδευτικών μέτρων για τη διάδοση 

πληροφοριών και αποτελεσμάτων στους 

πολίτες. 

 Η αξιολόγηση και το πλαίσιο αποτελούν 

μέρος των εθνικών σχεδίων για το κλίμα 

και την ενέργεια σύμφωνα με τον 

κανονισμό [για τη διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης]. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό να διευκολύνεται η υποδειγματική δράση των διοικήσεων και η 

ενημέρωση των πολιτών σχετικά με αυτήν τη δράση. 

 

Τροπολογία  966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. 2α. Τα κράτη μέλη 

πραγματοποιούν αξιολόγηση των 

υφιστάμενων εμποδίων και δυνατοτήτων 

ανάπτυξης της αυτοκατανάλωσης στην 

επικράτειά τους, προκειμένου να 

δημιουργήσουν ένα κατάλληλο πλαίσιο 

για την προώθηση και τη διευκόλυνση 

της ανάπτυξης της ανανεώσιμης 

αυτοκατανάλωσης. Το πλαίσιο αυτό 

περιλαμβάνει: 

 α) ειδικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 
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οικονομικών κινήτρων, για την 

ενθάρρυνση της συμμετοχής στην 

αυτοκατανάλωση από νοικοκυριά 

χαμηλού εισοδήματος που κινδυνεύουν 

από ενεργειακή φτώχεια, 

συμπεριλαμβανομένων των ενοίκων· 

 β) εργαλεία για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση· 

 γ) κίνητρα για κατασκευαστές να 

αναλαμβάνουν έργα στον τομέα της 

κοινωνικής στέγασης· 

 δ) κίνητρα στους ιδιοκτήτες κτιρίων να 

δημιουργούν ευκαιρίες για 

αυτοκατανάλωση για τους ενοίκους· 

 ε) την άρση όλων των κανονιστικών 

φραγμών στην ανανεώσιμη 

αυτοκατανάλωση· 

 στ) ενίσχυση της μάχης εναντίον των 

καταχρηστικών πρακτικών πώλησης. 

 Αυτή η αξιολόγηση και το πλαίσιο 

αποτελούν μέρος των εθνικών σχεδίων 

για το κλίμα και την ενέργεια σύμφωνα με 

τον κανονισμό [για τη διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης]. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 

αξιολόγηση των υφιστάμενων εμποδίων 

και δυνατοτήτων ανάπτυξης της 

αυτοκατανάλωσης στην επικράτειά τους, 

προκειμένου να δημιουργήσουν ένα 

κατάλληλο πλαίσιο για την προώθηση και 

τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της 

αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές τόσο για 
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ηλεκτρική ενέργεια όσο και για θέρμανση 

και ψύξη. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει: 

 α) ειδικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 

οικονομικών κινήτρων, για την 

ενθάρρυνση της συμμετοχής στην 

αυτοκατανάλωση από νοικοκυριά 

χαμηλού εισοδήματος που κινδυνεύουν 

από ενεργειακή ένδεια, 

συμπεριλαμβανομένων των ενοίκων· 

 β) εργαλεία για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση· 

 γ) κίνητρα για κατασκευαστές να 

αναλαμβάνουν έργα που βρίσκονται στον 

κλάδο της κοινωνικής στέγασης· 

 δ) κίνητρα στους ιδιοκτήτες κτιρίων να 

δημιουργούν ευκαιρίες για 

αυτοκατανάλωση για τους ενοίκους· 

 ε) την άρση όλων των κανονιστικών 

φραγμών στην αυτοκατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. 

 Αυτό το πλαίσιο αξιολόγησης και 

έγκρισης αποτελεί μέρος των εθνικών 

σχεδίων για το κλίμα και την ενέργεια 

σύμφωνα με τον κανονισμό [για τη 

διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης]. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να προωθηθεί τόσο η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές όσο και η 

θέρμανση και η ψύξη. Η θέρμανση και η ψύξη στα κτίρια και στη βιομηχανία μας 

αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Βάσει αξιολόγησης των 

υφιστάμενων εμποδίων και δυνατοτήτων, 

τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των 

ενοικιαστών και των νοικοκυριών που 

πλήττονται από τη φτώχεια στην 

αυτοκατανάλωση, συμπεριλαμβανομένης 

της ανάπτυξης κινήτρων για τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση και κινήτρων για την 

ενθάρρυνση των κατασκευαστών να 

αναλάβουν έργα που βρίσκονται στον 

κλάδο της κοινωνικής στέγασης και για 

τη διάθεση από τους ιδιοκτήτες κτιρίων 

ευκαιριών αυτοκατανάλωσης στους 

ενοικιαστές τους. Η αξιολόγηση αυτή θα 

πρέπει να αποτελεί μέρος των εθνικών 

σχεδίων για το κλίμα και την ενέργεια 

των κρατών μελών βάσει του κανονισμού 

[για τη διακυβέρνηση όπως προτείνεται 

από το έγγραφο COM(2016)759]. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να μπορέσουν όλα τα μέλη της κοινωνίας να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση και 

να επωφεληθούν από την αυτοκατανάλωση, απαιτούνται ειδικές διατάξεις που ενθαρρύνουν τα 

νοικοκυριά που βιώνουν την ενεργειακή ένδεια και τα νοικοκυριά που νοικιάζουν τις κατοικίες 

τους να συμμετέχουν στην αυτοκατανάλωση. 

 

Τροπολογία  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

παραδοσιακοί πελάτες να μην 

τιμωρούνται με την κατάργηση των 

φραγμών για τη συμμετοχή των 
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αυτοκαταναλωτών/παραγωγών-

καταναλωτών και οι τοπικές ενεργειακές 

κοινότητες να μην δημιουργούν πρόσθετο 

κόστος στους τελικούς χρήστες που 

αποφασίζουν να παραμείνουν αμιγώς 

καταναλωτές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να προληφθεί η αθέμιτη επιβάρυνση για τους υπόλοιπους πελάτες 

 

Τροπολογία  970 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η διαχείριση της εγκατάστασης 

του αυτοκαταναλωτή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές μπορεί να γίνεται από 

τρίτους όσον αφορά την εγκατάσταση, την 

εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της 

μέτρησης, και τη συντήρηση. 

3. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν οι 

εγκαταστάσεις των αυτοκαταναλωτών 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να 

τελούν υπό την ιδιοκτησία ή τη 

διαχείριση τρίτων όσον αφορά την 

εγκατάσταση, την εκμετάλλευση, 

συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης, και 

τη συντήρηση, και παρέχουν στις εν λόγω 

εγκαταστάσεις τα δικαιώματα που 

περιγράφονται στην παράγραφο 1 

στοιχεία α) έως δ). Οι αυτοκαταναλωτές 

επιτρέπεται να συνάπτουν σύμβαση με 

άλλον προμηθευτή για να καλύψουν την 

παραμένουσα ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας. Όταν οι αυτοπαραγωγοί 

παύουν να διαμένουν στον χώρο και οι 

νέοι ένοικοι του χώρου δεν επιθυμούν να 

χρησιμοποιήσουν την ενέργεια που 

παράγεται από την εγκατάσταση 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η 

νομοθεσία των κρατών μελών 

εξασφαλίζει ότι η εν λόγω εγκατάσταση 

και τα σχετικά κίνητρα μπορούν να 

μεταφερθούν σε άλλους πελάτες.  
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 

 

Τροπολογία  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η διαχείριση της εγκατάστασης του 

αυτοκαταναλωτή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές μπορεί να γίνεται από 

τρίτους όσον αφορά την εγκατάσταση, την 

εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της 

μέτρησης, και τη συντήρηση. 

3. Η διαχείριση της εγκατάστασης του 

αυτοκαταναλωτή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές μπορεί να γίνεται από 

τρίτους όσον αφορά την εγκατάσταση, την 

εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της 

μέτρησης, και τη συντήρηση. Η 

αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που 

διέρχεται από τα καλώδια κοινόχρηστων 

συγκροτημάτων και χώρων θεωρείται 

αυτοκαταναλώμενη ηλεκτρική ενέργεια. 

Or. en 

 

Τροπολογία  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η διαχείριση της εγκατάστασης του 

αυτοκαταναλωτή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές μπορεί να γίνεται από 

τρίτους όσον αφορά την εγκατάσταση, την 

εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της 

μέτρησης, και τη συντήρηση. 

3. Η διαχείριση της εγκατάστασης του 

αυτοκαταναλωτή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές μπορεί να γίνεται από 

τρίτους όσον αφορά την εγκατάσταση, την 

εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της 

μέτρησης, και τη συντήρηση υπό τον όρο 

ότι ο οικονομικός κίνδυνος που συνδέεται 

με τη λειτουργία της εγκατάστασης 

παραμένει στον αυτοκαταναλωτή 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  973 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η διαχείριση της εγκατάστασης 

του αυτοκαταναλωτή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές μπορεί να γίνεται από 

τρίτους όσον αφορά την εγκατάσταση, την 

εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της 

μέτρησης, και τη συντήρηση. 

3. Η εγκατάσταση του 

αυτοκαταναλωτή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές μπορεί να τελεί υπό 

την ιδιοκτησία ή την διαχείριση, με τη 

συγκατάθεση του αυτοκαταναλωτή, 

τρίτων όσον αφορά την εγκατάσταση, την 

εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της 

μέτρησης, και τη συντήρηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η διαχείριση της εγκατάστασης 3. Ο αυτοπαραγωγός ενέργειας από 



 

AM\1130434EL.docx 65/167 PE607.899v02-00 

 EL 

του αυτοκαταναλωτή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές μπορεί να γίνεται από 

τρίτους όσον αφορά την εγκατάσταση, την 

εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης της 

μέτρησης, και τη συντήρηση. 

ανανεώσιμες πηγές μπορεί να αποφασίσει 

να μεταβιβάσει τη διαχείριση της 

εγκατάστασής του σε τρίτους όσον αφορά 

την εγκατάσταση, την εκμετάλλευση, 

συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης, και 

τη συντήρηση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι αυτοπαραγωγοί ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν να μεταβιβάσουν τη διαχείριση της εγκατάστασής τους σε 

τρίτο μέρος. Διαφορετικά, το άρθρο μπορεί να ερμηνευθεί ότι επιτρέπει στους προμηθευτές να 

είναι σε θέση να περιορίσουν τις δραστηριότητες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 

τρίτων, εάν δεν εκτελούνται από τους ίδιους. 

 

Τροπολογία  975 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 

αξιολόγηση των υφιστάμενων εμποδίων 

και δυνατοτήτων ανάπτυξης της 

αυτοκατανάλωσης στην επικράτειά τους, 

προκειμένου να δημιουργήσουν ένα 

κατάλληλο πλαίσιο για την προώθηση και 

τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της 

ανανεώσιμης αυτοκατανάλωσης. 

 Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει: 

 α) ειδικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 

οικονομικών κινήτρων, για την 

ενθάρρυνση της συμμετοχής στην 

αυτοκατανάλωση από νοικοκυριά 

χαμηλού εισοδήματος που κινδυνεύουν 

από ενεργειακή ένδεια, 

συμπεριλαμβανομένων των ενοίκων· 

 β) εργαλεία για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση· κίνητρα 

για κατασκευαστές να αναλαμβάνουν 
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έργα που βρίσκονται στον κλάδο της 

κοινωνικής στέγασης· 

 δ) κίνητρα στους ιδιοκτήτες κτιρίων να 

δημιουργούν ευκαιρίες για 

αυτοκατανάλωση για τους ενοίκους· 

 ε) την άρση όλων των κανονιστικών 

φραγμών στην αυτοκατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. 

 Αυτό το πλαίσιο αξιολόγησης και 

έγκρισης αποτελεί μέρος των εθνικών 

σχεδίων για το κλίμα και την ενέργεια 

σύμφωνα με τον κανονισμό [για τη 

διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης] 

Or. en 

 

Τροπολογία  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 

δεσμευτικό στόχο που καθορίζεται σε 

εθνικό επίπεδο για το μερίδιο της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

παράγεται από αυτοκαταναλωτές, ο 

οποίος πρέπει να επιτευχθεί έως το 2030. 

Πριν καθορίσουν έναν τέτοιο στόχο, τα 

κράτη μέλη διεξάγουν δημόσια 

διαβούλευση με τη συμμετοχή, μεταξύ 

άλλων, των πόλεων, των οργανώσεων 

καταναλωτών και της κοινωνίας των 

πολιτών. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να 

αποτελεί μέρος των εθνικών σχεδίων για 

το κλίμα και την ενέργεια των κρατών 

μελών βάσει του κανονισμού [για τη 

διακυβέρνηση όπως προτείνεται από το 

έγγραφο COM(2016)759]. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Οι αυτοκαταναλωτές και οι κοινότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν είναι μόνο η 

βασική κινητήρια δύναμη για την ταχεία μετάβαση προς μια βιώσιμη και πλήρως βασιζόμενη 

στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές κοινωνία, αλλά επιφέρουν επίσης σημαντικά κοινωνικά 

και οικονομικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο. Ο καθορισμός ειδικών στόχων βάσει του εθνικού 

δυναμικού θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τον συνολικό στόχο για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, να αυξήσουν τον πλούτο και την ευημερία σε τοπικό και επομένως εθνικό 

επίπεδο και, τέλος, να δημιουργήσουν συναίνεση σχετικά με μέτρα που αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

 

Τροπολογία  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

οι κοινότητες ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές δεν μειώνουν με αδικαιολόγητο ή 

δυσανάλογο τρόπο το πληρωτέο ποσό των 

τιμολογίων και των χρεώσεων του 

δικτύου στο σύστημα ηλεκτρικής 

ενέργειας σε σύγκριση με εκείνα που θα 

αντιστοιχούσαν στο άθροισμα των 

μεμονωμένων καταναλωτών. Τα κράτη 

μέλη εξασφαλίζουν ότι οι κοινότητες 

ενέργειας από ανανεώσιμες συμβάλλουν 

επαρκώς στις δαπάνες του συστήματος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν 

τους τελικούς πελάτες να γίνουν 
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αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, εισάγοντας, μεταξύ 

άλλων, ανώτατα όρια όγκου για μία ή 

περισσότερες εγκαταστάσεις, επαχθείς 

και δυσανάλογες διαδικασίες, 

επιβαρύνσεις, συμβατικές ρυθμίσεις και 

τεχνικούς κανόνες 

Or. en 

 

Τροπολογία  979 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

να έχουν δικαίωμα να παράγουν, να 

καταναλώνουν, να αποθηκεύουν και να 

πωλούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπόκεινται 

σε δυσανάλογες διαδικασίες και 

επιβαρύνσεις που δεν αντανακλούν το 

κόστος. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι 

τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι 

τελικοί πελάτες, υπό τον όρο ότι οι μη 

οικιακοί πελάτες είναι ΜΜΕ και η 

συμμετοχή τους δεν αποτελεί την κύρια 

εμπορική ή επαγγελματική τους 

δραστηριότητα, να δικαιούνται να 

συμμετέχουν σε μια κοινότητα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα κράτη 

μέλη μεριμνούν ώστε οι κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να έχουν 

δικαίωμα να παράγουν, να καταναλώνουν, 

να αποθηκεύουν και να πωλούν ενέργεια 

από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων 

μέσω συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, να προμηθεύουν σε μέλη της 

κοινότητας και σε οργανωμένες αγορές, 

είτε μεμονωμένα είτε μέσω τρίτου 

διαμεσολαβητή, χωρίς να υπόκεινται σε 

μεροληπτικές ή δυσανάλογα επαχθείς 

διαδικασίες και επιβαρύνσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  980 

Paul Rübig 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

να έχουν δικαίωμα να παράγουν, να 

καταναλώνουν, να αποθηκεύουν και να 

πωλούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπόκεινται 

σε δυσανάλογες διαδικασίες και 

επιβαρύνσεις που δεν αντανακλούν το 

κόστος. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

να έχουν δικαίωμα να παράγουν, να 

καταναλώνουν, να αποθηκεύουν και να 

πωλούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπόκεινται 

σε δυσανάλογες διαδικασίες και 

επιβαρύνσεις που δεν αντανακλούν το 

κόστος. Πρέπει να καθοριστούν 

λεπτομερείς κανόνες για τις κοινότητες 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινότητες 

αυτές δεν είναι δυσανάλογα ευνοημένες 

σε σχέση με τους προμηθευτές ενέργειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  981 

Werner Langen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

να έχουν δικαίωμα να παράγουν, να 

καταναλώνουν, να αποθηκεύουν και να 

πωλούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπόκεινται 

σε δυσανάλογες διαδικασίες και 

επιβαρύνσεις που δεν αντανακλούν το 

κόστος. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

να έχουν δικαίωμα να παράγουν, να 

καταναλώνουν, να αποθηκεύουν και να 

πωλούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

μεταξύ άλλων μέσω συμβάσεων αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να υπόκεινται 

σε δυσανάλογες διαδικασίες και 

επιβαρύνσεις που δεν αντανακλούν το 

κόστος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

υπονομεύονται τα δικαιώματα του 

καταναλωτή και αποφεύγονται οι άμεσες 

ή έμμεσες διακρίσεις έναντι άλλων 

ανταγωνιστών. 
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Or. de 

Αιτιολόγηση 

Μέσω της πρόβλεψης μιας ειδικής ρύθμισης για τις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

ελλοχεύει ο κίνδυνος διακρίσεων έναντι άλλων συμμετεχόντων στην αγορά, υπονόμευσης των 

δικαιωμάτων των καταναλωτών και πρόκλησης νέων ασαφειών. Θα πρέπει καταρχήν να 

αποφεύγεται η παροχή προνομίων μέσω εξαιρέσεων. 

 

Τροπολογία  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

κοινότητες ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές δεν μειώνουν με αδικαιολόγητο ή 

δυσανάλογο τρόπο το πληρωτέο ποσό των 

τιμολογίων και των χρεώσεων του 

δικτύου στο σύστημα ηλεκτρικής 

ενέργειας σε σύγκριση με εκείνα που θα 

αντιστοιχούσαν στο άθροισμα των 

μεμονωμένων καταναλωτών. Τα κράτη 

μέλη εξασφαλίζουν ότι οι κοινότητες 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

συμβάλλουν επαρκώς στις δαπάνες του 

συστήματος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια τοπική ενεργειακή 

κοινότητα, όπως ορίζεται στην 
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μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί τουλάχιστον 

τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

[αναδιατυπωμένη οδηγία 2009/72/ΕΚ, 

όπως προτείνεται από το έγγραφο 

COM(2016)864], η οποία είναι μια ΜΜΕ 

ή μη κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας 

οι μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για 

την παραγωγή, τη μεταφορά, την 

αποθήκευση ή την παροχή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, ενώ η συνεργασία 

αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλα 

τα κράτη μέλη. Για να αντιμετωπιστεί ως 

κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

τουλάχιστον το 51% των θέσεων στο 

διοικητικό συμβούλιο ή των φορέων 

διαχείρισης της οντότητας προορίζονται 

για τοπικά μέλη, ήτοι αντιπροσώπους 

τοπικών δημόσιων και τοπικών 

ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων ή πολίτες τους οποίους 

αφορά άμεσα η δραστηριότητα της 

κοινότητας και ο αντίκτυπός της. 

Επιπλέον, οφείλουν να πληρούν 
τουλάχιστον τέσσερα από τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

Or. en 

 

Τροπολογία  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί τουλάχιστον 

τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια τοπική ενεργειακή 

κοινότητα, όπως ορίζεται στην 

[αναδιατυπωμένη οδηγία 2009/72/ΕΚ, 

όπως προτείνεται από το έγγραφο 

COM(2016)864], η οποία είναι μια ΜΜΕ 

ή μη κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας 

οι μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για 

την παραγωγή, τη μεταφορά, την 

αποθήκευση ή την παροχή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Για να 

αντιμετωπιστεί ως κοινότητα 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

τουλάχιστον το 51% των θέσεων στο 

διοικητικό συμβούλιο ή των φορέων 

διαχείρισης της οντότητας προορίζονται 

για τοπικά μέλη, ήτοι αντιπροσώπους 

τοπικών δημόσιων και τοπικών 

ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων ή πολίτες τους οποίους 

αφορά άμεσα η δραστηριότητα της 

κοινότητας και ο αντίκτυπός της. 

Επιπλέον, οφείλουν να πληρούν 
τουλάχιστον τέσσερα από τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

Or. en 

 

Τροπολογία  985 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί τουλάχιστον 

τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια τοπική ενεργειακή 

κοινότητα, όπως ορίζεται στην 

[αναδιατυπωμένη οδηγία 2009/72/ΕΚ, 

όπως προτείνεται από το έγγραφο 

COM(2016)864], η οποία είναι μια ΜΜΕ 

ή μη κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας 

οι μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για 

την παραγωγή, τη μεταφορά, την 

αποθήκευση ή την παροχή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Για να 

αντιμετωπιστεί ως κοινότητα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, 

τουλάχιστον το 51% των θέσεων στο 

διοικητικό συμβούλιο ή των φορέων 

διαχείρισης της οντότητας προορίζονται 

για τοπικά μέλη, ήτοι αντιπροσώπους 

τοπικών δημόσιων και τοπικών 

ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων ή πολίτες τους οποίους 

αφορά άμεσα η δραστηριότητα της 
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κοινότητας και ο αντίκτυπός της. 

 Επιπλέον, οφείλουν να πληρούν 
τουλάχιστον τέσσερα από τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

Or. en 

 

Τροπολογία  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί τουλάχιστον 

τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ένωση, ένας 

συνεταιρισμός, μια εταιρική σχέση, μια 
μη κερδοσκοπική οργάνωση ή άλλη 

νομική οντότητα που ελέγχεται 

ουσιαστικά από τοπικούς μετόχους ή 

μέλη, τα οποία συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί τουλάχιστον 

τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να οριστεί όσο το δυνατόν ευρύτερα, 

ώστε να τους παρέχει ένα ευέλικτο εργαλείο για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Τροπολογία  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
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ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί τουλάχιστον 

τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση που έχει την 

έδρα της σε τοπικό επίπεδο, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό 

τα τοπικά συμφέροντα και η οποία πληροί 

τουλάχιστον τέσσερα από τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

Or. en 

 

Τροπολογία  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί τουλάχιστον 

τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ, δημόσια 

οντότητα ή δημόσια εταιρεία ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί τουλάχιστον 

τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

Or. en 

 

Τροπολογία  989 

Pavel Telička 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
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ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί τουλάχιστον 

τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προώθηση των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να αποτελέσει επιλογή 

την οποία θα αποφασίσουν τα κράτη μέλη. Δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος να προταθεί 

ορισμός σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, το άρθρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε να επαληθευτεί 

στην πράξη. Ποιος θα είναι σε θέση να επιβλέπει ότι 4 από τα 5 κριτήρια που αναφέρονται 

παραπάνω πληρούνται πραγματικά; Τι συμβαίνει όταν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου η 

εκπλήρωση των κριτηρίων, ποιες δηλαδή θα είναι οι συνέπειες για τις κοινότητες ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας; 

 

Τροπολογία  990 

Massimiliano Salini 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί τουλάχιστον 

τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί όλα τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

Or. en 

 

Τροπολογία  991 

Flavio Zanonato 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί τουλάχιστον 

τέσσερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 

ως κοινότητα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας νοείται μια ΜΜΕ ή μη 

κερδοσκοπική οργάνωση, της οποίας οι 

μέτοχοι ή τα μέλη συνεργάζονται για την 

παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση 

ή την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, και η οποία πληροί όλα τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ομοιογένεια και η συνέπεια, με στόχο την εξασφάλιση ίσων 

όρων ανταγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ. 

 

Τροπολογία  992 

Pavel Telička 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) οι μέτοχοι ή τα μέλη είναι φυσικά 

πρόσωπα, τοπικές αρχές, 

συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ή 

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) οι μέτοχοι ή τα μέλη είναι φυσικά 

πρόσωπα, τοπικές αρχές, 

συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ή 

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

α) οι μέτοχοι ή τα μέλη, τα οποία 

είναι πολλαπλά, είναι φυσικά πρόσωπα, 

τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των 

δήμων, ή ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  994 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) οι μέτοχοι ή τα μέλη είναι φυσικά 

πρόσωπα, τοπικές αρχές, 

συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ή 

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

α) οι μέτοχοι ή τα μέλη, τα οποία 

είναι πολλαπλά, είναι φυσικά πρόσωπα, 

τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των 

δήμων, ή ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) οι μέτοχοι ή τα μέλη είναι φυσικά 

πρόσωπα, τοπικές αρχές, 

συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ή 

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

α) οι μέτοχοι ή τα μέλη, τα οποία 

είναι πολλαπλά, είναι φυσικά πρόσωπα, 

τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των 

δήμων, ή ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) οι μέτοχοι ή τα μέλη είναι φυσικά 

πρόσωπα, τοπικές αρχές, 

συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ή 

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

α) οι μέτοχοι ή τα μέλη είναι φυσικά 

πρόσωπα, τοπικές αρχές, 

συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ΜΜΕ 

ή οποιωνδήποτε άλλων νομικών 

προσώπων που δραστηριοποιούνται στους 

τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να οριστεί όσο το δυνατόν ευρύτερα, 

ώστε να τους παρέχει ένα ευέλικτο εργαλείο για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Τροπολογία  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) ο πρωταρχικός σκοπός της 

κοινότητας, όπως καθορίζεται στα 

ιδρυτικά της καταστατικά, είναι να 

παράσχει περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή 

οικονομικά οφέλη στην τοπική κοινότητα 

και όχι να αποφέρει κέρδη στα μέλη της 

Or. en 

 

Τροπολογία  998 

Pavel Telička 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τουλάχιστον το 51% των μετόχων 

ή μελών της οντότητας που διαθέτουν 

δικαίωμα ψήφου είναι φυσικά πρόσωπα· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τουλάχιστον το 51 % των μετόχων 

ή μελών της οντότητας που διαθέτουν 

δικαίωμα ψήφου είναι φυσικά πρόσωπα· 

β) τουλάχιστον το 51 % των μετόχων 

ή μελών της οντότητας που διαθέτουν 

δικαίωμα ψήφου είναι φυσικά πρόσωπα ή 

δήμοι· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τουλάχιστον το 51 % των μετόχων 

ή μελών της οντότητας που διαθέτουν 

δικαίωμα ψήφου είναι φυσικά πρόσωπα· 

β) τουλάχιστον το 51 % των μετόχων 

ή μελών της οντότητας που διαθέτουν 

δικαίωμα ψήφου είναι φυσικά πρόσωπα ή 

δημόσιοι φορείς· 

Or. en 
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Τροπολογία  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τουλάχιστον το 51 % των μετόχων 

ή μελών της οντότητας που διαθέτουν 

δικαίωμα ψήφου είναι φυσικά πρόσωπα· 

β) τουλάχιστον το 10 % των μετόχων 

ή μελών της οντότητας που διαθέτουν 

δικαίωμα ψήφου είναι φυσικά πρόσωπα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να οριστεί όσο το δυνατόν ευρύτερα, 

ώστε να τους παρέχει ένα ευέλικτο εργαλείο για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Τα φυσικά πρόσωπα δεν θα είναι πάντα οι βασικοί εταίροι. 

 

Τροπολογία  1002 

Pavel Telička 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τουλάχιστον το 51 % των μετοχών 

ή των δικαιωμάτων συμμετοχής της 

οντότητας ανήκουν σε τοπικά μέλη, ήτοι 

αντιπροσώπους τοπικών δημόσιων και 

τοπικών ιδιωτικών 

κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων ή 

πολίτες τους οποίους αφορά άμεσα η 

δραστηριότητα της κοινότητας και ο 

αντίκτυπός της· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τουλάχιστον το 51 % των μετοχών 

ή των δικαιωμάτων συμμετοχής της 

οντότητας ανήκουν σε τοπικά μέλη, ήτοι 

αντιπροσώπους τοπικών δημόσιων και 

τοπικών ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων ή πολίτες τους οποίους 

αφορά άμεσα η δραστηριότητα της 

κοινότητας και ο αντίκτυπός της· 

γ) τουλάχιστον το 51% των μετοχών ή 

των δικαιωμάτων συμμετοχής της 

οντότητας ανήκουν σε τοπικά μέλη, ήτοι 

αντιπροσώπους τοπικών αρχών, τοπικών 

δημόσιων και τοπικών ιδιωτικών 

κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων ή 

πολίτες τους οποίους αφορά άμεσα η 

δραστηριότητα της κοινότητας και ο 

αντίκτυπός της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τουλάχιστον το 51 % των μετοχών 

ή των δικαιωμάτων συμμετοχής της 

οντότητας ανήκουν σε τοπικά μέλη, ήτοι 

αντιπροσώπους τοπικών δημόσιων και 

τοπικών ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων ή πολίτες τους οποίους 

αφορά άμεσα η δραστηριότητα της 

κοινότητας και ο αντίκτυπός της· 

γ) τουλάχιστον το 51 % των μετοχών 

ή των δικαιωμάτων συμμετοχής της 

οντότητας ανήκουν σε τοπικά μέλη, ήτοι 

αντιπροσώπους τοπικών δημόσιων και 

τοπικών ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων ή πολίτες, κ.λπ. τους 

οποίους αφορά άμεσα η δραστηριότητα 

της κοινότητας και ο αντίκτυπός της· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να οριστεί όσο το δυνατόν ευρύτερα, 

ώστε να τους παρέχει ένα ευέλικτο εργαλείο για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Τροπολογία  1005 

Pavel Telička 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τουλάχιστον το 51 % των θέσεων 

στο διοικητικό συμβούλιο ή των φορέων 

διαχείρισης της οντότητας προορίζονται 

για τοπικά μέλη, ήτοι αντιπροσώπους 

τοπικών δημόσιων και τοπικών 

ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων ή πολίτες τους οποίους 

αφορά άμεσα η δραστηριότητα της 

κοινότητας και ο αντίκτυπός της· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  1006 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τουλάχιστον το 51 % των θέσεων 

στο διοικητικό συμβούλιο ή των φορέων 

διαχείρισης της οντότητας προορίζονται 

για τοπικά μέλη, ήτοι αντιπροσώπους 

τοπικών δημόσιων και τοπικών 

ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων ή πολίτες τους οποίους 

αφορά άμεσα η δραστηριότητα της 

κοινότητας και ο αντίκτυπός της· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τουλάχιστον το 51 % των θέσεων 

στο διοικητικό συμβούλιο ή των φορέων 

διαχείρισης της οντότητας προορίζονται 

για τοπικά μέλη, ήτοι αντιπροσώπους 

τοπικών δημόσιων και τοπικών ιδιωτικών 

κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων ή 

πολίτες τους οποίους αφορά άμεσα η 

δραστηριότητα της κοινότητας και ο 

αντίκτυπός της· 

δ) τουλάχιστον το 51 % των θέσεων 

στο διοικητικό συμβούλιο ή των φορέων 

διαχείρισης της οντότητας προορίζονται 

για τοπικά μέλη, ήτοι αντιπροσώπους 

τοπικών αρχών, τοπικών δημόσιων και 

τοπικών ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων ή πολίτες τους οποίους 

αφορά άμεσα η δραστηριότητα της 

κοινότητας και ο αντίκτυπός της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τουλάχιστον το 51 % των θέσεων 

στο διοικητικό συμβούλιο ή των φορέων 

διαχείρισης της οντότητας προορίζονται 

για τοπικά μέλη, ήτοι αντιπροσώπους 

τοπικών δημόσιων και τοπικών ιδιωτικών 

κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων ή 

πολίτες τους οποίους αφορά άμεσα η 

δραστηριότητα της κοινότητας και ο 

αντίκτυπός της· 

δ) τουλάχιστον το 51 % των θέσεων 

στο διοικητικό συμβούλιο ή των φορέων 

διαχείρισης της οντότητας προορίζονται 

για τοπικά μέλη, ήτοι αντιπροσώπους 

τοπικών δημόσιων και τοπικών ιδιωτικών 

κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, 

πολιτών, κ.λπ. τους οποίους αφορά άμεσα 

η δραστηριότητα της κοινότητας και ο 

αντίκτυπός της· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να οριστεί όσο το δυνατόν ευρύτερα, 

ώστε να τους παρέχει ένα ευέλικτο εργαλείο για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Τροπολογία  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε 

όλους τους δυνητικά ενδιαφερόμενους 

τοπικούς μετόχους, ήτοι αντιπροσώπους 

τοπικών δημόσιων και τοπικών 

ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων ή πολίτες τους οποίους 

αφορά άμεσα η δραστηριότητα της 

κοινότητας και οι επιπτώσεις της, οι 

οποίοι είναι επιλέξιμοι σύμφωνα με τα 

κριτήρια του στοιχείου α)· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

retrewtws 

 

Τροπολογία  1010 

Pavel Telička 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) η κοινότητα δεν εγκατέστησε, 

κατά ετήσιο μέσο όρο την προηγούμενη 

πενταετία, δυναμικότητα ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές άνω των 18 MW για 

ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη και 

μεταφορές. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) η κοινότητα δεν εγκατέστησε, κατά 

ετήσιο μέσο όρο την προηγούμενη 

πενταετία, δυναμικότητα ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές άνω των 18 MW για 

ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη και 

μεταφορές. 

ε) η κοινότητα δεν εγκατέστησε, κατά 

ετήσιο μέσο όρο την προηγούμενη 

πενταετία, δυναμικότητα ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές άνω των 20 MWe ή 

5 MWth για ηλεκτρισμό, θέρμανση και 

ψύξη και μεταφορές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να οριστεί όσο το δυνατόν ευρύτερα, 

ώστε να τους παρέχει ένα ευέλικτο εργαλείο για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανάλογα με την τοποθεσία και τις εξωτερικές 

συνθήκες, μπορεί να έχει διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

λαμβάνονται επίσης υπόψη τα ζητήματα που σχετίζονται με τη θερμική ισχύ. 

 

Τροπολογία  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) η κοινότητα δεν εγκατέστησε, κατά 

ετήσιο μέσο όρο την προηγούμενη 

πενταετία, δυναμικότητα ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές άνω των 18 MW για 

ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη και 

μεταφορές. 

ε) η κοινότητα δεν εγκατέστησε, κατά 

ετήσιο μέσο όρο την προηγούμενη 

πενταετία, δυναμικότητα ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές άνω των 40 MW για 

ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη και 

μεταφορές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το όριο των 18 MW σχετικά με τη δυναμικότητα, που εγκαταστάθηκε κατά μέσο όρο από την 

κοινότητα την προηγούμενη πενταετία, κινδυνεύει να περιορίσει τη δυναμικότητα αυτών των 

«κοινοτήτων», ειδικά όσον αφορά τη δυναμικότητα ηλεκτρισμού, θέρμανσης και ψύξης και 

μεταφορών μαζί. Οι κοινότητες ενεργειακές στην ΕΕ διαθέτουν ήδη δυναμικότητα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας άνω των 18 MW. 
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Τροπολογία  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) η κοινότητα δεν εγκατέστησε, κατά 

ετήσιο μέσο όρο την προηγούμενη 

πενταετία, δυναμικότητα ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές άνω των 18 MW για 

ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη και 

μεταφορές. 

ε) η κοινότητα δεν εγκατέστησε, κατά 

ετήσιο μέσο όρο την προηγούμενη 

πενταετία, δυναμικότητα ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές άνω των 5 MW για 

ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη και 

μεταφορές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1014 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) η συμμετοχή είναι εθελοντική και 

ανοιχτή σε όλους τους δυνητικά 

ενδιαφερόμενους τοπικούς μετόχους, ήτοι 

αντιπροσώπους τοπικών δημόσιων και 

τοπικών ιδιωτικών 

κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων ή 

πολίτες τους οποίους αφορά άμεσα η 

δραστηριότητα της κοινότητας και οι 

επιπτώσεις της, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι 

σύμφωνα με τα κριτήρια του στοιχείου α) 

Or. en 

 

Τροπολογία  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε 

όλους τους δυνητικά ενδιαφερόμενους 

τοπικούς μετόχους, ήτοι αντιπροσώπους 

τοπικών δημόσιων και τοπικών 

ιδιωτικών κοινωνικοοικονομικών 

συμφερόντων ή πολίτες τους οποίους 

αφορά άμεσα η δραστηριότητα της 

κοινότητας και οι επιπτώσεις της, οι 

οποίοι είναι επιλέξιμοι σύμφωνα με τα 

κριτήρια του στοιχείου α)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν τα 

καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν και 

τροποποιούν τα καθεστώτα στήριξης, τις 

ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα κράτη 

μέλη σχεδιάζουν και τροποποιούν 

καθεστώτα στήριξης προκειμένου να 

προωθήσουν, αλλά όχι να εισαγάγουν 

διακρίσεις σε βάρος των κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη 

διασυνοριακή συνεργασία των 

κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1017 

Paul Rübig 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν τα 

καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν τα 

καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την 

ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ 

όλων των παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν τα 

καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν τα 

καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την 

ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ 

όλων των παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1019 

Jaromír Kohlíček 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν τα 

καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν τα 

καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την 

ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ 

όλων των παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα καθεστώτα στήριξης θα πρέπει να διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή των φορέων της 

αγοράς ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δομή ιδιοκτησίας ή τη νομική μορφή τους. Θα πρέπει να 

βρεθούν και άλλες επιλογές για τη μείωση των κινδύνων για τις κοινότητες ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, για παράδειγμα μέσω ειδικής μορφής ασφάλισης 

 

Τροπολογία  1020 

Miroslav Poche 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν τα 

καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν τα 

καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την 

ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ 

όλων των παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Τα καθεστώτα στήριξης θα πρέπει να διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή των φορέων της 

αγοράς ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δομή ιδιοκτησίας ή τη νομική μορφή τους. Θα πρέπει να 

βρεθούν και άλλες επιλογές για τη μείωση των κινδύνων για τις κοινότητες ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, για παράδειγμα μέσω ειδικής μορφής ασφάλισης. 

 

Τροπολογία  1021 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν τα 

καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν τα 

καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την 

ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ 

όλων των παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1022 

Evžen Tošenovský 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν τα 

καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν τα 

καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την 

ύπαρξη ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ 

όλων των παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
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ενέργειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1023 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων 

για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη 

μέλη λαμβάνουν υπόψη, όταν σχεδιάζουν 

τα καθεστώτα στήριξης, τις ιδιαιτερότητες 

των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη, 

όταν σχεδιάζουν τα καθεστώτα στήριξης, 

τις ιδιαιτερότητες των κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1024 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν 

αξιολόγηση των υφιστάμενων εμποδίων 

και δυνατοτήτων ανάπτυξης κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 

επικράτειά τους, προκειμένου να 

δημιουργήσουν ένα κατάλληλο πλαίσιο 

για την προώθηση και τη διευκόλυνση 

της συμμετοχής των κοινοτήτων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 

παραγωγή, την κατανάλωση, την 

αποθήκευση και την πώληση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει: 
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 α) στόχους και ειδικά μέτρα που θα 

βοηθήσουν τις τοπικές και περιφερειακές 

αρχές να επιτρέψουν την ανάπτυξη 

κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και να συμμετάσχουν άμεσα· 

 β) ειδικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης 

της στήριξης των επενδύσεων, για την 

ενθάρρυνση της συμμετοχής σε 

κοινότητες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας από νοικοκυριά χαμηλού 

εισοδήματος που κινδυνεύουν από 

ενεργειακή ένδεια, συμπεριλαμβανομένων 

των ενοίκων· 

 γ) εργαλεία για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την 

πληροφόρηση· 

 δ) κανονιστική στήριξη και στήριξη για 

την ανάπτυξη δυναμικότητας προς τις 

τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη 

δημιουργία τοπικών εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

παραγωγής, της κατανάλωσης, της 

αποθήκευσης και της πώλησης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

 ε) την άρση όλων των κανονιστικών και 

διοικητικών φραγμών στις κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Αυτό το πλαίσιο αξιολόγησης και 

έγκρισης αποτελεί μέρος των εθνικών 

σχεδίων για το κλίμα και την ενέργεια 

σύμφωνα με τον κανονισμό [για τη 

διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης]. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1025 

Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 

σχετικά με τις κοινότητες ανανεώσιμων 
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πηγών ενέργειας που θα εξασφαλίζουν 

ότι: 

 α) οι κοινότητες ενέργειας δεν μπορούν 

να αποκλείσουν οποιονδήποτε 

μεμονωμένο καταναλωτή που θεωρείται 

από γεωγραφική άποψη ότι ανήκει 

φυσικά στην κοινότητα ενέργειας· 

 β) οι κοινότητες ενέργειας θέσπισαν 

κανόνες που διασφαλίζουν την ισότιμη 

και αμερόληπτη μεταχείριση όλων των 

καταναλωτών που συμμετέχουν στην 

κοινότητα ενέργειας· 

 γ) οι κοινότητες ενέργειας δημιούργησαν 

δίκαιους κανόνες για τους καταναλωτές 

που δεν μπορούν να πληρώσουν άμεσα 

τους λογαριασμούς τους για στιγμιαίες ή 

πιο μακροχρόνιες περιόδους – παράλληλα 

με την προστασία των καταναλωτών που 

συνδέονται μεμονωμένα με το δίκτυο 

διανομής· 

 δ) διασφαλίζεται ότι η δημιουργία 

κοινοτήτων ενέργειας δεν θα οδηγήσει σε 

στρεβλώσεις στο συνολικό ενεργειακό 

σύστημα και δεν θα επιφέρει υψηλότερο 

ενεργειακό κόστος για εκείνους τους 

καταναλωτές που δεν είναι 

αυτοπαραγωγοί ή/και δεν συμμετέχουν οι 

ίδιοι στις κοινότητες ενέργειας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές στις κοινότητες ενέργειας δεν τυγχάνουν 

άδικης μεταχείρισης, δεν παραμελούνται και δεν εξαναγκάζονται. 

 

Τροπολογία  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 

δεσμευτικό στόχο που καθορίζεται σε 

εθνικό επίπεδο για το μερίδιο της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 

παράγεται από τις κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πριν 

καθορίσουν έναν τέτοιο στόχο, τα κράτη 

μέλη διεξάγουν δημόσια διαβούλευση με 

τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, των 

πόλεων, των οργανώσεων καταναλωτών 

και της κοινωνίας των πολιτών. Ο στόχος 

αυτός θα πρέπει να αποτελεί μέρος των 

εθνικών σχεδίων για το κλίμα και την 

ενέργεια των κρατών μελών βάσει του 

κανονισμού [για τη διακυβέρνηση όπως 

προτείνεται από το έγγραφο 

COM(2016)759]. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι αυτοκαταναλωτές και οι κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν είναι μόνο η βασική 

κινητήρια δύναμη για την ταχεία μετάβαση προς μια βιώσιμη και πλήρως βασιζόμενη στην 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές κοινωνία, αλλά επιφέρουν επίσης σημαντικά κοινωνικά και 

οικονομικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο. Ο καθορισμός ειδικών στόχων βάσει του εθνικού 

δυναμικού θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τον συνολικό στόχο για την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, να αυξήσουν τον πλούτο και την ευημερία σε τοπικό και επομένως εθνικό 

επίπεδο και, τέλος, να δημιουργήσουν συναίνεση σχετικά με μέτρα που αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

 

Τροπολογία  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 

κριτήρια για τις κοινότητες ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας να σχεδιάζονται και να 

εφαρμόζονται κατά τρόπο που να 
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διασφαλίζει ότι οι κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 

ελέγχονται ουσιαστικά από παραδοσιακές 

επιχειρήσεις ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών 

εμπορικών κατασκευαστών και 

μεγαλύτερων εταιρειών ενέργειας. 

Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη, μέσω των 

εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους, 

παρακολουθούν την εφαρμογή των 

κριτηρίων για τις κοινότητες 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 

μεταχείρισή τους στην ανάπτυξη 

καθεστώτων στήριξης για ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η διαφάνεια, η μη 

διακριτική μεταχείριση και η προστασία 

των καταναλωτών, καθώς και η αποφυγή 

καταχρήσεων ή δυσμενών επιπτώσεων 

στον ανταγωνισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2γ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 

για όλες τις νέες μονάδες παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και για 

την αποκατάσταση των υφιστάμενων 

μονάδων παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, οι τοπικές και 

περιφερειακές αρχές, καθώς και φυσικά 

και νομικά πρόσωπα που έχουν άμεσο 

ενδιαφέρον για τη μονάδα παραγωγής 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τις 

επιπτώσεις της, είναι σε θέση να 

συμμετέχουν στο έργο μέσω μιας 

κοινότητας ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

Or. en 
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Τροπολογία  1029 

Werner Langen 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 

 

Τροπολογία  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 23 διαγράφεται 

Ενσωμάτωση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στις εγκαταστάσεις 

θέρμανσης και ψύξης 

 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει 

να αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία 
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μονάδα (π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως 

εθνικό μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

καταρτίσουν, βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις, 

και να δημοσιοποιήσουν κατάλογο 

μέτρων και εκτελεστικών φορέων, όπως 

οι προμηθευτές καυσίμων, που 

συνεισφέρουν στην αύξηση που 

προβλέπεται στην παραγραφο 1. 

 

3. Η προβλεπόμενη στην 

παράγραφο 1 αύξηση μπορεί να 

υλοποιηθεί μέσω μίας ή περισσότερων 

από τις ακόλουθες επιλογές: 

 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές στην ενέργεια και 

στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για 

θέρμανση και ψύξη· 

 

β) άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η 

εγκατάσταση σε κτίρια άκρως 

αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και 

ψύξης που λειτουργούν με ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή η χρήση ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές για βιομηχανικές 

διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης· 

 

γ) έμμεσα μέτρα μετριασμού που 

καλύπτονται από διαπραγματεύσιμα 

πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη 

συμμόρφωση με την υποχρέωση μέσω 

της στήριξης έμμεσων μέτρων 

μετριασμού, τα οποία εφαρμόζονται από 

άλλον οικονομικό φορέα, όπως ένας 

ανεξάρτητος εγκαταστάτης τεχνολογιών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή μια 

εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ) 

που παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις δομές που 

δημιουργήθηκαν βάσει των εθνικών 

καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 

ενεργειακής απόδοσης που ορίζονται στο 

άρθρο 7 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την 

εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
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μέτρων της παραγράφου 2. 

5. Οι φορείς που ορίζονται δυνάμει 

της παραγράφου 2 διασφαλίζουν ότι η 

συνεισφορά τους είναι μετρήσιμη και 

επαληθεύσιμη και υποβάλλουν ετησίως 

έκθεση στην αρχή που ορίζεται από το 

κράτος μέλος, αρχής γενομένης από τις 

30 Ιουνίου 2021, σχετικά με: 

 

α) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας για θέρμανση και 

ψύξη· 

 

β) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για θέρμανση και ψύξη· 

 

γ) το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στη συνολική 

ποσότητα παρεχόμενης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη· και 

 

δ) το είδος της πηγής ανανεώσιμης 

ενέργειας. 

 

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 5 υπόκεινται σε επαλήθευση 

από την αρμόδια ορισθείσα αρχή. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  1031 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει 

να αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, τα κράτη μέλη απαιτούν από 

τους προμηθευτές καυσίμων θέρμανσης 

και ψύξης, σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή της αρχής της ενεργειακής 
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μονάδα (π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως 

εθνικό μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

απόδοσης και των μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας, να αυξήσουν το μερίδιο της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για 

τεχνολογίες θέρμανσης και ψύξης κατά 

τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) 

κάθε έτος. Οι 2 π.μ λαμβάνονται ως μέσος 

όρος των τριών προηγουμένων ετών. 

Κατά τον σχεδιασμό πολιτικών για την 

υποστήριξη των προμηθευτών καυσίμων 

στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, 

τα κράτη μέλη θέτουν σε προτεραιότητα 

τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, 

όπως ηλιακές θερμικές, γεωθερμικές, 

υψηλής απόδοσης αντλίες θερμότητας ή 

ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές. Ενθαρρύνουν τη χρήση βιομάζας 

σε διεργασίες όπου είναι δύσκολο για 

άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας να επιτύχουν ισοδύναμες 

επιδόσεις, ιδίως για τη θερμότητα 

διεργασίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 

να επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για 

θέρμανση και ψύξη. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παρέχεται για 

θέρμανση και ψύξη αποτελεί έναν σωστό προσανατολισμό, ωστόσο κάθε κράτος μέλος θα 

πρέπει να αποφασίσει μεμονωμένα για το ενεργειακό μείγμα του (όχι μόνο όσον αφορά τις 

τεχνολογίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά και τον τρόπο κατανομής των τομεακών 

στόχων – θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια, μεταφορές). 

 

Τροπολογία  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη, εκφραζόμενη ως εθνικό μερίδιο της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας και 

υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του άρθρου 7. Το 

αναμενόμενο ποσοστό αύξησης 

καθορίζεται από τα κράτη μέλη στην 

αντίστοιχη συνεισφορά τους στον 

συνολικό στόχο του 2030 σύμφωνα με το 

άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 

those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 
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Τροπολογία  1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη, εκφραζόμενη ως εθνικό μερίδιο της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας και 

υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του άρθρου 7. Τα κράτη μέλη 

περιγράφουν το αναμενόμενο ποσοστό 

αύξησης στο πλαίσιο της αντίστοιχης 

συνεισφοράς τους στον συνολικό στόχο 

του 2030, σύμφωνα με το άρθρο 3. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το υφιστάμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παρέχονται για θέρμανση και 

ψύξη ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών, λόγω ποικίλων περιστάσεων, όπως 

διαφορετικών σημείων εκκίνησης και δυναμικού. Η προσπάθεια καθορισμού ακριβώς του ίδιου 

ποσοστού αύξησης από όλα τα κράτη μέλη δεν φαίνεται να είναι αναλογική ή οικονομικά 

αποδοτική. Το κατάλληλο ποσοστό αύξησης θα πρέπει να καθοριστεί από κάθε κράτος μέλος, 

ως μέρος της στρατηγικής για την επίτευξη του στόχου του 2030. 

 

Τροπολογία  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 
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αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, 

συμπεριλαμβανομένης της 

απορριπτόμενης θερμότητας/ψύξης, για 

θέρμανση και ψύξη κατά τουλάχιστον 1 

ποσοστιαία μονάδα (π.μ.) κάθε έτος, έως 

ότου το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της 

απορριπτόμενης θερμότητας/ψύξης να 

είναι 100 %, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και/ή της απορριπτόμενης 

θερμότητας και ψύξης στον τομέα της 

θέρμανσης και της ψύξης, κάθε κράτος 

μέλος επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και/ή 

από απορριπτόμενη θερμότητα και ψύξη 
για θέρμανση και ψύξη κατά τουλάχιστον 

1 ποσοστιαία μονάδα (π.μ.) κάθε έτος, 

εκφραζόμενη ως εθνικό μερίδιο της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας και 

υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του άρθρου 7. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και/ή της απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύξης στον τομέα της 

θέρμανσης και της ψύξης, κάθε κράτος 

μέλος επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και/ή 

από απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη 
για θέρμανση και ψύξη κατά τουλάχιστον 

1 ποσοστιαία μονάδα (π.μ.) κάθε έτος, 

εκφραζόμενη ως εθνικό μερίδιο της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας και 

υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του άρθρου 7. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και/ή της απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύξης στον τομέα της 

θέρμανσης και της ψύξης, κάθε κράτος 

μέλος επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και/ή 

από απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη 
για θέρμανση και ψύξη κατά τουλάχιστον 

1 ποσοστιαία μονάδα (π.μ.) κάθε έτος, 

εκφραζόμενη ως εθνικό μερίδιο της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας και 

υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του άρθρου 7. 

Or. en 
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Τροπολογία  1039 

Miroslav Poche 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και/ή της απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύξης στον τομέα της 

θέρμανσης και της ψύξης, κάθε κράτος 

μέλος επιδιώκει να αυξήσει το μερίδιο της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και/ή 

από απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη 
για θέρμανση και ψύξη κατά τουλάχιστον 

2 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) κάθε έτος, 

εκφραζόμενη ως εθνικό μερίδιο της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας και 

υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του άρθρου 7. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατά την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα θέρμανσης και 

ψύξης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τελείως διαφορετική κατάσταση που επικρατεί στα 

διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες και άλλες εθνικές 

ιδιαιτερότητες, καθώς και το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν σχετικά με την 

επιλογή του τύπου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του δικού τους ενεργειακού 

μείγματος. Η απορριπτόμενη θερμότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με παρόμοιο τρόπο με 

την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 

επιτυγχάνουν τον στόχο τους για την παραγωγή ΑΠΕ για θέρμανση που ενσωματώνει 

μεγαλύτερη ποσότητα απορριπτόμενης θερμότητας στα συστήματά τους. 

 

Τροπολογία  1040 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει 

να αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία 

μονάδα (π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως 

εθνικό μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 

να εφαρμόζει κίνητρα για να αυξήσει το 

μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές συμπεριλαμβανομένης της 

απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης, 

λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και 

οικονομική σκοπιμότητα, καθώς και 

μέτρα για την έρευνα και την ανάπτυξη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει 

να αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας θερμικής χρήσης (θερμότητα 

και ψύξη) στον βιομηχανικό τομέα, κάθε 

κράτος μέλος επιδιώκει να αυξήσει το 

μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για θέρμανση και ψύξη κατά 

τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα (π.μ.) 

κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό μερίδιο 

της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και 

υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία του άρθρου 7. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Θεωρείται αναγκαία η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα, 

όπου το υψηλό δυναμικό των ανανεώσιμων πηγών πρέπει να ανταγωνιστεί άλλα καύσιμα που 

συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην κλιματική αλλαγή, όπως το φυσικό αέριο ή το υγραέριο, 

στα οποία σε πολλές περιπτώσεις παρέχεται υπερβολική στήριξη, πέραν του ρόλου που πρέπει 

να διαδραματίσουν ως μεταβατικά καύσιμα. 

 

Τροπολογία  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει 

να αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος αναπτύσσει 

ένα πλαίσιο παροχής κινήτρων με στόχο 

να αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη, εκφραζόμενη ως εθνικό μερίδιο της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας και 

υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη 
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τη μεθοδολογία του άρθρου 7. μεθοδολογία του άρθρου 7. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1044 

Paul Rübig 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

κατά τουλάχιστον 1 ποσοστιαία μονάδα 

(π.μ.) κάθε έτος, εκφραζόμενη ως εθνικό 

μερίδιο της τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας και υπολογιζόμενη σύμφωνα με 

τη μεθοδολογία του άρθρου 7. 

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 

διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και 

της ψύξης, κάθε κράτος μέλος επιδιώκει να 

αυξήσει το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και ψύξη 

με την εφαρμογή κινήτρων που 

λαμβάνουν υπόψη την τεχνική και 

οικονομική σκοπιμότητα, καθώς και το 

διαφορετικό επίπεδο ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί 

από τα κράτη μέλη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε αντίθεση με την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, η θερμότητα δεν μπορεί να 

παραδίδεται σε περιοχές πλην αυτών που ορίζονται. Ως εκ τούτου, το μερίδιο των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες. 

 

Τροπολογία  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Εάν το μερίδιο των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης 

της απορριπτόμενης θερμότητας/ψύξης 
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που παρέχεται για θέρμανση και ψύξη, 

είναι χαμηλότερο από 60 %, το κράτος 

μέλος αυξάνει ετησίως το μερίδιο κατά 

τουλάχιστον 1 εκατοστιαία μονάδα (π.μ.). 

Or. en 

 

Τροπολογία  1046 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Κατά τον υπολογισμό του μεριδίου 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για 

θέρμανση και ψύξη για τους σκοπούς της 

παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 

υπολογίζουν την απορριπτόμενη 

θερμότητα και ψύξη με πολλαπλασιαστή 

0,5. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1047 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 1, τα κράτη μέλη στα οποία 

το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στον τομέα θέρμανσης και 

ψύξης υπερβαίνει το 50 % μπορούν να 

μειώσουν την υποχρέωση αυτή στο 1 % 

για τους προμηθευτές θερμότητας και 

ψύξης. 

Or. en 
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Τροπολογία  1048 

Paul Rübig 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

καταρτίσουν, βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις, 

και να δημοσιοποιήσουν κατάλογο μέτρων 

και εκτελεστικών φορέων, όπως οι 

προμηθευτές καυσίμων, που 

συνεισφέρουν στην αύξηση που 

προβλέπεται στην παραγραφο 1. 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

καταρτίσουν, βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις, 

και να δημοσιοποιήσουν κατάλογο 

μέτρων, που συνεισφέρουν στην αύξηση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1049 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

καταρτίσουν, βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις, 

και να δημοσιοποιήσουν κατάλογο μέτρων 

και εκτελεστικών φορέων, όπως οι 

προμηθευτές καυσίμων, που συνεισφέρουν 

στην αύξηση που προβλέπεται στην 

παραγραφο 1. 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

καταρτίσουν, βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις, 

και να δημοσιοποιήσουν κατάλογο 

μέτρων, όπως οι προμηθευτές καυσίμων, 

που συνεισφέρουν στην αύξηση που 

προβλέπεται στην παραγραφο 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1050 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

καταρτίσουν, βάσει αντικειμενικών 

κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις, 

και να δημοσιοποιήσουν κατάλογο μέτρων 

και εκτελεστικών φορέων, όπως οι 

προμηθευτές καυσίμων, που 

συνεισφέρουν στην αύξηση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1. 

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, βάσει 

αντικειμενικών κριτηρίων που δεν 

εισάγουν διακρίσεις, και δημοσιοποιούν 

κατάλογο μέτρων και εκτελεστικών 

φορέων, που εφαρμόζουν την αύξηση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1051 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η προβλεπόμενη στην 

παράγραφο 1 αύξηση μπορεί να 

υλοποιηθεί μέσω μίας ή περισσότερων 

από τις ακόλουθες επιλογές: 

διαγράφεται 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές στην ενέργεια και 

στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για 

θέρμανση και ψύξη· 

 

β) άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η 

εγκατάσταση σε κτίρια άκρως 

αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και 

ψύξης που λειτουργούν με ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή η χρήση ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές για βιομηχανικές 

διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης· 

 

γ) έμμεσα μέτρα μετριασμού που 

καλύπτονται από διαπραγματεύσιμα 

πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη 

συμμόρφωση με την υποχρέωση μέσω 

της στήριξης έμμεσων μέτρων 

μετριασμού, τα οποία εφαρμόζονται από 

άλλον οικονομικό φορέα, όπως ένας 
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ανεξάρτητος εγκαταστάτης τεχνολογιών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή μια 

εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ) 

που παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1052 

Paul Rübig 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η προβλεπόμενη στην 

παράγραφο 1 αύξηση μπορεί να 

υλοποιηθεί μέσω μίας ή περισσότερων 

από τις ακόλουθες επιλογές: 

διαγράφεται 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές στην ενέργεια και 

στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για 

θέρμανση και ψύξη· 

 

β) άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η 

εγκατάσταση σε κτίρια άκρως 

αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και 

ψύξης που λειτουργούν με ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή η χρήση ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές για βιομηχανικές 

διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης· 

 

γ) έμμεσα μέτρα μετριασμού που 

καλύπτονται από διαπραγματεύσιμα 

πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη 

συμμόρφωση με την υποχρέωση μέσω 

της στήριξης έμμεσων μέτρων 

μετριασμού, τα οποία εφαρμόζονται από 

άλλον οικονομικό φορέα, όπως ένας 

ανεξάρτητος εγκαταστάτης τεχνολογιών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή μια 

εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ) 

που παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Or. en 



 

PE607.899v02-00 112/167 AM\1130434EL.docx 

EL 

Αιτιολόγηση 

Σε αντίθεση με την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, η θερμότητα δεν μπορεί να 

παραδίδεται σε περιοχές πλην αυτών που ορίζονται. Ως εκ τούτου, το μερίδιο των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες. 

 

Τροπολογία  1053 

Miroslav Poche 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η προβλεπόμενη στην 

παράγραφο 1 αύξηση μπορεί να 

υλοποιηθεί μέσω μίας ή περισσότερων από 

τις ακόλουθες επιλογές: 

3. Η προβλεπόμενη στην 

παράγραφο 1 αύξηση μπορεί να 

υλοποιηθεί, μεταξύ άλλων, μέσω μίας ή 

περισσότερων από τις ακόλουθες επιλογές: 

Or. en 

 

Τροπολογία  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ενέργεια και στα 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται για 

θέρμανση και ψύξη· 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ενέργεια και στα 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται για 

θέρμανση και ψύξη , μεταξύ άλλων μέσω 

αποτελεσματικών συστημάτων 

τηλεθέρμανσης όπως ορίζεται στην 

οδηγία 2012/27/ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ενέργεια και στα 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται για 

θέρμανση και ψύξη· 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και/ή από 

απορριπτόμενη θερμότητα και ψύξη στην 

ενέργεια και στα καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται για θέρμανση και ψύξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ενέργεια και στα 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται για 

θέρμανση και ψύξη· 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και/ή από 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη στην 

ενέργεια και στα καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται για θέρμανση και ψύξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ενέργεια και στα 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται για 

θέρμανση και ψύξη· 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και/ή από 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη στην 

ενέργεια και στα καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται για θέρμανση και ψύξη· 

Or. en 
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Τροπολογία  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ενέργεια και στα 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται για 

θέρμανση και ψύξη· 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και από 

απορριπτόμενη θερμότητα και ψύξη στην 

ενέργεια και στα καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται για θέρμανση και ψύξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1059 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ενέργεια και στα 

καύσιμα που χρησιμοποιούνται για 

θέρμανση και ψύξη· 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και από 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη στην 

ενέργεια και στα καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται για θέρμανση και ψύξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1060 

Miroslav Poche 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ενέργεια και στα 

α) φυσική ενσωμάτωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και/ή από 
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καύσιμα που χρησιμοποιούνται για 

θέρμανση και ψύξη· 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη στην 

ενέργεια και στα καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται για θέρμανση και ψύξη· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατά την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα θέρμανσης και 

ψύξης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τελείως διαφορετική κατάσταση που επικρατεί στα 

διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες και άλλες εθνικές 

ιδιαιτερότητες, καθώς και το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν σχετικά με την 

επιλογή του τύπου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του δικού τους ενεργειακού 

μείγματος. Η απορριπτόμενη θερμότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με παρόμοιο τρόπο με 

την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 

επιτυγχάνουν τον στόχο τους για την παραγωγή ΑΠΕ για θέρμανση που ενσωματώνει 

μεγαλύτερη ποσότητα απορριπτόμενης θερμότητας στα συστήματά τους. 

 

Τροπολογία  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η 

εγκατάσταση σε κτίρια άκρως αποδοτικών 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 

λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές ή η χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για βιομηχανικές 

διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης· 

β) άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η 

εγκατάσταση σε κτίρια άκρως αποδοτικών 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 

λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές ή η χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και/ή απορριπτόμενη 

θερμότητα και ψύξη για βιομηχανικές 

διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η 

εγκατάσταση σε κτίρια άκρως αποδοτικών 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 

λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές ή η χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για βιομηχανικές 

διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης· 

β) άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η 

εγκατάσταση σε κτίρια άκρως αποδοτικών 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 

λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές ή η χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και/ή απορριπτόμενη 

θερμότητα ή ψύξη για βιομηχανικές 

διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η 

εγκατάσταση σε κτίρια άκρως αποδοτικών 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 

λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές ή η χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για βιομηχανικές 

διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης· 

β) άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η 

εγκατάσταση σε κτίρια άκρως αποδοτικών 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 

λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές ή η χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και/ή απορριπτόμενη 

θερμότητα ή ψύξη για βιομηχανικές 

διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1064 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η 

εγκατάσταση σε κτίρια άκρως αποδοτικών 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 

β) άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η 

εγκατάσταση σε κτίρια άκρως αποδοτικών 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 
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λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές ή η χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για βιομηχανικές 

διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης· 

λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές ή η χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και απορριπτόμενη 

θερμότητα ή ψύξη για βιομηχανικές 

διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1065 

Miroslav Poche 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η 

εγκατάσταση σε κτίρια άκρως αποδοτικών 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 

λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές ή η χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για βιομηχανικές 

διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης· 

β) άμεσα μέτρα μετριασμού, όπως η 

εγκατάσταση σε κτίρια άκρως αποδοτικών 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 

λειτουργούν με ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές ή η χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και/ή απορριπτόμενη 

θερμότητα ή ψύξη για βιομηχανικές 

διαδικασίες θέρμανσης και ψύξης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατά την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα θέρμανσης και 

ψύξης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τελείως διαφορετική κατάσταση που επικρατεί στα 

διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες και άλλες εθνικές 

ιδιαιτερότητες, καθώς και το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν σχετικά με την 

επιλογή του τύπου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του δικού τους ενεργειακού 

μείγματος. Η απορριπτόμενη θερμότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με παρόμοιο τρόπο με 

την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 

επιτυγχάνουν τον στόχο τους για την παραγωγή ΑΠΕ για θέρμανση που ενσωματώνει 

μεγαλύτερη ποσότητα απορριπτόμενης θερμότητας στα συστήματά τους. 

 

Τροπολογία  1066 

Jeppe Kofod 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 - παράγραφος 3 - στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) έμμεσα μέτρα μετριασμού που 

καλύπτονται από διαπραγματεύσιμα 

πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη 

συμμόρφωση με την υποχρέωση μέσω 

της στήριξης έμμεσων μέτρων 

μετριασμού, τα οποία εφαρμόζονται από 

άλλον οικονομικό φορέα, όπως ένας 

ανεξάρτητος εγκαταστάτης τεχνολογιών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή μια 

εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ) 

που παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι εγγυήσεις προέλευσης δεν έχουν σχεδόν καμία αξία στην παρούσα αγορά, αλλά υπάρχει 

κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν ως παραθυράκι για τη μη ανάληψη δράσης κατά τη μετάβαση 

στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης. 

 

Τροπολογία  1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α)  χρηματοδοτικά καθεστώτα και 

μέσα ή οικονομικά και χρηματοδοτικά 

κίνητρα που συμβάλλουν στην 

εγκατάσταση εξοπλισμού θέρμανσης και 

ψύξης από ανανεώσιμες πηγές και στην 

ανάπτυξη ενεργειακών δικτύων που 

παρέχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

για θέρμανση και ψύξη σε κτίρια και 

βιομηχανία. 

Or. es 
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική και όχι μόνο η χρηματοδοτική συνδρομή. 

Τροπολογία  1068 

Pavel Telička 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 — παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) άλλα μέτρα πολιτικής με 

ισοδύναμο αποτέλεσμα, όπως για 

παράδειγμα εθνικά φορολογικά μέτρα, 

οικονομικά κίνητρα, πολεοδομικός 

σχεδιασμός ή εθελοντικές συμφωνίες με 

τη βιομηχανία ή τις τοπικές αρχές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1069 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 — παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) άλλα μέτρα πολιτικής με 

ισοδύναμο αποτέλεσμα για την επίτευξη 

της αύξησης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, όπως εθνικά φορολογικά 

μέτρα ή άλλα οικονομικά κίνητρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 — παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) άλλα μέτρα πολιτικής με 

ισοδύναμο αποτέλεσμα για την επίτευξη 

της αύξησης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  1071 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις δομές που 

δημιουργήθηκαν βάσει των εθνικών 

καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 

ενεργειακής απόδοσης που ορίζονται στο 

άρθρο 7 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την 

εφαρμογή και την παρακολούθηση των 

μέτρων της παραγράφου 2. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  1072 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις δομές που 

δημιουργήθηκαν βάσει των εθνικών 

καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 

ενεργειακής απόδοσης που ορίζονται στο 

άρθρο 7 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την 

εφαρμογή και την παρακολούθηση των 

διαγράφεται 
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μέτρων της παραγράφου 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1073 

Paul Rübig 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις δομές που 

δημιουργήθηκαν βάσει των εθνικών 

καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 

ενεργειακής απόδοσης που ορίζονται στο 

άρθρο 7 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την 

εφαρμογή και την παρακολούθηση των 

μέτρων της παραγράφου 2. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  1074 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι φορείς που ορίζονται δυνάμει 

της παραγράφου 2 διασφαλίζουν ότι η 

συνεισφορά τους είναι μετρήσιμη και 

επαληθεύσιμη και υποβάλλουν ετησίως 

έκθεση στην αρχή που ορίζεται από το 

κράτος μέλος, αρχής γενομένης από τις 

30 Ιουνίου 2021, σχετικά με: 

διαγράφεται 

α) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας για θέρμανση και 

ψύξη· 

 

β) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για θέρμανση και ψύξη· 
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γ) το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στη συνολική 

ποσότητα παρεχόμενης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη· και 

 

δ) το είδος της πηγής ανανεώσιμης 

ενέργειας. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  1075 

Paul Rübig 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι φορείς που ορίζονται δυνάμει 

της παραγράφου 2 διασφαλίζουν ότι η 

συνεισφορά τους είναι μετρήσιμη και 

επαληθεύσιμη και υποβάλλουν ετησίως 

έκθεση στην αρχή που ορίζεται από το 

κράτος μέλος, αρχής γενομένης από τις 

30 Ιουνίου 2021, σχετικά με: 

διαγράφεται 

α) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας για θέρμανση και 

ψύξη· 

 

β) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για θέρμανση και ψύξη· 

 

γ) το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στη συνολική 

ποσότητα παρεχόμενης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη· και 

 

δ) το είδος της πηγής ανανεώσιμης 

ενέργειας. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε αντίθεση με την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, η θερμότητα δεν μπορεί να 
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παραδίδεται σε περιοχές πλην αυτών που ορίζονται. Ως εκ τούτου, το μερίδιο των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες. 

 

Τροπολογία  1076 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας για θέρμανση και 

ψύξη· 

α) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για θέρμανση και ψύξη ανά τύπο 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας για θέρμανση και 

ψύξη· 

α) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για θέρμανση και ψύξη ανά τύπο 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τη συνολική ποσότητα β) τη συνολική ποσότητα 
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παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για θέρμανση και ψύξη· 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για θέρμανση και ψύξη ανά τύπο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1079 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για θέρμανση και ψύξη· 

β) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για θέρμανση και ψύξη ανά τύπο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για θέρμανση και ψύξη· 

β) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και/ή από απορριπτόμενη 

θερμότητα και ψύξη για θέρμανση και 

ψύξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για θέρμανση και ψύξη· 

β) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και/ή από απορριπτόμενη 

θερμότητα ή ψύξη για θέρμανση και 

ψύξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1082 

Miroslav Poche 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για θέρμανση και ψύξη· 

β) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και/ή από απορριπτόμενη 

θερμότητα ή ψύξη για θέρμανση και 

ψύξη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  1083 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) τη συνολική ποσότητα 

παρεχόμενης απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύξης για θέρμανση και 

ψύξη· 

Or. en 
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Τροπολογία  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 - παράγραφος 5 - στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στη συνολική 

ποσότητα παρεχόμενης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη· και 

γ) το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και από 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη στη 

συνολική ποσότητα παρεχόμενης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη· και 

Or. en 

 

Τροπολογία  1085 

Miroslav Poche 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 - παράγραφος 5 - στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στη συνολική 

ποσότητα παρεχόμενης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη· και 

γ) το μερίδιο της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και από 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη στη 

συνολική ποσότητα παρεχόμενης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 

ψύξη· και 

Or. en 

 

Τροπολογία  1086 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 — παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) το μερίδιο της παρεχόμενης 

απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης στη 

συνολική ποσότητα παρεχόμενης 

ενέργειας για θέρμανση και ψύξη 

Or. en 

 

Τροπολογία  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) το είδος της πηγής ανανεώσιμης 

ενέργειας. 

δ) το είδος της πηγής ανανεώσιμης 

ενέργειας και/ή της απορριπτόμενης 

θερμότητας και ψύξης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) το είδος της πηγής ανανεώσιμης 

ενέργειας. 

δ) το είδος της πηγής ανανεώσιμης 

ενέργειας και/ή της απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύξης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1089 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) το είδος της πηγής ανανεώσιμης 

ενέργειας. 

δ) το είδος της πηγής ανανεώσιμης 

ενέργειας και της απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύξης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1090 

Miroslav Poche 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) το είδος της πηγής ανανεώσιμης 

ενέργειας. 

δ) το είδος της πηγής ανανεώσιμης 

ενέργειας και/ή της απορριπτόμενης 

θερμότητας ή ψύξης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατά την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα θέρμανσης και 

ψύξης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τελείως διαφορετική κατάσταση που επικρατεί στα 

διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες και άλλες εθνικές 

ιδιαιτερότητες, καθώς και το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν σχετικά με την 

επιλογή του τύπου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του δικού τους ενεργειακού 

μείγματος. Η απορριπτόμενη θερμότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με παρόμοιο τρόπο με 

την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 

επιτυγχάνουν τον στόχο τους για την παραγωγή ΑΠΕ για θέρμανση που ενσωματώνει 

μεγαλύτερη ποσότητα απορριπτόμενης θερμότητας στα συστήματά τους 

 

Τροπολογία  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) δ) άλλα μέτρα πολιτικής με 

ισοδύναμο αποτέλεσμα για την επίτευξη 

της αύξησης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1092 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 5 υπόκεινται σε επαλήθευση 

από την αρμόδια ορισθείσα αρχή. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  1093 

Paul Rübig 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

οι εκθέσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 5 υπόκεινται σε επαλήθευση 

από την αρμόδια ορισθείσα αρχή. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 

ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων 

για την αντιμετώπιση της ενεργειακής 

ένδειας σε αυτόν τον τομέα. Τα μέτρα 

στήριξης προς αυτή την κατεύθυνση θα 

έχουν επαρκή χρηματοδότηση από τα 

κράτη μέλη και από τους πόρους της ΕΕ 

προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση 

στην ενέργεια ως βασικό κοινωνικό 

δικαίωμα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6β. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν 

λύσεις θέρμανσης και ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο, σε νέα 

δημόσια κτίρια και ανανεώνοντας παλιά 

δημόσια κτίρια. Προτεραιότητα 

παρέχεται στα δημόσια κτίρια με 

ευάλωτο πληθυσμό, όπως σχολεία, 

νοσοκομεία, γηροκομεία, κ.λπ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1096 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 

ανακαίνιση των υφιστάμενων και την 

ανάπτυξη νέων υψηλής απόδοσης 

δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 

που τροφοδοτούνται αποκλειστικά από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη, έπειτα 

από μια θετική ανάλυση οικονομικού και 

περιβαλλοντικού κόστους/οφέλους που 

πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις 

εμπλεκόμενες τοπικές αρχές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος -1 (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν 

προσπάθειες για την αύξηση του μεριδίου 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή/και 

της απορριπτόμενης θερμότητας και 

ψύξης στα υπάρχοντα συστήματα 

θέρμανσης και ψύξης και, όπου είναι 

εφικτό, η παραγωγή θα πρέπει να 

λαμβάνει χώρα με υψηλής απόδοσης 

συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1098 

Pavel Telička 

 



 

PE607.899v02-00 132/167 AM\1130434EL.docx 

EL 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις 

ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες 

είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να αποφευχθούν άσκοπες επαναλήψεις, θα πρέπει να διαγραφεί η παράγραφος αυτή, η 

υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με το μείγμα καυσίμου στην τηλεθέρμανση 

καλύπτεται ήδη από την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. 

 

Τροπολογία  1099 

Hans-Olaf Henkel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις 

ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες 

είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες πελάτες σχετικά 

με τις ενεργειακές επιδόσεις τους και το 

μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και απορριπτόμενη θερμότητα ή 

ψύξη στα συστήματά τους. Οι εν λόγω 

πληροφορίες παρέχονται σε ετήσια βάση 

και σύμφωνα με τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. 

Or. en 
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Τροπολογία  1100 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις 

ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες 

είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις 

ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες 

παρέχονται σε ετήσια βάση ή κατόπιν 

αιτήματος σύμφωνα με τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1101 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις 

ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες 

είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις 

ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

συστήματά τους· για παράδειγμα μέσω 

οικολογικής επισήμανσης. Οι εν λόγω 

πληροφορίες είναι σύμφωνες με τα 

πρότυπα που χρησιμοποιούνται βάσει της 

οδηγίας 2010/31/ΕΕ. 

Or. en 
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Τροπολογία  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις 

ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες 

είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις 

ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες 

παρέχονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με 

τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται βάσει 

της οδηγίας 2010/31/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις 

ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες 

είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις 

ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή 

απορριπτόμενη θερμότητα και ψύξη στα 

συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες 

είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις 

ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες 

είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους συμβατικούς εταίρους σχετικά με 

τις ενεργειακές επιδόσεις τους και το 

μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στα συστήματά τους. Οι εν λόγω 

πληροφορίες είναι σύμφωνες με τα 

πρότυπα που χρησιμοποιούνται βάσει της 

οδηγίας 2010/31/ΕΕ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι προμηθευτές θερμότητας δεν μπορούν να υποχρεωθούν να παρέχουν πληροφορίες σε 

καταναλωτές με τους οποίους οι προμηθευτές δεν έχουν συμβατική συμφωνία. 

 

Τροπολογία  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις 

ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες 

είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς πελάτες τους σχετικά με 

τις ενεργειακές επιδόσεις τους και το 

μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές στα συστήματά τους. Οι εν λόγω 

πληροφορίες είναι σύμφωνες με τα 

πρότυπα που χρησιμοποιούνται βάσει της 
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2010/31/ΕΕ. οδηγίας 2010/31/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1106 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους τελικούς χρήστες σχετικά με τις 

ενεργειακές επιδόσεις τους και το μερίδιο 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

συστήματά τους. Οι εν λόγω πληροφορίες 

είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης να παρέχουν πληροφορίες 

στους πελάτες σχετικά με τις ενεργειακές 

επιδόσεις τους και το μερίδιο της ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές στα συστήματά 

τους. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι 

σύμφωνες με τα πρότυπα που 

χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1107 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από 

το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι 

ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από 

το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι 

ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 
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οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. Ο 

εκσυγχρονισμός μη αποδοτικών 

συστημάτων τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης, συμπεριλαμβανομένης της 

εναλλαγής των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης από 

ορυκτά σε πηγές που βασίζονται σε 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή 

απόβλητα, θα πρέπει να προωθηθεί 

περαιτέρω με τα κατάλληλα μέσα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1108 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από 

το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι 

ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από 

το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι 

ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. Αυτή η 

αποσύνδεση μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο αποζημίωσης προκειμένου να 

καλυφθεί το μη αποσβεσθέν μέρος των 

επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν για 

τη σύνδεση του εν λόγω πελάτη καθώς 

και οι λοιπές μη αποσβεσθείσες 

επενδύσεις ή δαπάνες αποσύνδεσης. 

Or. fr 
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Τροπολογία  1109 

Hans-Olaf Henkel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από 

το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι 

ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες, εντός πέντε ετών 

από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, των 

συστημάτων τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης που δεν αποτελούν «αποδοτικό 

σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» 

κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) 

της οδηγίας 2012/27/ΕΕ να ακυρώσουν τις 

συμβάσεις τους με τον φορέα 

εκμετάλλευσης του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης και να 
αποσυνδεθούν από το σύστημα 

προκειμένου να παράγουν οι ίδιοι 

θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1110 

Pavel Telička 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από 

το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να καταγγείλουν τις 

συμβάσεις τους με τον προμηθευτή 
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ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης και 

ενδεχομένως να αποσυνδεθούν από το 

σύστημα προκειμένου να παράγουν οι ίδιοι 

θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από 

το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι 

ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» ή δεν 

πρόκειται να αποτελέσουν εντός των 

επόμενων 5 ετών σύμφωνα με τα 

επενδυτικά τους σχέδια κατά την έννοια 

του άρθρου 2 σημείο 41) της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από το 

σύστημα προκειμένου να παράγουν οι ίδιοι 

θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να χορηγηθεί μεταβατική περίοδος στους ιδιοκτήτες μη αποδοτικών 

συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία ενός αποδοτικού συστήματος. Μια ανεξάρτητη αρχή θα 

πρέπει να έχει την εξουσία να ελέγχει κατά πόσον τα προαναφερθέντα επενδυτικά σχέδια θα 

επιτρέψουν να καταστούν αποτελεσματικά τα συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης εντός 
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των ετών που έπονται. 

 

Τροπολογία  1112 

Flavio Zanonato 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από 

το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι 

ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης να 

αποσυνδεθούν από το σύστημα 

προκειμένου να παράγουν οι ίδιοι 

θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα θέρμανσης και ψύξης, θα πρέπει να 

διασφαλιστεί η ουδετερότητα της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες στην αγορά θα 

πρέπει να είναι σε θέση να αποσυνδέονται και να στρέφονται σε διαφορετικές τεχνολογίες. 

 

Τροπολογία  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 
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αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από 

το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι 

ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από 

το σύστημα προκειμένου να 

χρησιμοποιούν οι ίδιοι θέρμανση ή ψύξη 

που παρέχεται από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή από υψηλής 

απόδοσης συσκευές θέρμανσης ή ψύξης ή 

να στραφούν προς άλλο προμηθευτή 

θέρμανσης ή ψύξης ο οποίος έχει 

πρόσβαση στο σύστημα που αναφέρεται 

στην παράγραφο 4. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από 

το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι 

ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από 

το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι 

ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από 

το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι 

ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να ακυρώσουν τις 

συμβάσεις τους με τον φορέα 

εκμετάλλευσης του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης προκειμένου 

να παράγουν οι ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ή να 

στραφούν προς άλλο προμηθευτή 

θέρμανσης ή ψύξης ο οποίος έχει 

πρόσβαση στο σύστημα που αναφέρεται 

στην παράγραφο 4. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1116 

Claude Turmes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να αποσυνδεθούν από 

το σύστημα προκειμένου να παράγουν οι 

ίδιοι θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 

άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα οι πελάτες των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που δεν 

αποτελούν «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41) της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ να ακυρώσουν τη 

σύμβασή τους με τους διαχειριστές του 

συστήματος τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 
προκειμένου να παράγουν οι ίδιοι 

θέρμανση ή ψύξη από ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή να στραφούν προς 
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αναφέρεται στην παράγραφο 4. άλλο προμηθευτή θέρμανσης ή ψύξης ο 

οποίος έχει πρόσβαση στο σύστημα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 4. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1117 

Flavio Zanonato 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

περιορίσουν το δικαίωμα αποσύνδεσης ή 

αλλαγής προμηθευτή στους πελάτες που 

είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η 

προβλεπόμενη εναλλακτική λύση 

προμήθειας για θέρμανση ή ψύξη έχει ως 

αποτέλεσμα αισθητά καλύτερη 

ενεργειακή απόδοση. Η αξιολόγηση της 

απόδοσης της εναλλακτικής λύσης 

προμήθειας μπορεί να βασίζεται στο 

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, 

όπως ορίζεται στην οδηγία 2010/31/ΕΕ. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγραμμίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 24.2 

 

Τροπολογία  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

περιορίσουν το δικαίωμα αποσύνδεσης ή 

αλλαγής προμηθευτή στους πελάτες που 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

περιορίσουν το δικαίωμα αποσύνδεσης ή 

αλλαγής προμηθευτή στους πελάτες που 
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είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η 

προβλεπόμενη εναλλακτική λύση 

προμήθειας για θέρμανση ή ψύξη έχει ως 

αποτέλεσμα αισθητά καλύτερη ενεργειακή 

απόδοση. Η αξιολόγηση της απόδοσης 

της εναλλακτικής λύσης προμήθειας 

μπορεί να βασίζεται στο πιστοποιητικό 

ενεργειακής απόδοσης, όπως ορίζεται 

στην οδηγία 2010/31/ΕΕ. 

είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η 

προβλεπόμενη εναλλακτική λύση 

προμήθειας για θέρμανση ή ψύξη έχει ως 

αποτέλεσμα αισθητά καλύτερη ενεργειακή 

απόδοση ή υψηλότερο μερίδιο ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές 

Or. en 

 

Τροπολογία  1119 

Pavel Telička 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

περιορίσουν το δικαίωμα αποσύνδεσης ή 

αλλαγής προμηθευτή στους πελάτες που 

είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η 

προβλεπόμενη εναλλακτική λύση 

προμήθειας για θέρμανση ή ψύξη έχει ως 

αποτέλεσμα αισθητά καλύτερη ενεργειακή 

απόδοση. Η αξιολόγηση της απόδοσης της 

εναλλακτικής λύσης προμήθειας μπορεί να 

βασίζεται στο πιστοποιητικό ενεργειακής 

απόδοσης, όπως ορίζεται στην οδηγία 

2010/31/ΕΕ. 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

περιορίσουν το δικαίωμα καταγγελίας της 

σύμβασης με τον προμηθευτή 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης και επίσης 

το δικαίωμα αποσύνδεσης ή αλλαγής 

προμηθευτή στους πελάτες που είναι σε 

θέση να αποδείξουν ότι η προβλεπόμενη 

εναλλακτική λύση προμήθειας για 

θέρμανση ή ψύξη έχει ως αποτέλεσμα 

αισθητά καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Η 

αξιολόγηση της απόδοσης της 

εναλλακτικής λύσης προμήθειας μπορεί να 

βασίζεται στο πιστοποιητικό ενεργειακής 

απόδοσης, όπως ορίζεται στην οδηγία 

2010/31/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

περιορίσουν το δικαίωμα αποσύνδεσης ή 

αλλαγής προμηθευτή στους πελάτες που 

είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η 

προβλεπόμενη εναλλακτική λύση 

προμήθειας για θέρμανση ή ψύξη έχει ως 

αποτέλεσμα αισθητά καλύτερη ενεργειακή 

απόδοση. Η αξιολόγηση της απόδοσης της 

εναλλακτικής λύσης προμήθειας μπορεί να 

βασίζεται στο πιστοποιητικό ενεργειακής 

απόδοσης, όπως ορίζεται στην οδηγία 

2010/31/ΕΕ. 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

περιορίσουν το δικαίωμα αποσύνδεσης 

στους πελάτες που είναι σε θέση να 

αποδείξουν ότι η προβλεπόμενη 

εναλλακτική λύση προμήθειας για 

θέρμανση ή ψύξη έχει ως αποτέλεσμα 

αισθητά καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Η 

αξιολόγηση της απόδοσης της 

εναλλακτικής λύσης προμήθειας μπορεί να 

βασίζεται στο πιστοποιητικό ενεργειακής 

απόδοσης, όπως ορίζεται στην οδηγία 

2010/31/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1121 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των 

συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη. Αυτή 

η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση παρέχει τη 

δυνατότητα σε άλλους προμηθευτές πλην 

του διαχειριστή του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης να παρέχουν 

άμεσα θερμότητα ή ψύξη από τις εν λόγω 

πηγές στους πελάτες που είναι 

συνδεδεμένοι με το σύστημα 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  1122 

Pavel Telička 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των 

συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη. Αυτή η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση παρέχει τη 

δυνατότητα σε άλλους προμηθευτές πλην 

του διαχειριστή του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης να παρέχουν 

άμεσα θερμότητα ή ψύξη από τις εν λόγω 

πηγές στους πελάτες που είναι 

συνδεδεμένοι με το σύστημα 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των 

συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη, όταν 

είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά 

αποδοτικό τόσο για τους διαχειριστές και 

τους πελάτες συστημάτων τηλεθέρμανσης 

και τηλεψύξης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των 

συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη. Αυτή η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση παρέχει τη 

δυνατότητα σε άλλους προμηθευτές πλην 

του διαχειριστή του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης να παρέχουν 

άμεσα θερμότητα ή ψύξη από τις εν λόγω 

πηγές στους πελάτες που είναι 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

πρόσβαση των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης στη 

θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη, βάσει 

κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις 

και καθορίζονται από αρμόδια αρχή του 

κράτους μέλους. Αυτή η πρόσβαση που 

βασίζεται σε κριτήρια τα οποία δεν 

εισάγουν διακρίσεις παρέχει τη 

δυνατότητα σε άλλους προμηθευτές πλην 
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συνδεδεμένοι με το σύστημα 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. 

του διαχειριστή του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης να παρέχουν 

άμεσα θερμότητα ή ψύξη από τις εν λόγω 

πηγές στους πελάτες που είναι 

συνδεδεμένοι με το σύστημα 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των 

συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη. Αυτή η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση παρέχει τη 

δυνατότητα σε άλλους προμηθευτές πλην 

του διαχειριστή του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης να παρέχουν 

άμεσα θερμότητα ή ψύξη από τις εν λόγω 

πηγές στους πελάτες που είναι 

συνδεδεμένοι με το σύστημα 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των 

συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές ή από 

συμπαραγωγή και στην απορριπτόμενη 

θερμότητα ή ψύξη, σύμφωνα με τον 

ορισμό για τα αποδοτικά συστήματα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης (άρθρο 2 

παράγραφος 41 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

[...]. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1125 

Eugen Freund 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

4. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι δεν επιβάλλονται 
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χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των 

συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη. Αυτή 

η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση παρέχει τη 

δυνατότητα σε άλλους προμηθευτές πλην 

του διαχειριστή του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης να παρέχουν 

άμεσα θερμότητα ή ψύξη από τις εν λόγω 

πηγές στους πελάτες που είναι 

συνδεδεμένοι με το σύστημα 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. 

κανονιστικά εμπόδια για τους 

προμηθευτές τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, 

θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές και απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης από τρίτους. Αυτό θα πρέπει να 

είναι εφαρμόσιμο από τους προμηθευτές 

τηλεθέρμανσης και τους παραγωγούς 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 

απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης 

από οικονομική και τεχνική άποψη. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Το δίκτυο τηλεθέρμανσης αποτελεί κλειστό σύστημα παραγωγής θερμότητας που 

βελτιστοποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η μετάδοση της τηλεθέρμανσης που παράγεται από 

τρίτο μέσω υπάρχοντος δικτύου δεν είναι συχνά εφικτή για λόγους τεχνικού και οικονομικού 

χαρακτήρα και αποτελεί σε κάθε περίπτωση τεράστια πρόκληση από τεχνική και οικονομική 

άποψη. Ο διαχωρισμός των δικτύων τηλεθέρμανσης και των συνοδευτικών αυτών εκτενών 

ρυθμίσεων θα δημιουργούσε υψηλό κόστος για το σύστημα. 

 

Τροπολογία  1126 

Paul Rübig 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των 

συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη. Αυτή η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση παρέχει τη 

δυνατότητα σε άλλους προμηθευτές πλην 

του διαχειριστή του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης να παρέχουν 

άμεσα θερμότητα ή ψύξη από τις εν λόγω 

πηγές στους πελάτες που είναι 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των 

συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη. Αυτή η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση παρέχει, 

κατόπιν διαπραγμάτευσης, τη δυνατότητα 

σε άλλους προμηθευτές πλην του 

διαχειριστή του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης να εγχέουν 

άμεσα θερμότητα ή ψύξη από τις εν λόγω 



 

AM\1130434EL.docx 149/167 PE607.899v02-00 

 EL 

συνδεδεμένοι με το σύστημα 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. 

πηγές με το σύστημα τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης, εφόσον αυτό είναι τεχνικά ή 

οικονομικά εφικτό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των 

συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη. Αυτή η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση παρέχει τη 

δυνατότητα σε άλλους προμηθευτές πλην 

του διαχειριστή του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης να παρέχουν 

άμεσα θερμότητα ή ψύξη από τις εν λόγω 

πηγές στους πελάτες που είναι 

συνδεδεμένοι με το σύστημα 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι 

δεν υπάρχουν ρυθμιστικά εμπόδια στα 

συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 

όσον αφορά την αγορά της θερμότητας ή 

της ψύξης που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη, όταν 

είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό για 

τους διαχειριστές και τους πελάτες που 

είναι συνδεδεμένη στο σύστημα 

τηλεθέρμανσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των 
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συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη. Αυτή η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση παρέχει τη 

δυνατότητα σε άλλους προμηθευτές πλην 

του διαχειριστή του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης να παρέχουν 

άμεσα θερμότητα ή ψύξη από τις εν λόγω 

πηγές στους πελάτες που είναι 

συνδεδεμένοι με το σύστημα 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. 

συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές, στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη και 

στην υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή. 

Αυτή η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 

παρέχει τη δυνατότητα σε άλλους 

προμηθευτές πλην του διαχειριστή του 

συστήματος τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

να παρέχουν άμεσα θερμότητα ή ψύξη από 

τις εν λόγω πηγές στους πελάτες που είναι 

συνδεδεμένοι με το σύστημα 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των 

συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στη θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη. Αυτή η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση παρέχει τη 

δυνατότητα σε άλλους προμηθευτές πλην 

του διαχειριστή του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης να παρέχουν 

άμεσα θερμότητα ή ψύξη από τις εν λόγω 

πηγές στους πελάτες που είναι 

συνδεδεμένοι με το σύστημα 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. 

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να 

διασφαλίζεται η χωρίς διακρίσεις 

πρόσβαση των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης στη 

θερμότητα ή την ψύξη που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές και στην 

απορριπτόμενη θερμότητα ή ψύξη. Αυτή η 

χωρίς διακρίσεις πρόσβαση παρέχει τη 

δυνατότητα σε άλλους προμηθευτές πλην 

του διαχειριστή του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης να παρέχουν 

άμεσα θερμότητα ή ψύξη από τις εν λόγω 

πηγές με το σύστημα τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1130 

Eugen Freund 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο διαχειριστής συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης μπορεί να 

αρνηθεί την πρόσβαση σε προμηθευτές 

λόγω έλλειψης δυναμικότητας του 

συστήματος που οφείλεται σε άλλες 

παροχές απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης, θερμότητας ή ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 

θερμότητας ή ψύξης παραγόμενης με 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 

περίπτωση τέτοιας άρνησης, ο 

διαχειριστής του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης παρέχει 

σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 9 όσον 

αφορά τα απαιτούμενα μέτρα για την 

ενίσχυση του συστήματος. 

διαγράφεται 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Το δίκτυο τηλεθέρμανσης αποτελεί κλειστό σύστημα παραγωγής θερμότητας που 

βελτιστοποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η μετάδοση της τηλεθέρμανσης που παράγεται από 

τρίτο μέσω υπάρχοντος δικτύου δεν είναι συχνά εφικτή για λόγους τεχνικού και οικονομικού 

χαρακτήρα και αποτελεί σε κάθε περίπτωση τεράστια πρόκληση από τεχνική και οικονομική 

άποψη. Ο διαχωρισμός των δικτύων τηλεθέρμανσης και των συνοδευτικών αυτών εκτενών 

ρυθμίσεων θα δημιουργούσε υψηλό κόστος για το σύστημα. 

 

Τροπολογία  1131 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο διαχειριστής συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης μπορεί να 

αρνηθεί την πρόσβαση σε προμηθευτές 

διαγράφεται 
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λόγω έλλειψης δυναμικότητας του 

συστήματος που οφείλεται σε άλλες 

παροχές απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης, θερμότητας ή ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 

θερμότητας ή ψύξης παραγόμενης με 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 

περίπτωση τέτοιας άρνησης, ο 

διαχειριστής του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης παρέχει 

σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 9 όσον 

αφορά τα απαιτούμενα μέτρα για την 

ενίσχυση του συστήματος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο διαχειριστής συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης μπορεί να 

αρνηθεί την πρόσβαση σε προμηθευτές 

λόγω έλλειψης δυναμικότητας του 

συστήματος που οφείλεται σε άλλες 

παροχές απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης, θερμότητας ή ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 

θερμότητας ή ψύξης παραγόμενης με 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 

περίπτωση τέτοιας άρνησης, ο 

διαχειριστής του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης παρέχει 

σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 9 όσον 

αφορά τα απαιτούμενα μέτρα για την 

ενίσχυση του συστήματος. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο διαχειριστής συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης μπορεί να 

αρνηθεί την πρόσβαση σε προμηθευτές 

λόγω έλλειψης δυναμικότητας του 

συστήματος που οφείλεται σε άλλες 

παροχές απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης, θερμότητας ή ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 

θερμότητας ή ψύξης παραγόμενης με 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 

περίπτωση τέτοιας άρνησης, ο διαχειριστής 

του συστήματος τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης παρέχει σχετικές πληροφορίες 

στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την 

παράγραφο 9 όσον αφορά τα απαιτούμενα 

μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος. 

5. Ο διαχειριστής συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης μπορεί να 

αρνηθεί την πρόσβαση σε προμηθευτές 

όταν πληρούνται μία ή περισσότερες από 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 - λόγω έλλειψης δυναμικότητας του 

συστήματος που οφείλεται σε άλλες 

παροχές απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης, θερμότητας ή ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 

θερμότητας ή ψύξης παραγόμενης με 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης ή δεν 

υπάρχει άλλη τεχνική πρόσβαση 

απαραίτητη για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας του συστήματος 

τηλεθέρμανσης· 

 - το σύστημα αποτελεί αποτελεσματικό 

σύστημα θέρμανσης ή ψύξης κατά την 

έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 41 της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ και η παροχή 

πρόσβασης θα προκαλούσε επιδείνωση 

της ενεργειακής απόδοσης του 

συστήματος· 

 - η παροχή πρόσβασης θα οδηγήσει σε 

υπερβολική αύξηση της τιμής της 

θερμότητας ή της ψύξης ή αύξηση των 
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τιμών των χρεώσεων θέρμανσης ή ψύξης 

που παραδίδεται στους τελικούς 

καταναλωτές. 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 

περίπτωση τέτοιας άρνησης, ο διαχειριστής 

του συστήματος τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης παρέχει σχετικές πληροφορίες 

στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την 

παράγραφο 9 όσον αφορά τα απαιτούμενα 

μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος 5 υπό τη σημερινή της μορφή μπορεί να οδηγήσει σε απειλή για την ασφάλεια 

της παροχής θέρμανσης ή ψύξης στο σύστημα θέρμανσης/ψύξης, αδικαιολόγητη αύξηση του 

κόστους μεταφοράς θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και σε κίνδυνο χαμηλότερης απόδοσης σε 

επίπεδο συστήματος. 

 

Τροπολογία  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο διαχειριστής συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης μπορεί να 

αρνηθεί την πρόσβαση σε προμηθευτές 

λόγω έλλειψης δυναμικότητας του 

συστήματος που οφείλεται σε άλλες 

παροχές απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης, θερμότητας ή ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 

θερμότητας ή ψύξης παραγόμενης με 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 

περίπτωση τέτοιας άρνησης, ο διαχειριστής 

του συστήματος τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης παρέχει σχετικές πληροφορίες 

στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την 

παράγραφο 9 όσον αφορά τα απαιτούμενα 

μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος. 

5. Στα κράτη μέλη που δεν εισάγουν 

διακρίσεις σε συστήματα τηλεθέρμανσης 

ή τηλεψύξης από άλλους προμηθευτές 

εκτός του διαχειριστή του συστήματος, ο 
διαχειριστής συστήματος τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης μπορεί να αρνηθεί την 

πρόσβαση σε προμηθευτές λόγω έλλειψης 

δυναμικότητας του συστήματος που 

οφείλεται σε άλλες παροχές 

απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης, 

θερμότητας ή ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας ή θερμότητας ή ψύξης 

παραγόμενης με συμπαραγωγή υψηλής 

απόδοσης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

ότι στην περίπτωση τέτοιας άρνησης, ο 

διαχειριστής του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης παρέχει 

σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή 
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σύμφωνα με την παράγραφο 9 όσον αφορά 

τα απαιτούμενα μέτρα για την ενίσχυση 

του συστήματος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο διαχειριστής συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης μπορεί να 

αρνηθεί την πρόσβαση σε προμηθευτές 

λόγω έλλειψης δυναμικότητας του 

συστήματος που οφείλεται σε άλλες 

παροχές απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης, θερμότητας ή ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 

θερμότητας ή ψύξης παραγόμενης με 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 

περίπτωση τέτοιας άρνησης, ο 

διαχειριστής του συστήματος 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης παρέχει 

σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 9 όσον 

αφορά τα απαιτούμενα μέτρα για την 

ενίσχυση του συστήματος. 

5. Οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες 

ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παραγράφου 9, μπορούν 

να αρνηθούν την πρόσβαση σε 

προμηθευτές λόγω έλλειψης 

δυναμικότητας του συστήματος που 

οφείλεται σε άλλες παροχές 

απορριπτόμενης θερμότητας ή ψύξης, 

θερμότητας ή ψύξης από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας ή θερμότητας ή ψύξης 

παραγόμενης με συμπαραγωγή υψηλής 

απόδοσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο διαχειριστής συστήματος 5. Ο διαχειριστής συστήματος 
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τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης μπορεί να 

αρνηθεί την πρόσβαση σε προμηθευτές 

λόγω έλλειψης δυναμικότητας του 

συστήματος που οφείλεται σε άλλες 

παροχές απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης, θερμότητας ή ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 

θερμότητας ή ψύξης παραγόμενης με 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 

περίπτωση τέτοιας άρνησης, ο διαχειριστής 

του συστήματος τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης παρέχει σχετικές πληροφορίες 

στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την 

παράγραφο 9 όσον αφορά τα απαιτούμενα 

μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος. 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης μπορεί να 

αρνηθεί την πρόσβαση σε προμηθευτές 

λόγω έλλειψης δυναμικότητας του 

συστήματος που οφείλεται σε άλλες 

παροχές απορριπτόμενης θερμότητας ή 

ψύξης, θερμότητας ή ψύξης από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 

θερμότητας ή ψύξης παραγόμενης με 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης. Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 

περίπτωση τέτοιας άρνησης, ο διαχειριστής 

του συστήματος τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης παρέχει σχετικές πληροφορίες 

στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την 

παράγραφο 9 όσον αφορά τα απαιτούμενα 

μέτρα για την ενίσχυση του συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 

συνεπειών των μέτρων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1137 

Eugen Freund 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα νέα συστήματα τηλεθέρμανσης 

και τηλεψύξης είναι δυνατόν, κατόπιν 

αιτήματος, να εξαιρούνται από την 

εφαρμογή της παραγράφου 4 για 

καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η 

αρμόδια αρχή αποφασίζει επί αυτών των 

αιτημάτων εξαίρεσης ξεχωριστά κατά 

περίπτωση. Παρέχεται εξαίρεση μόνο εάν 

το νέο σύστημα τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης αποτελεί «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41 της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ και εάν αξιοποιεί το 

δυναμικό χρήσης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και της απορριπτόμενης 

θερμότητας και ψύξης που 

προσδιορίζεται στην περιεκτική 

αξιολόγηση που πραγματοποιείται 

διαγράφεται 
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σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Το δίκτυο τηλεθέρμανσης αποτελεί κλειστό σύστημα παραγωγής θερμότητας που 

βελτιστοποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η μετάδοση της τηλεθέρμανσης που παράγεται από 

τρίτο μέσω υπάρχοντος δικτύου δεν είναι συχνά εφικτή για λόγους τεχνικού και οικονομικού 

χαρακτήρα και αποτελεί σε κάθε περίπτωση τεράστια πρόκληση από τεχνική και οικονομική 

άποψη. Ο διαχωρισμός των δικτύων τηλεθέρμανσης και των συνοδευτικών αυτών εκτενών 

ρυθμίσεων θα δημιουργούσε υψηλό κόστος για το σύστημα. 

Τροπολογία  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα νέα συστήματα τηλεθέρμανσης 

και τηλεψύξης είναι δυνατόν, κατόπιν 

αιτήματος, να εξαιρούνται από την 

εφαρμογή της παραγράφου 4 για 

καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η 

αρμόδια αρχή αποφασίζει επί αυτών των 

αιτημάτων εξαίρεσης ξεχωριστά κατά 

περίπτωση. Παρέχεται εξαίρεση μόνο εάν 

το νέο σύστημα τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης αποτελεί «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41 της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ και εάν αξιοποιεί το 

δυναμικό χρήσης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και της απορριπτόμενης 

θερμότητας και ψύξης που 

προσδιορίζεται στην περιεκτική 

αξιολόγηση που πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα νέα συστήματα τηλεθέρμανσης 

και τηλεψύξης είναι δυνατόν, κατόπιν 

αιτήματος, να εξαιρούνται από την 

εφαρμογή της παραγράφου 4 για 

καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η 

αρμόδια αρχή αποφασίζει επί αυτών των 

αιτημάτων εξαίρεσης ξεχωριστά κατά 

περίπτωση. Παρέχεται εξαίρεση μόνο εάν 

το νέο σύστημα τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης αποτελεί «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41 της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ και εάν αξιοποιεί το 

δυναμικό χρήσης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και της απορριπτόμενης 

θερμότητας και ψύξης που 

προσδιορίζεται στην περιεκτική 

αξιολόγηση που πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Λαμβανομένης υπόψη της τροπολογίας αριθ. 10 της παραγράφου 5, η οποία καλύπτει τις 

ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 6, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη να διατηρηθεί η παράγραφος 

6. 

 

Τροπολογία  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα νέα συστήματα τηλεθέρμανσης 

και τηλεψύξης είναι δυνατόν, κατόπιν 

αιτήματος, να εξαιρούνται από την 

εφαρμογή της παραγράφου 4 για 

καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η 

αρμόδια αρχή αποφασίζει επί αυτών των 

αιτημάτων εξαίρεσης ξεχωριστά κατά 

περίπτωση. Παρέχεται εξαίρεση μόνο εάν 

το νέο σύστημα τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης αποτελεί «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41 της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ και εάν αξιοποιεί το 

δυναμικό χρήσης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και της απορριπτόμενης 

θερμότητας και ψύξης που 

προσδιορίζεται στην περιεκτική 

αξιολόγηση που πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  1141 

Barbara Kappel 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα νέα συστήματα τηλεθέρμανσης 

και τηλεψύξης είναι δυνατόν, κατόπιν 

αιτήματος, να εξαιρούνται από την 

εφαρμογή της παραγράφου 4 για 

καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η 

αρμόδια αρχή αποφασίζει επί αυτών των 

αιτημάτων εξαίρεσης ξεχωριστά κατά 

περίπτωση. Παρέχεται εξαίρεση μόνο εάν 

το νέο σύστημα τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης αποτελεί «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41 της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ και εάν αξιοποιεί το 

διαγράφεται 
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δυναμικό χρήσης των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και της απορριπτόμενης 

θερμότητας και ψύξης που 

προσδιορίζεται στην περιεκτική 

αξιολόγηση που πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα νέα συστήματα τηλεθέρμανσης 

και τηλεψύξης είναι δυνατόν, κατόπιν 

αιτήματος, να εξαιρούνται από την 

εφαρμογή της παραγράφου 4 για 

καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η αρμόδια 

αρχή αποφασίζει επί αυτών των αιτημάτων 

εξαίρεσης ξεχωριστά κατά περίπτωση. 

Παρέχεται εξαίρεση μόνο εάν το νέο 

σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 

αποτελεί «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41 της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ και εάν αξιοποιεί το 

δυναμικό χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και της απορριπτόμενης 

θερμότητας και ψύξης που προσδιορίζεται 

στην περιεκτική αξιολόγηση που 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 14 

της οδηγίας 2012/27/ΕΕ. 

6. Τα νέα συστήματα τηλεθέρμανσης 

και τηλεψύξης είναι δυνατόν, κατόπιν 

αιτήματος, να εξαιρούνται από την 

εφαρμογή της παραγράφου 4 για 

καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η αρμόδια 

αρχή αποφασίζει επί αυτών των αιτημάτων 

εξαίρεσης ξεχωριστά κατά περίπτωση. 

Παρέχεται εξαίρεση μόνο εάν το νέο 

σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 

αποτελεί «αποδοτικό σύστημα 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης» κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 41 της 

οδηγίας 2012/27/ΕΕ και εάν αξιοποιεί το 

δυναμικό χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, της συμπαραγωγής ή της 

απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης 

που προσδιορίζεται στην περιεκτική 

αξιολόγηση που πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1143 

Flavio Zanonato 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Το δικαίωμα αποσύνδεσης ή 

αλλαγής προμηθευτή μπορεί να ασκείται 

από μεμονωμένους πελάτες, από κοινές 

επιχειρήσεις αποτελούμενες από πελάτες 

ή από μέρη που ενεργούν για λογαριασμό 

πελατών. Για τα συγκροτήματα 

διαμερισμάτων, η αποσύνδεση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο σε επίπεδο 

ολόκληρου του κτιρίου. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγραμμίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 24.2. 

 

Τροπολογία  1144 

Pavel Telička 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Το δικαίωμα αποσύνδεσης ή 

αλλαγής προμηθευτή μπορεί να ασκείται 

από μεμονωμένους πελάτες, από κοινές 

επιχειρήσεις αποτελούμενες από πελάτες ή 

από μέρη που ενεργούν για λογαριασμό 

πελατών. Για τα συγκροτήματα 

διαμερισμάτων, η αποσύνδεση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο σε επίπεδο 

ολόκληρου του κτιρίου. 

7. Το δικαίωμα καταγγελίας της 

σύμβασης και ενδεχομένως αποσύνδεσης 

ή αλλαγής προμηθευτή μπορεί να ασκείται 

από μεμονωμένους πελάτες, από κοινές 

επιχειρήσεις αποτελούμενες από πελάτες ή 

από μέρη που ενεργούν για λογαριασμό 

πελατών. Για τα συγκροτήματα 

διαμερισμάτων, η αποσύνδεση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο σε επίπεδο 

ολόκληρου του κτιρίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 
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Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Το δικαίωμα αποσύνδεσης ή 

αλλαγής προμηθευτή μπορεί να ασκείται 

από μεμονωμένους πελάτες, από κοινές 

επιχειρήσεις αποτελούμενες από πελάτες ή 

από μέρη που ενεργούν για λογαριασμό 

πελατών. Για τα συγκροτήματα 

διαμερισμάτων, η αποσύνδεση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο σε επίπεδο 

ολόκληρου του κτιρίου. 

7. Το δικαίωμα αποσύνδεσης μπορεί 

να ασκείται από μεμονωμένους πελάτες, 

από κοινές επιχειρήσεις αποτελούμενες 

από πελάτες ή από μέρη που ενεργούν για 

λογαριασμό πελατών. Για τα 

συγκροτήματα διαμερισμάτων, η 

αποσύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μόνο σε επίπεδο ολόκληρου του κτιρίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Το δικαίωμα αποσύνδεσης ή 

αλλαγής προμηθευτή μπορεί να ασκείται 

από μεμονωμένους πελάτες, από κοινές 

επιχειρήσεις αποτελούμενες από πελάτες ή 

από μέρη που ενεργούν για λογαριασμό 

πελατών. Για τα συγκροτήματα 

διαμερισμάτων, η αποσύνδεση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο σε επίπεδο 

ολόκληρου του κτιρίου. 

7. Το δικαίωμα αποσύνδεσης μπορεί 

να ασκείται από μεμονωμένους πελάτες, 

από κοινές επιχειρήσεις αποτελούμενες 

από πελάτες ή από μέρη που ενεργούν για 

λογαριασμό πελατών. Για τα 

συγκροτήματα διαμερισμάτων, η 

αποσύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μόνο σε επίπεδο ολόκληρου του κτιρίου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 8 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 

διαχειριστές συστημάτων διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας να αξιολογούν 

τουλάχιστον ανά διετία, σε συνεργασία με 

τους διαχειριστές συστημάτων 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης στις 

αντίστοιχες περιοχές τους, το δυναμικό 

των συστημάτων τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης για παροχή υπηρεσιών 

εξισορρόπησης και άλλων υπηρεσιών 

συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της 

απόκρισης ζήτησης και της αποθήκευσης 

της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, και 

να εξετάζουν κατά πόσο η χρήση του ως 

άνω δυναμικού θα ήταν πιο ασφαλής και 

οικονομικά αποδοτική από εναλλακτικές 

λύσεις. 

8. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

απαιτούν από τους διαχειριστές 

συστημάτων διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας να αξιολογούν, σε συνεργασία 

με τους διαχειριστές συστημάτων 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης στις 

αντίστοιχες περιοχές τους, το δυναμικό 

των συστημάτων τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης για παροχή υπηρεσιών 

εξισορρόπησης και άλλων υπηρεσιών 

συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της 

απόκρισης ζήτησης και της αποθήκευσης 

της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, και 

να εξετάζουν κατά πόσο η χρήση του ως 

άνω δυναμικού θα ήταν πιο ασφαλής και 

οικονομικά αποδοτική από εναλλακτικές 

λύσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 

διαχειριστές συστημάτων διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας να αξιολογούν 

τουλάχιστον ανά διετία, σε συνεργασία με 

τους διαχειριστές συστημάτων 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης στις 

αντίστοιχες περιοχές τους, το δυναμικό 

των συστημάτων τηλεθέρμανσης ή 

τηλεψύξης για παροχή υπηρεσιών 

εξισορρόπησης και άλλων υπηρεσιών 

συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της 

απόκρισης ζήτησης και της αποθήκευσης 

της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας 

8. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 

διαχειριστές συστημάτων διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας να αξιολογούν, σε 

συνεργασία με τους διαχειριστές 

συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 

στις αντίστοιχες περιοχές τους, το 

δυναμικό των συστημάτων τηλεθέρμανσης 

ή τηλεψύξης για παροχή υπηρεσιών 

εξισορρόπησης και άλλων υπηρεσιών 

συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της 

απόκρισης ζήτησης και της αποθήκευσης 

της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, και 
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που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, και 

να εξετάζουν κατά πόσο η χρήση του ως 

άνω δυναμικού θα ήταν πιο ασφαλής και 

οικονομικά αποδοτική από εναλλακτικές 

λύσεις. 

να εξετάζουν κατά πόσο η χρήση του ως 

άνω δυναμικού θα ήταν πιο ασφαλής και 

οικονομικά αποδοτική από εναλλακτικές 

λύσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή 

περισσότερες ανεξάρτητες αρχές για να 

διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των 

καταναλωτών και οι κανόνες λειτουργίας 

των συστημάτων τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης σύμφωνα με το παρόν άρθρο 

καθορίζονται και εφαρμόζονται με 

σαφήνεια. 

9. Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή 

περισσότερες ανεξάρτητες αρχές για να 

διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των 

καταναλωτών και οι κανόνες λειτουργίας 

των συστημάτων τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης σύμφωνα με το παρόν άρθρο 

καθορίζονται και εφαρμόζονται με 

σαφήνεια. Με βάση τις εργασίες που 

πραγματοποιήθηκαν από τις ορισθείσες 

αρχές, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση ανά 

τετραετία, συνοψίζοντας την εφαρμογή 

της διάταξης του παρόντος άρθρου και 

ειδικότερα τον καθορισμό κριτηρίων που 

δεν εισάγουν διακρίσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή 

περισσότερες ανεξάρτητες αρχές για να 

9. Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή 

περισσότερες αρμόδιες αρχές για να 
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διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των 

καταναλωτών και οι κανόνες λειτουργίας 

των συστημάτων τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης σύμφωνα με το παρόν άρθρο 

καθορίζονται και εφαρμόζονται με 

σαφήνεια. 

διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των 

καταναλωτών και οι κανόνες λειτουργίας 

των συστημάτων τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης σύμφωνα με το παρόν άρθρο 

καθορίζονται και εφαρμόζονται με 

σαφήνεια. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή 

περισσότερες ανεξάρτητες αρχές για να 

διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των 

καταναλωτών και οι κανόνες λειτουργίας 

των συστημάτων τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης σύμφωνα με το παρόν άρθρο 

καθορίζονται και εφαρμόζονται με 

σαφήνεια. 

9. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

ορίσουν μία ή περισσότερες αρμόδιες 

αρχές για να διασφαλιστεί ότι τα 

δικαιώματα των καταναλωτών και οι 

κανόνες λειτουργίας των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο καθορίζονται και 

εφαρμόζονται με σαφήνεια. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Τα κράτη μέλη ορίζουν μία ή 

περισσότερες ανεξάρτητες αρχές για να 

διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των 

καταναλωτών και οι κανόνες λειτουργίας 

των συστημάτων τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης σύμφωνα με το παρόν άρθρο 

καθορίζονται και εφαρμόζονται με 

σαφήνεια. 

9. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

ορίσουν μία ή περισσότερες αρμόδιες 

αρχές για να διασφαλιστεί ότι τα 

δικαιώματα των καταναλωτών και οι 

κανόνες λειτουργίας των συστημάτων 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο καθορίζονται και 

εφαρμόζονται με σαφήνεια. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9α. Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν την 

τηλεθέρμανση και την τηλεψύξη σε 

δημόσια κτίρια, υποστηρίζοντας 

οικονομικά την ανάπτυξη των 

κατάλληλων επενδύσεων για να 

καταστούν δυνατές και μεγιστοποιώντας 

τη συμβολή των δημόσιων συστημάτων 

στην τηλεθέρμανση και την τηλεψύξη. Τα 

κράτη μέλη αναπτύσσουν, σε πλήρη 

συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

στρατηγική για τον προσδιορισμό των 

αναγκών και των προτεραιοτήτων στον 

τομέα αυτό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 9β. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

περιφερειακές και τοπικές αρχές, κατά 

την ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων 

πολεοδομικού σχεδιασμού, να 

ενσωματώνουν στην προσέγγισή τους 

βιώσιμες λύσεις θέρμανσης και ψύξης. Οι 

δράσεις όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τον 

πολεοδομικό σχεδιασμό της 

δενδροφύτευσης ή τη διαχείριση των 
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αστικών αποβλήτων, πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες 

βιώσιμης τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. 

Τα σχέδια και οι στρατηγικές αυτές 

αναπτύσσονται, σε πλήρη συνεργασία με 

τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Or. en 

 


