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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση οδηγίας για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΑΠ) 
αποτελεί σημαντική νομοθετική πρόταση.

Στόχος της οδηγίας είναι να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή χρήση ευέλικτων και 
βασιζόμενων στην αγορά μηχανισμών προκειμένου να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος να 
κατακτήσει η ΕΑΠ ένα μερίδιο στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Οι παράγοντες που επιδρούν στον τομέα της ενέργειας -ζήτηση, παροχή, έλλειψη πόρων και 
ορθολογική διαχείρισή τους σε εθνικό επίπεδο, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και το κλίμα, 
για να αναφέρουμε μόλις ελάχιστους εξ αυτών- εξηγούν την ανάγκη για εναλλακτικούς 
τρόπους παραγωγής ενέργειας και την ενσωμάτωσή τους στα συστήματα παροχής. Οι 
ανανεώσιμες τεχνολογίες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας ενδογενών 
ορυκτών καυσίμων και στη σταθερή οικονομική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Οι προσπάθειες 
εναρμόνισης και ευθυγράμμισης των ενεργειακών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ αποδείχτηκαν 
επίμοχθες και απαιτούν μαζική υποστήριξη και επενδύσεις, Οι ενδιαφερόμενοι ζητούν 
σαφείς, συγκεκριμένες και εναρμονισμένες κοινές πολιτικές με στόχο την αντιμετώπιση των 
ανεπαρκειών που απορρέουν από ορισμένες εθνικές προδιαγραφές, κανονισμούς και 
πρακτικές.

Γνώμονας για την ανάπτυξη της αγοράς ΕΑΠ είναι η δημιουργία ειδικών μέσων 
χρηματοδοτικής υποστήριξης. Η ιδέα μιας ευρωπαϊκής αγοράς Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) 
προβλέπει ένα μηχανισμό στήριξης που θα συμπληρώνει τα εθνικά πλαίσια στήριξης, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση των δεσμεύσεων εντός του εθνικού πλαισίου 
στήριξης, την επικέντρωση των εθνικών αρχών σε συγκεκριμένες τοπικές εφαρμογές ΕΠΑ, 
την ανάπτυξη ΕΠΑ με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στον εθνικό 
προϋπολογισμό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την ανάπτυξη ΕΠΑ με το ελάχιστο δυνατό κόστος 
χάρις στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Η πρόταση οδηγία θα έπρεπε να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού αυτού 
στήριξης.

Συνεπεία τούτου, η πρόταση τροποποιείται προκειμένου να τεθούν οι προϋποθέσεις για την 
εμφάνιση μιας άρτια λειτουργούσας αγοράς ΕΠ, η αναθεώρηση της οποίας θα 
πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω.

Το σύστημα ΕΠ είναι δυνατόν να καλύπτει το όλο φάσμα των ανανεωσίμων πηγών. Διάφοροι 
τύποι ΕΠ (για τον ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές (ΕΑΠ-Η), τις ανανεώσιμες για 
θέρμανση και ψύξη (ΕΑΠ-Θ) και τις ανανεώσιμες για τις μεταφορές (ΕΑΠ-Μ)) θα 
μπορούσαν να εναλλάσσονται και να διοχετεύονται στην αγορά. Οι ΠΕ θα μπορούσαν, στο 
μέτρο του δυνατού, να αποτελέσουν ένα μέσον για τη μέτρηση του μεριδίου ΕΑΠ στα 
διάφορα κράτη μέλη, του συνολικού στόχου ενός κράτους μέλους μεταξύ των διαφόρων 
τομέων (ηλεκτρισμός ψύξη-θέρμανση, μεταφορές) και του πιθανού διαχωρισμού 
υποχρεώσεων μεταξύ των ιδίων τομέων- ο τομέας των μεταφορών πχ, θα μπορούσε να 
χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη ΕΑΠ-Η με την αγορά ΕΠ από τον τομέα του ηλεκτρισμού για 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
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Ο φιλόδοξος ευρωπαϊκός στόχος ΕΑΠ μπορεί επίσης να επιτευχθεί εάν η οδηγία 
αντιμετωπίσει κατά τον δέοντα τρόπο τα κύρια εμπόδια για την ανάπτυξη ανανεωσίμων 
πηγών και την ενσωμάτωσή τους στα συστήματα παροχής λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη τις 
φυσικές δυνατότητες των δικτύων. Η ασφάλεια του εφοδιασμού που είναι και σημαντικός 
παράγοντας για την όλη ενεργειακή αλυσίδα και οι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις εντός των 
ορίων του συστήματος μεταφοράς θα μπορούσαν να κατευθύνουν τις προσπάθειες στη 
διατήρηση μιας τροφοδοσίας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω προηγμένων μηχανισμών 
διανομής για συμβατική παραγωγή ενέργειας.

Η υπόθεση ότι η παραγωγή ενέργειας από ΕΑΠ-Η κοστίζει περισσότερο σε σχέση με την 
παραγωγή εκτός ΕΑΠ-Η θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη εις τρόπον ώστε να γίνεται διάκριση 
μεταξύ του πρόσθετου άμεσου κόστους για την παραγωγή ηλεκτρισμού και του πρόσθετου 
έμμεσου κόστους για την κατασκευή της αναγκαίας υποδομής δικτύου μεταφοράς και 
διανομής.

Σε εθνικό επίπεδο, η ανάπτυξη ΕΑΠ-Η απαιτεί πρόσφατες επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο για 
τις συνδέσεις, επεκτάσεις και ενισχύσεις δικτύου.

Τα μακρά χρονοδιαγράμματα για  το σχεδιασμό, αδειοδότηση και κατασκευή νέας 
ενεργειακής υποδομής θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί υπό το πρίσμα της απλούστευσης και 
βράχυνσης στο μέτρο του δυνατού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έπρεπε να ενθαρρύνονται οι 
επενδύσεις για την αναγκαία υποδομή διασυνοριακού δικτύου.

Προκειμένου οι δυνατότητες ΕΑΠ-Η να είναι διαθέσιμες σε περιοχές διάφορες των περιοχών 
κατανάλωσης, χρειάζεται νέα υποδομή δικτύου  για την εκκένωση ροών ενέργειας από τους 
τόπους παραγωγής ΕΑΠ-Η στους τόπους κατανάλωσης.

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, η ανάπτυξη ΕΑΠ-Η συνεπάγεται άμεσο όπως και έμμεσο 
κόστος (πχ ενισχύσεις του ενεργειακού δικτύου κλπ). Μια εύρυθμα λειτουργούσα ευρωπαϊκή 
αγορά ΕΠ θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό  στην ελαχιστοποίηση του πρόσθετου άμεσου 
κόστους. Από την άλλη πλευρά, το πρόσθετο έμμεσο κόστος απαιτεί ειδικές διατάξεις 
ενθάρρυνσης δύσκολα αντιμετωπίσιμες από μια αγορά ΕΠ.

Σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης, θα έπρεπε να προβλέπεται μεγαλύτερη χρήση του 
ΕΤΠΑ ή η δημιουργία ενός Ταμείου ΕΑΠ της ΕΕ.

Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας δεν αποτελούν πανάκεια και δεν αρκούν από μόνες τους για 
την επίλυση της εξίσωσης προσφοράς-ζήτησης. Η ανάπτυξή τους ωστόσο θα συμβάλλει στην 
αειφορία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μια συνεπής ενεργειακή πολιτική θα 
αποδώσει μακροπρόθεσμα καρπούς και η βάση είναι η συνέργεια των πολιτικών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ειδικότερα, η αύξηση της χρήσης των 
βιοκαυσίμων στις μεταφορές είναι ένα από 
τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία με τα 
οποία η Κοινότητα μπορεί να μειώσει την 
εξάρτησή της από τις εισαγωγές 
πετρελαίου - όπου είναι εντονότερο το 
πρόβλημα της ασφάλειας του εφοδιασμού -
και να επηρεάσει την αγορά καυσίμων για 
τις μεταφορές..

(2) Ειδικότερα, η αύξηση της χρήσης των 
αειφόρων βιοκαυσίμων δεύτερης γενεάς
στις μεταφορές είναι ένα από τα πλέον 
αποτελεσματικά εργαλεία με τα οποία η 
Κοινότητα μπορεί να μειώσει την 
εξάρτησή της από τις εισαγωγές 
πετρελαίου - όπου είναι εντονότερο το 
πρόβλημα της ασφάλειας του εφοδιασμού -
και να επηρεάσει την αγορά καυσίμων για 
τις μεταφορές.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για κάθε κράτος μέλος διαφέρει το 
σημείο εκκίνησης, το δυναμικό του όσον 
αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και το ενεργειακό του μείγμα. Ως εκ 
τούτου, είναι ανάγκη να επιμεριστεί ο 
συνολικός στόχος του 20% σε επιμέρους 
στόχους για κάθε κράτος μέλος, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη μια δίκαιη 
και κατάλληλη κατανομή, συνεκτιμώντας 
το διαφορετικό εθνικό σημείο εκκίνησης 
και το διαφορετικό δυναμικό, καθώς και το 
υφιστάμενο επίπεδο ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και το ενεργειακό μείγμα. 
Ενδείκνυται να γίνει ο επιμερισμός 
κατανέμοντας την απαιτούμενη συνολική 
αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών με 
βάση ίση αύξηση του μεριδίου κάθε 
κράτους μέλους, σταθμισμένη με γνώμονα 

(9) Για κάθε κράτος μέλος διαφέρει το 
σημείο εκκίνησης, το δυναμικό του όσον 
αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και το ενεργειακό του μείγμα. Ως εκ 
τούτου, είναι ανάγκη να επιμεριστεί ο 
συνολικός στόχος του 20% σε επιμέρους 
στόχους για κάθε κράτος μέλος, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη μια δίκαιη 
και κατάλληλη κατανομή, συνεκτιμώντας 
το διαφορετικό εθνικό σημείο εκκίνησης 
και το διαφορετικό δυναμικό, καθώς και το 
υφιστάμενο επίπεδο ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και το ενεργειακό μείγμα. 
Ενδείκνυται να γίνει ο επιμερισμός 
κατανέμοντας την απαιτούμενη συνολική 
αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών με 
βάση ίση αύξηση του μεριδίου κάθε 
κράτους μέλους, σταθμισμένη με γνώμονα 
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το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του, 
αυξομειούμενη κατά τρόπον ώστε να 
αντικατοπτρίζει το εθνικό σημείο 
εκκίνησης και υπολογίζοντας την τελική 
κατανάλωση ενέργειας.

το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του, 
αυξομειούμενη κατά τρόπον ώστε να 
αντικατοπτρίζει το εθνικό σημείο 
εκκίνησης και υπολογίζοντας την τελική 
κατανάλωση ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι έως τώρα 
προσπάθειες όσον αφορά τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη η έως τώρα προσπάθεια των κρατών μελών.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Το κόστος σύνδεσης των νέων 
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να 
είναι αντικειμενικό, διαφανές και 
αμερόληπτο, και πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη το όφελος το οποίο 
αποφέρουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα 
οι εγκατεστημένοι παραγωγοί.

(30) Το κόστος σύνδεσης των νέων 
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να 
είναι αντικειμενικό, διαφανές και 
αμερόληπτο, και πρέπει να λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη το όφελος το οποίο 
αποφέρουν στο διασυνδεδεμένο σύστημα 
οι εγκατεστημένοι παραγωγοί. Το κόστος 
επωμίζονται οι παραγωγοί που 
υποβάλλουν αίτηση σύνδεσης με το 
δίκτυο.

Αιτιολόγηση

Οι αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της απουσίας διακρίσεων καθώς και η 
οικονομική λογική είναι ουσιώδεις για την εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς 
ηλεκτρισμού. Οι συνδέσεις με το δίκτυο ("last mile"), ωφελούν αποκλειστικά τους παραγωγούς 
που δεν αντιμετωπίζουν άλλους πελάτες του δικτύου. Επιπλέον, το κόστος σύνδεσης νέων 
παραγωγών εξαρτάται κυρίως από τους τόπους παραγωγής που προσδιορίζονται από τους 
παραγωγούς.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί πλήρως η 
μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές χωρίς να επηρεάζεται η αξιοπιστία 
και η ασφάλεια του διασυνδεδεμένου 
συστήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
μπορεί να κριθεί σκόπιμο να δοθεί στους 
εν λόγω παραγωγούς οικονομική 
αποζημίωση.

(31) Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί πλήρως η 
μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές χωρίς να επηρεάζεται η αξιοπιστία 
και η ασφάλεια του διασυνδεδεμένου 
συστήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
μπορεί να κριθεί σκόπιμο να περικοπεί η 
τροφοδοσία χωρίς να παρέχεται 
οικονομική αποζημίωση.

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά και διανομή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές περιορίζονται από τις φυσικές 
δυνατότητες του δικτύου. Ως εκ τούτου, υπό ορισμένες περιστάσεις, η παραγωγή αυτή θα έπρεπε 
να μειώνεται λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων του δικτύου. Ο περιορισμός απορρέει από τους 
νόμους του Kirchhoff. Οι περικοπές της παραγωγής από παραγωγούς που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές βαρύνουν τους ίδιους. Το αυτό συμβαίνει και στις συμβατικές 
εγκαταστάσεις. Η οποιαδήποτε καταβολή αποζημίωσης είναι άκαιρη.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η διασύνδεση μεταξύ χωρών 
διευκολύνει την ενσωμάτωση της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Εκτός από την 
εξομάλυνση των διακυμάνσεων, η 
διασύνδεση μπορεί να μειώσει το κόστος 
εξισορρόπησης, να ενθαρρύνει τον 
πραγματικό ανταγωνισμό επιφέροντας 
πτώση των τιμών και να στηρίξει την 
ανάπτυξη των δικτύων. Επίσης, η από 
κοινού και βέλτιστη χρήση της 
δυναμικότητας μεταφοράς θα μπορούσε 
να συμβάλει στην αποφυγή της 

διαγράφεται
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κατασκευής υπέρμετρων νέων υποδομών.

Αιτιολόγηση

Η έννοια είναι λανθασμένη. Η διαχείριση των διακυμάνσεων πρέπει να πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο σημείων ελέγχου η δομή των οποίων αποτελεί τμήμα ενός διασυνδεδεμένου 
ενεργειακού δικτύου. Η ενέργεια εξισορρόπησης πρέπει να παρέχεται κυρίως σε τοπικό επίπεδο. 
Στην περίπτωση που διανύει μεγάλες αποστάσεις πρέπει να φυλάσσεται ελεύθερο δυναμικό 
δεδομένου ότι η έκτακτη ανάγκη εξισορρόπησης δεν είναι προβλέψιμη. Η ανάπτυξη του δικτύου 
βασίζεται μεταξύ άλλων και σε επενδυτικά κίνητρα. Λόγω υποχρέωσης των διαχειριστών 
δικτύου να μεταφέρουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, πρέπει να ενισχύσουν το δίκτυο
προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις μέγιστες τιμές της τροφοδοσίας αυτής και η 
εξέλιξη αυτή θα έπρεπε να εκτιμηθεί σοβαρά.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά 
που προέρχονται από πρώτες ύλες 
παραγόμενες στην ΕΕ πρέπει επίσης να 
συμμορφώνονται προς τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις της ΕΕ στον τομέα της 
γεωργίας. Η εφαρμογή παρόμοιων 
κριτηρίων στις εισαγωγές από τρίτες χώρες 
είναι διοικητικά και τεχνικά ανέφικτη.

(40) Τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά 
που προέρχονται από πρώτες ύλες 
παραγόμενες στην ΕΕ πρέπει επίσης να 
συμμορφώνονται προς τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις της ΕΕ στον τομέα της 
γεωργίας και δεν πρέπει να θέτουν σε 
κίνδυνο την παραγωγή τροφίμων. Η 
εφαρμογή παρόμοιων κριτηρίων στις 
εισαγωγές από τρίτες χώρες είναι 
διοικητικά και τεχνικά ανέφικτη.

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορρευστών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή, 
δεδομένων των αυξανόμενων τιμών των τροφίμων και των παγκόσμιων αλλαγών.



AD\726856EL.doc 9/19 PE404.774v02-00

EL

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος θα είναι αποτελεσματικά 
μόνο εάν οδηγούν σε αλλαγές στη 
συμπεριφορά των παραγόντων της 
αγοράς. Οι παράγοντες της αγοράς θα 
αλλάξουν τη συμπεριφορά τους μόνο εάν 
τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά που 
πληρούν τα κριτήρια πριμοδοτηθούν ως 
προς την τιμή σε σύγκριση με όσα δεν 
πληρούν τα κριτήρια. Σύμφωνα με τη 
μέθοδο ισοζυγίου μάζας για την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης, υπάρχει 
φυσικός δεσμός μεταξύ της παραγωγής 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών που 
πληρούν τα κριτήρια και της 
κατανάλωσης βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών στην Κοινότητα, ο οποίος 
δημιουργεί τη δέουσα ισορροπία μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης και διασφαλίζει 
την πριμοδότηση τιμής η οποία είναι 
υψηλότερη από ό,τι σε συστήματα όπου 
δεν υπάρχει τέτοιος δεσμός. Ως εκ 
τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
πληρούν τα κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος θα μπορούν να πωληθούν 
σε υψηλότερη τιμή, διαφυλάσσοντας την 
ακεραιότητα του συστήματος και 
αποφεύγοντας παράλληλα την επιβολή 
αδικαιολόγητης επιβάρυνσης στη 
βιομηχανία, για την εξακρίβωση της 
συμμόρφωσης πρέπει να χρησιμοποιείται 
το σύστημα του ισοζυγίου μάζας. 
Ωστόσο, πρέπει να μελετηθούν και οι 
άλλες μέθοδοι εξακρίβωσης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Είναι αναγκαία η τακτική υποβολή 
εκθέσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεχής επικέντρωση στην πρόοδο όσον 
αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε εθνικό και κοινοτικό 
επίπεδο.

(50) Είναι αναγκαία η θέσπιση 
υποχρέωσης για τακτική, μη 
γραφειοκρατική υποβολή εκθέσεων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επικέντρωση στην πρόοδο όσον αφορά την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Η υποβολή εκθέσεων πρέπει να γίνεται χωρίς γραφειοκρατία.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2, στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, από τα 
κύματα, παλιρροϊκή, υδροηλεκτρική, από 
βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους 
υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια 
που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων και από τα βιοαέρια·

(α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, από την ατμόσφαιρα, 
από τα ύδατα, από το έδαφος, 
γεωθερμική, από τα κύματα, παλιρροϊκή, 
υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα 
εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής 
ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται 
σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από 
τα βιοαέρια·

Αιτιολόγηση

Air, water and ground are renewable energy sources broadly used by heat-pumps and were 
recognised as such in the EU criteria set for the eco labelling of heat pumps. The 
technological characteristics of heat-pumps allows for such sources to yield and supply 
highly efficient heating , and therefore broadening the definition to include these energy 
media will clarify the potential to be exploited. Additionally, the specific technology used by 
heat-pumps permit to transfer energy from air, water and ground by using their temperature, 
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positive or negative, for heating and cooling. In the objective of reaching the 20% of energy 
from renewables by 2020, the Commission's proposal should include a more exhaustive list of 
renewable sources. In this perspective, air, water and ground should be included in the 
Commission's text.   

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εγγυήσεις προέλευσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας και της ενέργειας θέρμανσης και 
ψύξης που παράγονται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

Εγγυήσεις προέλευσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας και της ενέργειας θέρμανσης και 
ψύξης και μεταφορών που παράγονται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ΕΠ θα πρέπει να καλύπτει το όλο φάσμα των ανανεώσιμων πηγών.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) ηλεκτρική ενέργεια· ή (i) ηλεκτρική ενέργεια· 

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) θέρμανση ή/και ψύξη· (ii) θέρμανση ή/και ψύξη· ή
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - στοιχείο β - σημείο iiα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιια) μεταφορές.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ΕΠ θα πρέπει να καλύπτει το όλο φάσμα των ανανεώσιμων πηγών.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη των οποίων το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ισούται ή υπερβαίνει την ενδεικτική πορεία 
του μέρους B του παραρτήματος I κατά 
την αμέσως προηγούμενη διετία δύνανται 
να ζητήσουν από τους αρμόδιους φορείς 
που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 να 
μεταβιβάσουν σε άλλο κράτος μέλος τις 
εγγυήσεις προέλευσης που υποβλήθηκαν 
για ακύρωση δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 1. Οι εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης ακυρώνονται αμέσως από τον 
αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους 
παραλαβής.

(1) Τα κράτη μέλη των οποίων το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ισούται ή υπερβαίνει την ενδεικτική πορεία 
του μέρους B του παραρτήματος I 
σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δράσης 
δύνανται να ζητήσουν από τους αρμόδιους 
φορείς που ορίστηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 7 να μεταβιβάσουν σε άλλο κράτος 
μέλος τις εγγυήσεις προέλευσης που 
υποβλήθηκαν για ακύρωση δυνάμει του 
άρθρου 8 παράγραφος 1. Οι εν λόγω 
εγγυήσεις προέλευσης ακυρώνονται 
αμέσως από τον αρμόδιο φορέα του 
κράτους μέλους παραλαβής.

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια δράσης θα πρέπει να είναι καθοριστικά για τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώσουν ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για τη μεταβίβαση των 
εγγυήσεων προέλευσης προς και από 
πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη εάν, 
ελλείψει ενός τέτοιου συστήματος, η 
μεταβίβαση των εγγυήσεων προέλευσης 
από και προς το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος είναι πιθανόν να υπονομεύσει την 
ικανότητά τους να διασφαλίσουν τον 
ασφαλή και ισόρροπο ενεργειακό 
εφοδιασμό ή είναι πιθανόν να 
υπονομεύσει την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων που αποτελούν 
τη βάση του οικείου καθεστώτος 
στήριξης. 

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν 
ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για 
τη μεταβίβαση των εγγυήσεων 
προέλευσης σε πρόσωπα εγκατεστημένα 
σε άλλο κράτος μέλος εάν, ελλείψει ενός 
τέτοιου συστήματος, η μεταβίβαση των 
εγγυήσεων προέλευσης είναι πιθανόν να 
υπονομεύσει την ικανότητά τους να 
συμμορφώνονται με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 ή να διασφαλίζουν ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ισούται ή υπερβαίνει την 
ενδεικτική πορεία του μέρους Β του 
παραρτήματος Ι.
Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης δεν 
αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

Αιτιολόγηση

Η εμπορία μέσω προσώπων θα ερχόταν σε αντίθεση με τις εθνικές στρατηγικές ενίσχυσης και 
θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το αποτέλεσμα θα 
ήταν η αύξηση της τιμής τιμών της ενέργειας.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης που προτίθενται να θέσουν σε 
ισχύ κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 
και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
του. 

διαγράφεται

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

Η εμπορία μέσω προσώπων θα ερχόταν σε αντίθεση με τις εθνικές στρατηγικές ενίσχυσης και 
θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το αποτέλεσμα θα 
ήταν η αύξηση της τιμής τιμών της ενέργειας.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη 
δικτυακής υποδομής που να επιτρέπει την 
περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνδέσεων μεταξύ κρατών μελών.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη και την 
παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη 
δικτυακής υποδομής , που να επιτρέπει την 
περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνδέσεων μεταξύ κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Είναι υποχρέωση και καθήκον των διαχειριστών δικτύου να φροντίζουν για τη βέλτιστη 
χωροθέτηση των δικτύων προκειμένου να εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός σε εθνικό επίπεδο. Με 
βάση την αποτελεσματικότητα την οποία αξιολογούν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, μπορούν να 
αποκομίζουν οφέλη. Οι ρυθμιστικές αρχές θα έπρεπε ωστόσο να αναγνωρίζουν τα περιουσιακά 
αυτά στοιχεία.
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια του εφοδιασμού δεν πρέπει να υπονομεύεται.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να καθορίζουν 
και να δημοσιεύουν τους τυποποιημένους 
κανόνες τους σχετικά με την ανάληψη και 

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να καθορίζουν 
και να δημοσιεύουν τους τυποποιημένους 
κανόνες τους σχετικά με την ανάληψη και 
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τον επιμερισμό του κόστους των τεχνικών 
αναπροσαρμογών, όπως των συνδέσεων με 
το δίκτυο και των ενισχύσεων του δικτύου, 
οι οποίες απαιτούνται για την ένταξη νέων 
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα.

τον επιμερισμό του κόστους των τεχνικών 
αναπροσαρμογών, όπως των συνδέσεων με 
το δίκτυο και των ενισχύσεων του δικτύου, 
οι οποίες απαιτούνται για την ένταξη νέων 
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα. Το κόστος σύνδεσης στο δίκτυο 
("last mile") βαρύνει τον παραγωγό.

Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές των δικτύων πρέπει να αναφέρουν το καταλληλότερο σημείο σύνδεσης με βάση 
τους τεχνικούς στόχους. Το "last mile" χρησιμεύει απλώς στον παραγωγό. Ως εκ τούτου, 
σύμφωνα με τους κανόνες για τους συμβατικούς παραγωγούς, τούτο αναφέρεται στους 
παραγωγούς από ανανεώσιμες καθώς και στους ΣΠΗΘ. Στην περίπτωση που ένας παραγωγός 
σταματήσει τη λειτουργία της εγκατάστασης για οποιονδήποτε λόγο, το  "last mile"θα καταστεί 
ένα απομονωμένο στοιχείο και επομένως πρέπει να αποτελεί τμήμα του επιχειρησιακού σχεδίου 
του παραγωγού και όχι να δημιουργείται από κάποιον άλλο.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ενδεχομένως, τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαιτούν από τους φορείς 
εκμετάλλευσης 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 ανάληψης και 
επιμερισμού του κόστους που προβλέπεται 
στην παράγραφο 3 μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011 το αργότερο, και στη συνέχεια ανά 
διετία, ώστε να εξασφαλίσουν την ένταξη 
νέων παραγωγών που προβλέπεται στην 
ίδια παράγραφο.

4. Ενδεχομένως, τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαιτούν από τους φορείς 
εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να αναλαμβάνουν 
ολόκληρο ή μέρος του κόστους των
αναγκαίων ενισχύσεων του δικτύου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3. Το κόστος 
αυτό μπορεί να ενσωματωθεί στις τιμές 
του δικτύου που ορίζει ο φορέας και δεν 
αποτελεί τμήμα κάποιας ρύθμισης για 
παροχή κινήτρων. Τα κράτη μέλη 
επανεξετάζουν και λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη βελτίωση των πλαισίων και 
των κανόνων ανάληψης και επιμερισμού 
του κόστους που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, και στη συνέχεια ανά διετία, 
ώστε να εξασφαλίσουν την ένταξη νέων 
παραγωγών που προβλέπεται στην ίδια 
παράγραφο.
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Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση που η πολιτική βούληση να επιδοτούνται ορισμένες πηγές έχει ως αποτέλεσμα 
πρόσθετες επενδύσεις για το φορέα, το κόστος αυτό πρέπει να θεωρείται ανεξάρτητο από το 
όποιο ισχύον πλαίσιο παροχής κινήτρων. Στο βαθμό που το πλαίσιο υλοποίησης του φορέα 
πρέπει να είναι αποτελεσματικό, είναι προτιμητέος ένας εκ των προτέρων έλεγχος από τον ίδιο.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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 φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής.

6. Ο επιμερισμός του κόστους που 
αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4
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 φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής, καθώς και της συμβολής 
των νέων εγκαταστάσεων στην επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης για την
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 1, εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
απαριθμούνται στα σημεία α), β) και γ) 
κατωτέρω μόνον εφόσον πληρούν τα 
κριτήρια που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 5:

1. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
απαριθμούνται στα σημεία α), β) και γ) 
κατωτέρω μόνον εφόσον πληρούν τα 
κριτήρια που καθορίζονται στις 
παραγράφους 1α έως 5:
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Αιτιολόγηση

Αναγκαία τροποποίηση δεδομένου ότι ορίζεται νέο κριτήριο.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η χρήση εκτάσεων για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και βιορρευστών δεν είναι 
ανταγωνιστική της χρήσης εκτάσεων για 
την παραγωγή τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε με την εκμετάλλευση βιοκαυσίμων να μην επιδεινωθεί η 
κατάσταση όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων.
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