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Τροπολογία 114
Werner Langen

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Πρώτη αιτιολογική αναφορά στη νομική βάση

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 175, παράγραφος 1, και το άρθρο 
95,

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 95 και το άρθρο 175 παράγραφος 
1,

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 95 είναι ισχυρότερο ως νομική βάση σε σχέση με το άρθρο 175 παρ. 1 και θα έπρεπε 
συνεπώς να αναφέρεται ως πρώτη νομική βάση. Παράλληλα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί, ότι 
για την  παρούσα οδηγία χρειάζονται δύο νομικές βάσης.

Τροπολογία 115
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η αυξημένη χρήση ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές αποτελεί σημαντική
συνιστώσα της δέσμης μέτρων που
απαιτήθηκαν για τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου και για τη
συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο του
Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των
Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του
κλίματος και προς τις περαιτέρω
ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις για τη
μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου μετά το 2012. Επίσης, θα
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασμού, στην προώθηση της
τεχνολογικής ανάπτυξης και στη

(1) Η αυξημένη χρήση ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές αποτελεί, σε
συνδυασμό με την εξοικονόμηση
ενέργειας, σημαντική συνιστώσα της
δέσμης μέτρων που απαιτήθηκαν για τη
μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου και για τη συμμόρφωση προς
το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την
αλλαγή του κλίματος και προς τις
περαιτέρω ευρωπαϊκές και διεθνείς
δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012. Επίσης,
θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασμού, στην προώθηση της
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δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και
περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις
αγροτικές περιοχές.

τεχνολογικής ανάπτυξης και στη
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και
περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις
αγροτικές περιοχές.

Or. it

Τροπολογία 116
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η αυξημένη χρήση ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές αποτελεί σημαντική
συνιστώσα της δέσμης μέτρων που
απαιτήθηκαν για τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου και για τη
συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο του
Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των
Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του
κλίματος και προς τις περαιτέρω
ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις για τη
μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου μετά το 2012. Επίσης, θα
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασμού, στην προώθηση της
τεχνολογικής ανάπτυξης και στη
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και
περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις
αγροτικές περιοχές.

(1) Η αυξημένη αειφορική χρήση
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί
σημαντική συνιστώσα της δέσμης μέτρων
που απαιτήθηκαν για τη μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη
συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο του
Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των
Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του
κλίματος και προς τις περαιτέρω
ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις για τη
μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου μετά το 2012. Επίσης, θα
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασμού, στην προώθηση της
τεχνολογικής ανάπτυξης και στη
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και
περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις
αγροτικές περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές δεν είναι εξ ορισμού αειφορική.
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Τροπολογία 117
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η αυξημένη χρήση ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές αποτελεί σημαντική
συνιστώσα της δέσμης μέτρων που
απαιτήθηκαν για τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου και για τη
συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο του
Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των
Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του
κλίματος και προς τις περαιτέρω
ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις για τη
μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου μετά το 2012. Επίσης, θα
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασμού, στην προώθηση της
τεχνολογικής ανάπτυξης και στη
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και
περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις
αγροτικές περιοχές.

(1) Η αυξημένη χρήση ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές αποτελεί σημαντική
συνιστώσα της δέσμης μέτρων που
απαιτήθηκαν για τη μείωση των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου και για τη
συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο του
Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των
Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του
κλίματος και προς τις περαιτέρω
ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις για τη
μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου μετά το 2012. Επίσης, θα
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασμού, στην προώθηση της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας και στη δημιουργία ευκαιριών
απασχόλησης και περιφερειακής
ανάπτυξης, ιδίως στις αγροτικές και τις
απομονωμένες περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δυνατότητες που προσφέρονται στις απομονωμένες περιοχές
(ορεινές και νησιωτικές περιφέρειες).

Τροπολογία 118
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Όπως αναφέρεται στο έγγραφο
εργασίας της Επιτροπής, SEC(2008)57,
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τα καθεστώτα στήριξης μπορούν να
εκχωρούνται στο πλαίσιο των
προσπαθειών των κρατών μελών για
προστασία του περιβάλλοντος. Δεδομένου
ότι η ενέργεια και το κλίμα είναι
αλληλένδετα ζητήματα, πρέπει να
παρέχονται κίνητρα στα κράτη μέλη για
να υποστηρίζουν τη φιλική προς το
περιβάλλον παραγωγή ενέργειας που δεν
συμβάλλει στην αύξηση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου. Ως μέρος αυτής
της προσπάθειας και για να διασφαλισθεί
ότι θα επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι των
κρατών μελών, τα κράτη μέλη πρέπει να
επιδιώκουν να εξασφαλίζουν ότι οι πηγές
ενέργειας που δεν συμβάλλουν σε
περαιτέρω αύξηση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα δεν τυγχάνουν
δυσμενέστερης μεταχείρισης.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Τα οικονομικά κίνητρα αποτελούν σημαντικό μέσο για την επίλυση των προβλημάτων της
περιβαλλοντικής πολιτικής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να υποστηρίζουν την
παραγωγή ενέργειας που δεν συμβάλλει στην αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Από
τη σκοπιά της προστασίας του κλίματος, συστήματα κρατικών ενισχύσεων τα οποία προβλέπουν
λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση στις πηγές ενέργειας που δεν συμβάλλουν στην αύξηση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι σαφώς άχρηστα. Οι στρεβλωτικές μορφές κρατικής
βοήθειας μπορεί να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη ενός μελλοντικού αειφόρου συστήματος αν
καθιερώνουν διακρίσεις κατά των λύσεων που είναι ιδιαίτερα ευεργετικές από άποψη μείωσης
του διοξειδίου του άνθρακα.

Τροπολογία 119
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Με βάση το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις 
συμβατικές πηγές ενέργειας και τις 
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ενεργειακές τεχνολογίες, της 24ης 
Οκτωβρίου 2004, οι βραχυπρόθεσμες ή 
μακροπρόθεσμες αποφάσεις σχετικά με 
τη χρήση πυρηνικής ενέργειας έχουν 
επίσης άμεση επιρροή στους στόχους για 
το κλίμα και μπορεί να συμβάλουν στην 
ουσιαστική επίτευξη, ανάλυση και 
συνεκτίμηση των στόχων της ΕΕ. Στο 
σημείο αυτό επισημαίνεται η τέταρτη 
έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής 
επιτροπής για την κλιματική μεταβολή 
(IPCC), του 1997, σύμφωνα με την οποία 
η πυρηνική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια 
από τις βασικότερες διαθέσιμες 
τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών 
CO2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ όσον αφορά το κλίμα, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη όλες οι πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών C02, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής.

Τροπολογία 120
Claude Turmes

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.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για τη σωτηρία του κλίματος της γης, πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν, μια
ουσιαστική πολιτική μεταφορών με την οποία να μειώνονται οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου,
καθώς και εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, προκειμένου να μπορούμε να ελπίζουμε στην
επιθυμητή μείωση με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, όπως η βιομάζα, στον τομέα των καυσίμων.

Τροπολογία 121
Mechtild Rothe

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 πρόοδος της
τεχνολογίας και η παροχή κινήτρων για
την επέκταση και τη χρήση των μαζικών
μεταφορών, η χρήση τεχνολογιών
ενεργειακής απόδοσης και η χρήση
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις
μεταφορές αποτελούν ορισμένα από τα
πλέον αποτελεσματικά εργαλεία με τα
οποία η Κοινότητα μπορεί να μειώσει την
εξάρτησή της από τις εισαγωγές
πετρελαίου στον τομέα των μεταφορών -
όπου είναι εντονότερο το πρόβλημα της
ασφάλειας του εφοδιασμού - και να
επηρεάσει την αγορά καυσίμων για τις
μεταφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν το 30% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην ΕΕ, ενώ
η εξάρτηση από το πετρέλαιο φτάνει το 98%. Δεν αποτελεί, επομένως, έκπληξη, το γεγονός ότι
είναι ο δεύτερο μεγαλύτερος ρυπαντής με εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ. Συνεπώς, η
ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη
βελτίωση της τεχνολογίας και στη στροφή από τις ατομικές στις μαζικές μεταφορές.
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Τροπολογία 122
Fiona Hall

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) Πέρα από τις βελτιώσεις ως προς την
ενεργειακή απόδοση η αύξηση της χρήσης
της ενέργειας από βιομάζα, βιοκαύσιμα
και άλλες ανανεώσιμες πηγές στον τομέα
των μεταφορών 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 οδηγήσει τον τομέα προς μια πιο
βιώσιμη πορεία.

Or. en

Τροπολογία 123
Umberto Guidoni

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
βιοκαυσίμων στις μεταφορές είναι ένα από
τα 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.

Or. it
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Τροπολογία 124
Britta Thomsen

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
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές προέρχεται κυρίως από βιοκαύσιμα. Θα
πρέπει να περιληφθούν επίσης, η ηλεκτροκίνηση, το βιοαέριο και το υδρογόνο από ανανεώσιμες
πηγές.

Τροπολογία 125
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής,
της 7ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τα
εναλλακτικά καύσιμα για τις οδικές
μεταφορές και μια δέσμη μέτρων για την
προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων
ορίζεται ως στόχος της ΕΕ η
υποκατάσταση του 20% των καυσίμων
ντήζελ και της βενζίνης στις οδικές
μεταφορές με εναλλακτικά καύσιμα, έως
το 2020. Η Επιτροπή θα πρέπει να
εξετάσει τη δυνατότητα να προτείνει
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ξεχωριστή πρωτοβουλία για την
προώθηση της διείσδυσης καθαρών και
εναλλακτικών καυσίμων στις οδικές
μεταφορές, όπως συνθετικών καυσίμων
με βάση το φυσικό αέριο, επιπλέον της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
προκειμένου να υλοποιηθεί
αποτελεσματικά η παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση επικεντρώνεται αποκλειστικά στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και των βιοκαυσίμων, αλλά υπάρχουν και άλλα εναλλακτικά καύσιμα για τις οδικές
μεταφορές, που θα μπορούσαν να συμβάλουν αποφασιστικά στην επιτευξη των στόχων της
αειφορίας, της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ανταγωνιστικότητας. Δεδομένου ότι η χρήση
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί τώρα αντικείμενο της παρούσας οδηγίας, είναι
αναγκαίο να επανακαθοριστούν οι στόχοι για τα άλλα εναλλακτικά καύσιμα σε ξεχωριστή
πρωτοβουλία.

Τροπολογία 126
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η πυρηνική ενέργεια μπορεί επίσης 
να συμβάλει στην ενίσχυση της
ασφάλειας του εφοδιασμού και την 
αισθητή μείωση του CO2. Έως το 2020 
είναι δυνατόν το 60% της ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ΕΕ να παράγεται από 
πηγές χωρίς άνθρακα (πυρηνική ενέργεια 
και ανανεώσιμες πηγές).

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πυρηνική ενέργεια προσφέρεται εξίσου με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη μείωση της 
έκλυσης άνθρακα στην ΕΕ. Παράλληλα, η πυρηνική ενέργεια προσφέρει μεγαλύτερη 
ανεξαρτησία από προμήθειες αερίου και πετρελαίου, κάτι που έχει ζωτική σημασία για την 



PE407.890v01-00 12/117 AM\728452EL.doc

EL

οικονομική ισχύ της Ευρώπης.

Τροπολογία 127
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας κατέδειξε ότι ο στόχος
του 20% για το συνολικό μερίδιο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας στις μεταφορές είναι
κατάλληλοι και εφικτοί στόχοι, και ότι το
πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει
υποχρεωτικούς στόχους αναμένεται να
προσφέρει στην επιχειρηματική κοινότητα
τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα που
χρειάζεται ώστε να λαμβάνει ορθολογικές
επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(4) Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας κατέδειξε ότι ο στόχος
του 20% για το συνολικό μερίδιο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές είναι κατάλληλοι
και εφικτοί στόχοι, και ότι το πλαίσιο το
οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικούς
στόχους αναμένεται να προσφέρει στην
επιχειρηματική κοινότητα τη
μακροπρόθεσμη σταθερότητα που
χρειάζεται ώστε να λαμβάνει ορθολογικές
επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ενώ τα
επιχειρήματα υπέρ του στόχου του 20%
για το συνολικό μερίδιο ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας έχουν καταστεί σαφώς
ισχυρότερα, ο στόχος του 10% για την
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στις
μεταφορές αμφισβητείται όλο και
περισσότερο.

Or. en

Τροπολογία 128
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας κατέδειξε ότι ο στόχος
του 20% για το συνολικό μερίδιο

(4) Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας κατέδειξε ότι ο στόχος
του 20% για το συνολικό μερίδιο
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές είναι κατάλληλοι
και εφικτοί στόχοι, και ότι το πλαίσιο το
οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικούς
στόχους αναμένεται να προσφέρει στην
επιχειρηματική κοινότητα τη
μακροπρόθεσμη σταθερότητα που
χρειάζεται ώστε να λαμβάνει ορθολογικές
επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές θα μπορούσαν
να είναι εφικτοί στόχοι υπό την
προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν νέες
καινοτομίες και τεχνολογικά επιτεύγματα,
θα επιλυθούν τα προβλήματα αειφορίας
και θα θεσπιστεί ρεαλιστικό
χρονοδιάγραμμα. Η θέσπιση
υποχρεωτικών στόχων αναμένεται να
προσφέρει στην επιχειρηματική κοινότητα
τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα που
χρειάζεται ώστε να λαμβάνει ορθολογικές
επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του συνολικού μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι επειγόντως
αναγκαία, πρέπει όμως να αποφευχθεί η εσπευσμένη θέσπιση υποχρεωτικών στόχων που δεν
είναι δυνατό να επιτευχθούν με βιώσιμο τρόπο εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Τροπολογία 129
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας κατέδειξε ότι ο στόχος 
του 20% για το συνολικό μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο 
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στις μεταφορές είναι κατάλληλοι 
και εφικτοί στόχοι, και ότι το πλαίσιο το 
οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικούς 
στόχους αναμένεται να προσφέρει στην 
επιχειρηματική κοινότητα τη 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα που 
χρειάζεται ώστε να λαμβάνει ορθολογικές 
επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των 

(4) Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας κατέδειξε ότι ο στόχος 
του 20% για το συνολικό μερίδιο 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο 
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στις μεταφορές είναι κατάλληλοι 
και εφικτοί στόχοι, και ότι το πλαίσιο το 
οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικούς 
στόχους αναμένεται να προσφέρει στην 
επιχειρηματική κοινότητα τη 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα που 
χρειάζεται ώστε να πραγματοποιήσει 
βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα των 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες 
να επιτρέψουν τη μείωση της εξάρτησης 
από εισαγόμενα, ορυκτά καύσιμα και τη 
μεγαλύτερη αξιοποίηση των νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να αναπτύξει ριζική καινοτομία στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που συνεπάγεται μεγαλύτερη ανεξαρτησία και προστασία του 
κλίματος.

Τροπολογία 130
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας κατέδειξε ότι ο στόχος
του 20% για το συνολικό μερίδιο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές είναι κατάλληλοι
και εφικτοί στόχοι, και ότι το πλαίσιο το
οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικούς
στόχους αναμένεται να προσφέρει στην
επιχειρηματική κοινότητα τη
μακροπρόθεσμη σταθερότητα που
χρειάζεται ώστε να λαμβάνει ορθολογικές
επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(4) Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας κατέδειξε ότι ο στόχος
του 20% για το συνολικό μερίδιο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές είναι κατάλληλοι
και εφικτοί στόχοι, και ότι το πλαίσιο το
οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικούς
στόχους αναμένεται να προσφέρει στην
επιχειρηματική κοινότητα τη
μακροπρόθεσμη σταθερότητα που
χρειάζεται ώστε να λαμβάνει ορθολογικές
επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει
επίσης να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε
πηγές ενέργειας με χαμηλές εκπομπές
CO2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όπως υποστηρίζουν επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Διεθνής Οργανισμός για την Ενέργεια
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και η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την εξέλιξη του κλίματος (GIEC), δεν αρκεί η επένδυση
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χρειάζεται επίσης μια βάση για επενδύσεις σε πηγές
ενέργειας με χαμηλές εκπομπές CO2, έστω κι αν οι σχετικές αποφάσεις υπάγονται στην
επικουρικότητα.

Τροπολογία 131
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας κατέδειξε ότι ο στόχος
του 20% για το συνολικό μερίδιο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές είναι κατάλληλοι
και εφικτοί στόχοι, και ότι το πλαίσιο το
οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικούς
στόχους αναμένεται να προσφέρει στην
επιχειρηματική κοινότητα τη
μακροπρόθεσμη σταθερότητα που
χρειάζεται ώστε να λαμβάνει ορθολογικές
επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(4) Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας κατέδειξε ότι ο στόχος
του 20% για το συνολικό μερίδιο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές είναι κατάλληλοι
και εφικτοί στόχοι, και ότι το πλαίσιο το
οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικούς
στόχους αναμένεται να προσφέρει στην
επιχειρηματική κοινότητα τη
μακροπρόθεσμη σταθερότητα που
χρειάζεται ώστε να λαμβάνει ορθολογικές
επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι στόχοι
αυτοί υπάρχουν στο πλαίσιο της
βελτίωσης κατά 20% της ενεργειακής
απόδοσης έως το 2020, που καθορίζεται
στην ανακοίνωση της Επιτροπής της
19ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο Σχέδιο
Δράσης για την ενεργειακή απόδοση:
αξιοποίηση του δυναμικού1.
________________________
1Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0033.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ο στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκφράζεται με ποσοστό, είναι σημαντικό
να εξετασθεί μαζί με άλλα μέτρα για τη μείωση της συνολικής ζήτησης σε ενέργεια.



PE407.890v01-00 16/117 AM\728452EL.doc

EL

Τροπολογία 132
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας κατέδειξε ότι ο στόχος
του 20% για το συνολικό μερίδιο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές είναι κατάλληλοι
και εφικτοί στόχοι, και ότι το πλαίσιο το
οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικούς
στόχους αναμένεται να προσφέρει στην
επιχειρηματική κοινότητα τη
μακροπρόθεσμη σταθερότητα που
χρειάζεται ώστε να λαμβάνει ορθολογικές
επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(4) Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας κατέδειξε ότι ο στόχος
του 20% για το συνολικό μερίδιο
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο
στόχος του 5% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές είναι κατάλληλοι
και εφικτοί στόχοι, και ότι το πλαίσιο το
οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικούς
στόχους αναμένεται να προσφέρει στην
επιχειρηματική κοινότητα τη
μακροπρόθεσμη σταθερότητα που
χρειάζεται ώστε να λαμβάνει ορθολογικές
επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. it

Τροπολογία 133
Nikolaos Vakalis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007
επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της
Κοινότητας για την ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
ολόκληρη την Κοινότητα μετά το 2010.
Επικύρωσε υποχρεωτικό στόχο 20% ως
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της
Κοινότητας έως το 2020 και υποχρεωτικό
ελάχιστο στόχο, τον οποίο πρέπει να
επιτύχουν όλα τα κράτη μέλη, 10% ως
μερίδιο των βιοκαυσίμων στην

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007
επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της
Κοινότητας για την ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
ολόκληρη την Κοινότητα μετά το 2010.
Επικύρωσε υποχρεωτικό στόχο 20% ως
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της
Κοινότητας έως το 2020 και υποχρεωτικό
ελάχιστο στόχο, τον οποίο πρέπει να
επιτύχουν όλα τα κράτη μέλη, 10% ως
μερίδιο των βιοκαυσίμων στην
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κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου
ντίζελ στις μεταφορές έως το 2020, στόχος
που πρέπει να υλοποιηθεί κατά
οικονομικώς συμφέροντα τρόπο. Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι ο
δεσμευτικός χαρακτήρας του στόχου για τα
βιοκαύσιμα είναι ενδεδειγμένος, υπό τον
όρο ότι η παραγωγή είναι σταθερή, ότι θα
διατεθούν στην αγορά βιοκαύσιμα
δεύτερης γενεάς και ότι η οδηγία 98/70/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998,
σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων
βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση
της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ θα τροποποιηθεί
προκειμένου να επιτρέψει κατάλληλα
επίπεδα ανάμειξης.

κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου
ντίζελ στις μεταφορές έως το 2020, στόχος
που πρέπει να υλοποιηθεί κατά
οικονομικώς συμφέροντα τρόπο. Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι ο
δεσμευτικός χαρακτήρας του στόχου για τα
βιοκαύσιμα είναι ενδεδειγμένος, μόνο υπό
τον όρο ότι η παραγωγή είναι σταθερή, ότι
θα διατεθούν στην αγορά βιοκαύσιμα
δεύτερης γενεάς και ότι η οδηγία 98/70/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998,
σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων
βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση
της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ θα τροποποιηθεί
προκειμένου να επιτρέψει κατάλληλα
επίπεδα ανάμειξης. Δεδομένου ότι,
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία,
υπάρχει συνάρτηση μεταξύ της
αυξημένης χρήσης βιοκαυσίμων, αφενός,
και της αύξησης των περιβαλλοντικών
και οικολογικών απειλών σε παγκόσμιο
επίπεδο και της επισφαλούς κατάστασης
του επισιτισμού, αφετέρου, κρίνεται
σκόπιμο, έως το 2015 τα κράτη μέλη να
επιδιώξουν αρχικά έναν υποχρεωτικό
στόχο κάτω του 10% για τα βιοκαύσιμα.
Με βάση σχετική αξιολόγηση, τα κράτη
μέλη θα αποφασίσουν αν θα αυξήσουν
τον αρχικό αυτό στόχο για το διάστημα
από το 2015 έως το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επικρατεί διαρκώς αυξανόμενη ανησυχία όσον αφορά, την επίπτωση της ραγδαίας και μη
βιώσιμης ανάπτυξης των βιοκαυσίμων στο περιβάλλον, και τον κοινωνικό αντίκτυπο της
ανάπτυξης αυτής στην Ευρώπη και τον κόσμο. Στο πλαίσιο της αρχής της πρόληψης, χρειάζεται
μεγαλύτερη σύνεση στον καθορισμό δεσμευτικών στόχων. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Μαρτίου του 2007, εξάλλου, ζήτησε τον καθορισμό στόχου 10% μόνο υπό την προϋπόθεση της
διασφάλισης αειφορικής παραγωγής, που είναι σήμερα αμφισβητήσιμη τόσο από επιστημονική
όσο και από πολιτική σκοπιά.
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Τροπολογία 134
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007
επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της
Κοινότητας για την ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
ολόκληρη την Κοινότητα μετά το 2010.
Επικύρωσε υποχρεωτικό στόχο 20% ως
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της
Κοινότητας έως το 2020 και υποχρεωτικό
ελάχιστο στόχο, τον οποίο πρέπει να
επιτύχουν όλα τα κράτη μέλη, 10% ως
μερίδιο των βιοκαυσίμων στην
κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου
ντίζελ στις μεταφορές έως το 2020, στόχος
που πρέπει να υλοποιηθεί κατά
οικονομικώς συμφέροντα τρόπο. Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι ο
δεσμευτικός χαρακτήρας του στόχου για τα
βιοκαύσιμα είναι ενδεδειγμένος, υπό τον
όρο ότι η παραγωγή είναι σταθερή, ότι θα
διατεθούν στην αγορά βιοκαύσιμα
δεύτερης γενεάς και ότι η οδηγία 98/70/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998,
σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων
βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση
της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ θα τροποποιηθεί
προκειμένου να επιτρέψει κατάλληλα
επίπεδα ανάμειξης.

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των
Βρυξελλών του Μαρτίου 2007
επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της
Κοινότητας για την ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
ολόκληρη την Κοινότητα μετά το 2010.
Επικύρωσε υποχρεωτικό στόχο 20% ως
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στη συνολική κατανάλωση ενέργειας της
Κοινότητας έως το 2020 και υποχρεωτικό
ελάχιστο στόχο, τον οποίο πρέπει να
επιτύχουν όλα τα κράτη μέλη, 10% ως
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές στις μεταφορές έως το 2020, στόχος
που πρέπει να υλοποιηθεί κατά
οικονομικώς συμφέροντα τρόπο. Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι ο
δεσμευτικός χαρακτήρας του στόχου για τα
βιοκαύσιμα είναι ενδεδειγμένος, υπό τον
όρο ότι η παραγωγή είναι σταθερή, ότι θα
διατεθούν στην αγορά βιοκαύσιμα
δεύτερης γενεάς και ότι η οδηγία 98/70/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998,
σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων
βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση
της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ θα τροποποιηθεί
προκειμένου να επιτρέψει κατάλληλα
επίπεδα ανάμειξης.

Or. en
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Τροπολογία 135
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Στο μεταξύ, πληρέστερη αξιολόγηση
της αειφορικότητας της παραγωγής
βιοκαυσίμων έδειξε ότι ο στόχος του 10%
μπορεί να είναι ανέφικτος για το 2020.
Επομένως, με βάση τη γνώση και την
πείρα, θα ήταν καταλληλότερος ένας
στόχος 7%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 10% των βιοκαυσίμων θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο επί της
διατροφής και άλλων βασικών τομέων, γι' αυτό κρίνεται πιο ρεαλιστικός ο στόχος του 7% και
παραπέμπει περισσότερο στα κριτήρια αειφορίας.

Τροπολογία 136
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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γενεάς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ερμηνεία της Επιτροπής δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου. Επιπλέον, μετά το εαρινό Συμβούλιο του 2007 προέκυψαν στοιχεία σύμφωνα με τα
οποία τα γεωργικά βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς δεν θα είναι διαθέσιμα στο εμπόριο το 2020,
μάλιστα δε ενδέχεται να μην πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στα συμπεράσματα
του εαρινού Συμβουλίου του 2007.

Τροπολογία 137
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Κύριος σκοπός των δεσμευτικών
στόχων είναι να παρασχεθεί ασφάλεια
στους επενδυτές. Δεδομένου, παρά ταύτα,
ότι υπάρχουν σήμερα πολλές
αβεβαιότητες όσον αφορά τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την
παραγωγή βιοκαυσίμων, επιβάλλεται μια
προσέγγιση προσεκτικότερη από εκείνη
που έχει προβλεφθεί μέχρι σήμερα. Οι
δεσμευτικοί στόχοι του 20% και του 10%
πρέπει λοιπόν να επανεξετασθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 4 της εισηγήτριας της ENVI . Η αύξηση του συνολικού μεριδίου της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι επειγόντως αναγκαία, πρέπει όμως να αποφευχθεί η
εσπευσμένη θέσπιση υποχρεωτικών στόχων που δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν με βιώσιμο
τρόπο εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.
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Τροπολογία 138
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Κύριος σκοπός των δεσμευτικών
στόχων είναι να παρασχεθεί ασφάλεια
στους επενδυτές. Δεδομένου, παρά ταύτα,
ότι υπάρχουν σήμερα πολλές
αβεβαιότητες όσον αφορά την παραγωγή
βιοκαυσίμων, επιβάλλεται μια προσέγγιση
προσεκτικότερη από εκείνη που έχει
προβλεφθεί μέχρι σήμερα. Ο δεσμευτικός
στόχος του 10% πρέπει λοιπόν να
επανεξετασθεί.

Or. en

Τροπολογία 139
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Κύριος σκοπός των δεσμευτικών
στόχων είναι να παρασχεθεί ασφάλεια
στους επενδυτές. Η αναβολή της λήψης
απόφασης ως προς το κατά πόσο ένας
στόχος είναι δεσμευτικός μέχρι να συμβεί
ένα γεγονός στο μέλλον δεν είναι
επομένως σκόπιμη. Ως εκ τούτου, σε
δήλωση που περιλαμβάνεται στα
πρακτικά του Συμβουλίου της 15ης
Φεβρουαρίου 2007, η Επιτροπή ανέφερε

(6) Κύριος σκοπός των δεσμευτικών
στόχων είναι να παρασχεθεί ασφάλεια
στους επενδυτές. Η αναβολή της λήψης
απόφασης ως προς το κατά πόσο ένας
στόχος είναι δεσμευτικός μέχρι να συμβεί
ένα γεγονός στο μέλλον δεν είναι
επομένως κατ’ αρχήν σκόπιμη. Η θέσπιση
δεσμευτικού στόχου θα μπορούσε να
αναβληθεί, αν ο στόχος δεν είναι δυνατόν
να επιτευχθεί με τρόπο βιώσιμο.
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ότι δεν θεωρεί ότι ο δεσμευτικός
χαρακτήρας του στόχου πρέπει να
μετατεθεί χρονικά έως ότου διατεθούν
στην αγορά τα βιοκαύσιμα δεύτερης
γενεάς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ο στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με τρόπο
βιώσιμο, δηλαδή αποκλειστικά με τη χρήση αειφορικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι
προτιμότερο να αναβληθεί η θέσπισή του παρά να στραφούμε σε μη αειφορικές ανανεώσιμες
πηγές.

Τροπολογία 140
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 141
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Κύριος σκοπός των δεσμευτικών 
στόχων είναι να παρασχεθεί ασφάλεια 
στους επενδυτές. Η αναβολή της λήψης 
απόφασης ως προς το κατά πόσο ένας 
στόχος είναι δεσμευτικός μέχρι να συμβεί 
ένα γεγονός στο μέλλον δεν είναι 
επομένως σκόπιμη. Ως εκ τούτου, σε 
δήλωση που περιλαμβάνεται στα πρακτικά 
του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 
2007, η Επιτροπή ανέφερε ότι δεν θεωρεί 
ότι ο δεσμευτικός χαρακτήρας του στόχου 
πρέπει να μετατεθεί χρονικά έως ότου 
διατεθούν στην αγορά τα βιοκαύσιμα 
δεύτερης γενεάς. Στο πλαίσιο αυτό θα 
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη υποστήριξη 
για την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων 
δεύτερης γενιάς, όπως για παράδειγμα η 
υγροποιημένη βιομάζα (BTL), που 
προκαλούν μικρότερες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου και προσφέρουν άλλα 
περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα καύσιμα δεύτερης γενιάς θα πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης υποστήριξης, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους κατά τα ερχόμενα έτη.

Τροπολογία 142
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

στόχων είναι να παρασχεθεί ασφάλεια
στους επενδυτές. Η αναβολή της λήψης
απόφασης ως προς το κατά πόσο ένας
στόχος είναι δεσμευτικός μέχρι να συμβεί
ένα γεγονός στο μέλλον δεν είναι
επομένως σκόπιμη. Ως εκ τούτου, σε
δήλωση που περιλαμβάνεται στα πρακτικά
του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου
2007, η Επιτροπή ανέφερε ότι δεν θεωρεί
ότι ο δεσμευτικός χαρακτήρας του στόχου
πρέπει να μετατεθεί χρονικά έως ότου
διατεθούν στην αγορά τα βιοκαύσιμα
δεύτερης γενεάς, στο συγκεκριμένο
πλαίσιο, ωστόσο, θα πρέπει να προωθηθεί
περισσότερο η τόνωση της ανάπτυξης
βιοκαυσίμων, με τα οποία επιτυγχάνεται
μεγαλύτερη μείωση των αερίων
θερμοκηπίου.

Or. en

Τροπολογία 143
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Κύριος σκοπός των δεσμευτικών 
στόχων είναι να παρασχεθεί ασφάλεια 
στους επενδυτές. Η αναβολή της λήψης 
απόφασης ως προς το κατά πόσο ένας 
στόχος είναι δεσμευτικός μέχρι να συμβεί 
ένα γεγονός στο μέλλον δεν είναι 
επομένως σκόπιμη. Ως εκ τούτου, σε 
δήλωση που περιλαμβάνεται στα πρακτικά 
του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 
2007, η Επιτροπή ανέφερε ότι δεν θεωρεί 
ότι ο δεσμευτικός χαρακτήρας του στόχου 
πρέπει να μετατεθεί χρονικά έως ότου 
διατεθούν στην αγορά τα βιοκαύσιμα 
δεύτερης γενεάς. Πάντως, από τον 
τρέχοντα διάλογο σχετικά με την 
ανταγωνιστική σχέση μεταξύ της 
καλλιέργειας φυτών για βιοκαύσιμα και 
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για τρόφιμα προκύπτει ότι απαιτείται 
τακτική αναθεώρηση της 
δεσμευτικότητας όσον αφορά τα 
βιοκαύσιμα. Συνεπώς, η θέσπιση εκτενών 
και αυστηρών απαιτήσεων αειφορίας και 
η επίσπευση της καθιέρωσης των 
βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς θα πρέπει 
να συνιστούν κεντρικό συστατικά 
στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σήμερα διεξάγεται στη βιομηχανία και στον τύπο έντονος διάλογος σχετικά με την 
ανταγωνιστική σχέση των βιοκαυσίμων με την επισιτιστική ασφάλεια. Από το διάλογο αυτό δεν 
έχει προκύψει ακόμη συμπέρασμα. Συνεπώς, το θέμα της δεσμευτικότητας θα πρέπει να 
διατηρηθεί ανοικτό έως ότου υπάρξουν επιβαρυντικά στοιχεία ή ωριμάσει εμπορικά η δεύτερη 
γενιά βιοκαυσίμων ή βιομάζας.

Τροπολογία 144
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Τα κράτη μέλη οφείλουν να
επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις όσον
αφορά την ενεργειακή απόδοση σε όλους
τους τομείς, προκειμένου να επιτύχουν
ευκολότερα τους στόχους τους για την
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, οι
οποίοι εκφράζονται ως ποσοστό της
τελικής κατανάλωσης ενέργειας.  Η
ανάγκη για ενεργειακή απόδοση στον
τομέα των μεταφορών είναι επιτακτική,
διότι η επίτευξη ποσοστιαίου στόχου για
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές θα
καθίσταται διαρκώς δυσκολότερη αν
συνεχιστεί η αύξηση της συνολικής
ζήτησης ενέργειας στις μεταφορές.
Συνεπώς, ο υποχρεωτικός ελάχιστος
στόχος του 10% που πρέπει να επιτύχουν
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όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει
(i) να ορίζεται ως το μερίδιο της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και όχι
μόνο από βιοκαύσιμα, στην τελική
ενέργεια που καταναλώνεται στις
μεταφορές·
(ii) να επιβάλλεται σε συνάρτηση με
υποχρέωση για αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης στον τομέα των μεταφορών
κατά 20% έως το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί με βιώσιμο τρόπο ο στόχος του 10% στις μεταφορές, αν
εξακολουθήσει να αυξάνεται η συνολική ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται στις
μεταφορές. Καθιστώντας δεσμευτικό τον ενδεικτικό στόχο του 20% έως το 2020 για την
ενεργειακή απόδοση στον τομέα των μεταφορών επιτυγχάνεται μείωση της ζήτησης ενέργειας
στον τομέα των μεταφορών με αποτέλεσμα να είναι μικρότερη η ποσοτική απαίτηση όσον
αφορά το στόχο του 10%.

Τροπολογία 145
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας
έχει ζωτική σημασία, κάθε κράτος μέλος
να εφαρμόσει το πλέον αποτελεσματικό
και αποδοτικό σύστημα προκειμένου να
διευκολύνει την επίτευξη των στόχων για
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές,
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της εγχώριας αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en
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Τροπολογία 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
ψήφισμά του σχετικά με τον Χάρτη
Πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στην Ευρώπη, κάλεσε την
Επιτροπή να υποβάλει έως τα τέλη του
2007 πρόταση νομοθετικού πλαισίου για
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
επισημαίνοντας τη σημασία του
καθορισμού στόχων για τα μερίδια των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε επίπεδο
Κοινότητας και κρατών μελών.

(7) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
ψήφισμά του της 25ης Σεπτεμβρίου 2007
σχετικά με τον Χάρτη Πορείας για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην
Ευρώπη1, κάλεσε την Επιτροπή να
υποβάλει έως τα τέλη του 2007 πρόταση
νομοθετικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, επισημαίνοντας τη
σημασία του καθορισμού δεσμευτικών
στόχων για τα μερίδια των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στους τομείς της
ηλεκτρικής ενέργειας, των μεταφορών
και της θέρμανσης και ψύξης καθώς και
δεσμευτικών στόχων σε επίπεδο
Κοινότητας και κρατών μελών.
__________________________

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0406.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της έκθεσης πρωτοβουλίας της βουλευτού του Britta
Thomsen σχετικά με το χάρτη πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη
(ψήφισμα P6-TA(2007)0406 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2007),
ζητούσε επίσης σαφείς και δεσμευτικούτς στόχους για τους τρεις διαφορετικούς τομείς.

Τροπολογία 147
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Κοινοβουλίου, ενδείκνυται να
καθοριστούν υποχρεωτικοί στόχοι 20% ως
συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών
στην κατανάλωση ενέργειας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις της μη αειφορικής ανάπτυξης των
βιοκαυσίμων, το σημαντικό είναι, κάθε κράτος μέλος να επιτύχει τον εθνικό στόχο του και η ΕΕ
στο σύνολό της να επιτύχει το 20% στην κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το
πόσο από το 20% αυτό θα αναλογεί στον τομέα των μεταφορών είναι δευτερεύον.

Τροπολογία 148
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του συνολικού μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι επειγόντως
αναγκαία, πρέπει όμως να αποφευχθεί η εσπευσμένη θέσπιση υποχρεωτικών στόχων που δεν
είναι δυνατό να επιτευχθούν με βιώσιμο τρόπο εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.
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Τροπολογία 149
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Με βάση τις θέσεις της Επιτροπής, του
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, και τις πρόσφατες
σοβαρές συζητήσεις για το συγκεκριμένο
θέμα, ενδείκνυται να καθοριστούν
υποχρεωτικοί στόχοι 20% ως συνολικό
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και 7% ως μερίδιο συμμετοχής των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην
κατανάλωση στις μεταφορές στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 10% των βιοκαυσίμων θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο επί της
διατροφής και άλλων βασικών τομέων, γι' αυτό κρίνεται πιο ρεαλιστικός ο στόχος του 7% και
παραπέμπει περισσότερο στα κριτήρια αειφορίας.

Τροπολογία 150
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Με βάση τις θέσεις της Επιτροπής, του
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ενδείκνυται να
καθοριστούν υποχρεωτικοί στόχοι 20% ως
συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και 8% ως μερίδιο συμμετοχής
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην
κατανάλωση στις μεταφορές στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020. Οι στόχοι
αυτοί – καθώς και το σφαιρικό πλαίσιο
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πολιτικής, μαζί με τη μεθοδολογία
υπολογισμού της μείωσης των αερίων
θερμοκηπίου – πρέπει να επανεξετάζονται
τακτικά.

Or. en

Τροπολογία 151
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Με βάση τις θέσεις της Επιτροπής, του
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ενδείκνυται να
καθοριστούν υποχρεωτικοί στόχοι 20% ως
συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και 10% ως μερίδιο συμμετοχής
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην
κατανάλωση στις μεταφορές στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020, σε συνάρτηση
με υποχρέωση για αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των
μεταφορών κατά 20% έως το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ο στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκφράζεται με ποσοστό, είναι σημαντικό
να εξετασθεί μαζί με άλλα μέτρα για τη μείωση της συνολικής ζήτησης σε ενέργεια.

Τροπολογία 152
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ενδείκνυται να
καθοριστούν υποχρεωτικοί στόχοι 20% ως
συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και 10% ως μερίδιο συμμετοχής
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην
κατανάλωση στις μεταφορές στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020. Ωστόσο, ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος,
ο FAO και άλλοι επιστημονικοί και
διεθνείς οργανισμοί έχουν εκφράσει
δικαιολογημένες ανησυχίες σχετικά με
την επίπτωση που θα έχει ο στόχος του
10% στο περιβάλλον και στις τιμές των
τροφίμων. Για να καθησυχαστούν οι
ανησυχίες αυτές, τουλάχιστον το 30% του
στόχου για την ενέργεια από ανανεώσιμες
πηγές στον τομέα των μεταφορών θα
πρέπει να επιτευχθεί με τη χρήση
ηλεκτρισμού, υδρογόνου ή ενέργειας από
λιγνοκυτταρινούχες ύλες, βιομάζα ή
φύκια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον τομέα των μεταφορών μπορεί να
επιτευχθεί μέσω της χρήσης πηγών ενέργειας, όπως η βιομάζα, η ηλεκτρική ενέργεια ή το
υδρογόνο. Σε μία απόλυτα εύρυθμη αγορά η επιλογή μεταξύ των τεχνολογιών επαφίεται στους
παράγοντες της αγοράς. Ωστόσο, η αγορά κλίνει προς τις επιλογές που έχουν τις ταχύτερες
επενδυτικές αποδόσεις. Προκειμένου να προαχθούν οι πολλά υποσχόμενες επιλογές, όπως η
ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο είναι αναγκαία η θέσπιση επιμέρους στόχων. Επιπλέον,
επικρατεί μεγάλη ανησυχία όσον αφορά τον στόχο· Επιπλέον, επικρατεί μεγάλη ανησυχία όσον
αφορά τον στόχο· για παράδειγμα, ο ΕΟΧ σύστησε σε πρόσφατη έκθεση να διατηρηθεί η
κατανάλωση των αποκαλούμενων βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς κάτω από το 10%.
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Τροπολογία 153
Umberto Guidoni

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
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του,
αυξομειούμενη κατά τρόπον ώστε να
αντικατοπτρίζει το εθνικό σημείο
εκκίνησης και υπολογίζοντας την τελική
κατανάλωση ενέργειας.

(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, όπως
επίσης το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης
που έχει επιτευχθεί. 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 το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν του, αυξομειούμενη κατά
τρόπον ώστε να αντικατοπτρίζει το εθνικό
σημείο εκκίνησης και υπολογίζοντας την
τελική κατανάλωση ενέργειας.

Or. it

Τροπολογία 154
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για κάθε κράτος μέλος διαφέρει το 
σημείο εκκίνησης, το δυναμικό του όσον 

(9) Για κάθε κράτος μέλος διαφέρει το 
σημείο εκκίνησης, το δυναμικό του όσον 
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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 
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του, 
αυξομειούμενη κατά τρόπον ώστε να 
αντικατοπτρίζει το εθνικό σημείο 
εκκίνησης και υπολογίζοντας την τελική
κατανάλωση ενέργειας.

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 
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του, 
αυξομειούμενη κατά τρόπον ώστε να
αντικατοπτρίζει το εθνικό σημείο 
εκκίνησης και υπολογίζοντας την 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθούν δεόντως 
υπόψη οι έως τώρα προσπάθειες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μόνο αν χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο της μετάβασης. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη 
καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία 155
Robert Goebbels

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

(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
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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
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του,
αυξομειούμενη κατά τρόπον ώστε να
αντικατοπτρίζει το εθνικό σημείο
εκκίνησης και υπολογίζοντας την τελική
κατανάλωση ενέργειας.

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
το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν του,
αυξομειούμενη κατά τρόπον ώστε να
αντικατοπτρίζει το εθνικό σημείο
εκκίνησης και υπολογίζοντας την τελική
κατανάλωση ενέργειας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το εγχώριο προϊόν εκφράζει μια ετήσια ροή, όχι όμως και τον τελικό προορισμό της. Δεν
λαμβάνει υπόψη τα αποθέματα πλούτου κάθε κράτους. Αν η Επιτροπή επιθυμεί να βασίζονται
οι προσπάθειες των κρατών μελών στην αρχή της επικουρικότητας, το κατά κεφαλή ΑΕΠ
προσφέρει αντικειμενικότερη βάση. Εξάλλου, το ΑΕΕ που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό
των ιδίων πόρων της Ένωσης ισούται με το ΑΕγχΠ μείον το πληρωτέο πρωτογενές εισόδημα
από μονάδες μονίμους κατοίκους σε μονάδες μη μονίμους κατοίκους, συν το πρωτογενές
εισόδημα που εισπράττουν μονάδες μόνιμοι κάτοικοι από την αλλοδαπή.

Τροπολογία 156
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί
στο ίδιο επίπεδο για κάθε κράτος μέλος,

διαγράφεται
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προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια
των προδιαγραφών για τα καύσιμα
κίνησης και διαθεσιμότητα των
καυσίμων. Επειδή είναι εύκολη η εμπορία
καυσίμων κίνησης, τα κράτη μέλη με
χαμηλό πλούτο σχετικών πόρων θα
μπορούν εύκολα να προμηθευτούν από
άλλες χώρες καύσιμα κίνησης
προερχόμενα από ανανεώσιμες πηγές.
Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η Κοινότητα να
επιτύχει τον στόχο της για τα βιοκαύσιμα
αποκλειστικά από εγχώρια παραγωγή,
είναι πιθανό όσο και επιθυμητό ο στόχος
στην πραγματικότητα να επιτευχθεί με
συνδυασμό εγχώριας παραγωγής και
εισαγωγών. Για το σκοπό αυτό, η
Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τον
εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την
πορεία των πολυμερών και διμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς
και τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του
κόστους, της ενεργειακής ασφάλειας και
άλλα στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις της μη αειφορικής ανάπτυξης των
βιοκαυσίμων, το σημαντικό είναι, κάθε κράτος μέλος να επιτύχει τον εθνικό στόχο του και η ΕΕ
στο σύνολό της να επιτύχει το 20% στην κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το
πόσο από το 20% αυτό θα αναλογεί στον τομέα των μεταφορών είναι δευτερεύον.
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Τροπολογία 157
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί στο ίδιο
επίπεδο για κάθε κράτος μέλος,
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια
των προδιαγραφών για τα καύσιμα κίνησης
και διαθεσιμότητα των καυσίμων. Επειδή
είναι εύκολη η εμπορία καυσίμων κίνησης,
τα κράτη μέλη με χαμηλό πλούτο σχετικών
πόρων θα μπορούν εύκολα να
προμηθευτούν από άλλες χώρες καύσιμα
κίνησης προερχόμενα από ανανεώσιμες
πηγές. Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η
Κοινότητα να επιτύχει τον στόχο της για τα
βιοκαύσιμα αποκλειστικά από εγχώρια
παραγωγή, είναι πιθανό όσο και επιθυμητό
ο στόχος στην πραγματικότητα να
επιτευχθεί με συνδυασμό εγχώριας
παραγωγής και εισαγωγών. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί
τον εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την
πορεία των πολυμερών και διμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και
τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του
κόστους, της ενεργειακής ασφάλειας και
άλλα στοιχεία.

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο
στόχος του 5% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί στο ίδιο
επίπεδο για κάθε κράτος μέλος,
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια
των προδιαγραφών για τα καύσιμα κίνησης
και διαθεσιμότητα των καυσίμων. Επειδή
είναι εύκολη η εμπορία καυσίμων κίνησης,
τα κράτη μέλη με χαμηλό πλούτο σχετικών
πόρων θα μπορούν εύκολα να
προμηθευτούν από άλλες χώρες καύσιμα
κίνησης προερχόμενα από ανανεώσιμες
πηγές. Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η
Κοινότητα να επιτύχει τον στόχο της για τα
βιοκαύσιμα αποκλειστικά από εγχώρια
παραγωγή, είναι πιθανό όσο και επιθυμητό
ο στόχος στην πραγματικότητα να
επιτευχθεί με συνδυασμό εγχώριας
παραγωγής και εισαγωγών. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί
τον εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την
πορεία των πολυμερών και διμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και
τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του
κόστους, της ενεργειακής ασφάλειας και
άλλα στοιχεία.

Or. it
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Τροπολογία 158
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί στο ίδιο
επίπεδο για κάθε κράτος μέλος,
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια
των προδιαγραφών για τα καύσιμα κίνησης
και διαθεσιμότητα των καυσίμων. Επειδή
είναι εύκολη η εμπορία καυσίμων κίνησης,
τα κράτη μέλη με χαμηλό πλούτο σχετικών
πόρων θα μπορούν εύκολα να
προμηθευτούν από άλλες χώρες καύσιμα
κίνησης προερχόμενα από ανανεώσιμες
πηγές. Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η
Κοινότητα να επιτύχει τον στόχο της για τα
βιοκαύσιμα αποκλειστικά από εγχώρια
παραγωγή, είναι πιθανό όσο και επιθυμητό
ο στόχος στην πραγματικότητα να
επιτευχθεί με συνδυασμό εγχώριας
παραγωγής και εισαγωγών. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί
τον εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την
πορεία των πολυμερών και διμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και
τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του
κόστους, της ενεργειακής ασφάλειας και
άλλα στοιχεία.

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο
στόχος του 7% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί στο ίδιο
επίπεδο για κάθε κράτος μέλος,
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια
των προδιαγραφών για τα καύσιμα κίνησης
και διαθεσιμότητα των καυσίμων. Επειδή
είναι εύκολη η εμπορία καυσίμων κίνησης,
τα κράτη μέλη με χαμηλό πλούτο σχετικών
πόρων θα μπορούν εύκολα να
προμηθευτούν από άλλες χώρες καύσιμα
κίνησης προερχόμενα από ανανεώσιμες
πηγές. Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η
Κοινότητα να επιτύχει τον στόχο της για τα
βιοκαύσιμα αποκλειστικά από εγχώρια
παραγωγή, είναι πιθανό όσο και επιθυμητό
ο στόχος στην πραγματικότητα να
επιτευχθεί με συνδυασμό εγχώριας
παραγωγής και εισαγωγών. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί
τον εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την
πορεία των πολυμερών και διμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και
τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του
κόστους, της ενεργειακής ασφάλειας και
άλλα στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 10% των βιοκαυσίμων θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο επί της
διατροφής και άλλων βοσικών τομέων, γι' αυτό κρίνεται πιο ρεαλιστικός ο στόχος του 7% και
παραπέμπει περισσότερο στα κριτήρια αειφορίας.
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Τροπολογία 159
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί στο ίδιο
επίπεδο για κάθε κράτος μέλος,
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια
των προδιαγραφών για τα καύσιμα κίνησης
και διαθεσιμότητα των καυσίμων. Επειδή
είναι εύκολη η εμπορία καυσίμων κίνησης,
τα κράτη μέλη με χαμηλό πλούτο σχετικών
πόρων θα μπορούν εύκολα να
προμηθευτούν από άλλες χώρες καύσιμα
κίνησης προερχόμενα από ανανεώσιμες
πηγές. Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η
Κοινότητα να επιτύχει τον στόχο της για τα
βιοκαύσιμα αποκλειστικά από εγχώρια
παραγωγή, είναι πιθανό όσο και επιθυμητό
ο στόχος στην πραγματικότητα να
επιτευχθεί με συνδυασμό εγχώριας
παραγωγής και εισαγωγών. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί
τον εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την
πορεία των πολυμερών και διμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και
τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του
κόστους, της ενεργειακής ασφάλειας και
άλλα στοιχεία.

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί στο ίδιο
επίπεδο για κάθε κράτος μέλος,
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια
των προδιαγραφών για τα καύσιμα κίνησης
και διαθεσιμότητα των καυσίμων. Επειδή
είναι εύκολη η εμπορία καυσίμων κίνησης,
τα κράτη μέλη με χαμηλό πλούτο σχετικών
πόρων θα μπορούν εύκολα να
προμηθευτούν από άλλες χώρες καύσιμα
κίνησης προερχόμενα από ανανεώσιμες
πηγές. Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η
Κοινότητα να επιτύχει τον στόχο της για τα
βιοκαύσιμα αποκλειστικά από εγχώρια
παραγωγή, είναι πιθανό όσο και επιθυμητό
ο στόχος στην πραγματικότητα να
επιτευχθεί με συνδυασμό εγχώριας
παραγωγής και εισαγωγών. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί
τον εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την
πορεία των πολυμερών και διμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και
τα ζητήματα του περιβάλλοντος, της
κοινωνίας, του κόστους, της ενεργειακής
ασφάλειας και άλλα στοιχεία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κοινωνικός αντίκτυπος των περιβαλλοντικών μέτρων πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη ως



AM\728452EL.doc 39/117 PE407.890v01-00

EL

παράμετρος.

Τροπολογία 160
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί στο ίδιο
επίπεδο για κάθε κράτος μέλος,
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια
των προδιαγραφών για τα καύσιμα κίνησης
και διαθεσιμότητα των καυσίμων. Επειδή
είναι εύκολη η εμπορία καυσίμων κίνησης,
τα κράτη μέλη με χαμηλό πλούτο σχετικών
πόρων θα μπορούν εύκολα να
προμηθευτούν από άλλες χώρες καύσιμα
κίνησης προερχόμενα από ανανεώσιμες
πηγές. Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η
Κοινότητα να επιτύχει τον στόχο της για τα
βιοκαύσιμα αποκλειστικά από εγχώρια
παραγωγή, είναι πιθανό όσο και επιθυμητό
ο στόχος στην πραγματικότητα να
επιτευχθεί με συνδυασμό εγχώριας
παραγωγής και εισαγωγών. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί
τον εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την
πορεία των πολυμερών και διμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και
τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του
κόστους, της ενεργειακής ασφάλειας και
άλλα στοιχεία.

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές, σε συνάρτηση
με υποχρέωση για αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των
μεταφορών κατά 20%, να τεθεί στο ίδιο
επίπεδο για κάθε κράτος μέλος,
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια
των προδιαγραφών για τα καύσιμα κίνησης
και διαθεσιμότητα των καυσίμων. Επειδή
είναι εύκολη η εμπορία καυσίμων κίνησης,
τα κράτη μέλη με χαμηλό πλούτο σχετικών
πόρων θα μπορούν εύκολα να
προμηθευτούν από άλλες χώρες καύσιμα
κίνησης προερχόμενα από ανανεώσιμες
πηγές. Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η
Κοινότητα να επιτύχει τον στόχο της για τα
βιοκαύσιμα αποκλειστικά από εγχώρια
παραγωγή, είναι πιθανό όσο και επιθυμητό
ο στόχος στην πραγματικότητα να
επιτευχθεί με συνδυασμό εγχώριας
παραγωγής και εισαγωγών. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί
τον εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την
πορεία των πολυμερών και διμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και
τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του
κόστους, της ενεργειακής ασφάλειας και
άλλα στοιχεία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επειδή ο στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκφράζεται με ποσοστό, είναι σημαντικό
να εξετασθεί μαζί με άλλα μέτρα για τη μείωση της συνολικής ζήτησης σε ενέργεια.

Τροπολογία 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί στο ίδιο
επίπεδο για κάθε κράτος μέλος,
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια
των προδιαγραφών για τα καύσιμα κίνησης
και διαθεσιμότητα των καυσίμων. Επειδή
είναι εύκολη η εμπορία καυσίμων κίνησης,
τα κράτη μέλη με χαμηλό πλούτο σχετικών
πόρων θα μπορούν εύκολα να
προμηθευτούν από άλλες χώρες καύσιμα
κίνησης προερχόμενα από ανανεώσιμες
πηγές. Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η
Κοινότητα να επιτύχει τον στόχο της για
τα βιοκαύσιμα αποκλειστικά από εγχώρια
παραγωγή, είναι πιθανό όσο και επιθυμητό
ο στόχος στην πραγματικότητα να
επιτευχθεί με συνδυασμό εγχώριας
παραγωγής και εισαγωγών. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί
τον εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την
πορεία των πολυμερών και διμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και
τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του
κόστους, της ενεργειακής ασφάλειας και
άλλα στοιχεία.

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί στο ίδιο
επίπεδο για κάθε κράτος μέλος,
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια
των προδιαγραφών για τα καύσιμα κίνησης
και διαθεσιμότητα των καυσίμων. Επειδή
είναι εύκολη η εμπορία καυσίμων κίνησης,
τα κράτη μέλη με χαμηλό πλούτο σχετικών
πόρων θα μπορούν εύκολα να
προμηθευτούν από άλλες χώρες καύσιμα
κίνησης προερχόμενα από ανανεώσιμες
πηγές. Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η
Κοινότητα να επιτύχει τον στόχο της για
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στις
μεταφορές αποκλειστικά από εγχώρια
παραγωγή, είναι πιθανό όσο και επιθυμητό
ο στόχος στην πραγματικότητα να
επιτευχθεί με συνδυασμό εγχώριας
παραγωγής και εισαγωγών. Για το σκοπό
αυτό, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί
τον εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την
πορεία των πολυμερών και διμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και
τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του
κόστους, της ενεργειακής ασφάλειας, της
μείωσης των αερίων θερμοκηπίου και
άλλα στοιχεία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία ορίζει στόχο 10% για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των
μεταφορών έως το 2020. Ως εκ τούτου, αυτή η αιτιολογική σκέψη πρέπει να αλλάξει αναλόγως
για να καταστεί συνεπής. Παράλληλα με την εποπτεία της αγοράς βιοκαυσίμων, η Επιτροπή θα
πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Τροπολογία 162
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέτουν 
ως στόχο την διαφοροποίηση του 
ενεργειακού μείγματος από ανανεώσιμες 
πηγές σε όλους τους τομείς των 
μεταφορών. Έως το 2015, η Επιτροπή θα 
πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση 
προτάσεις σχετικά με τις δυνατότητες για 
αύξηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε όλους τους τομείς 
των μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δυνατότητες που προσφέρει η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές υπάρχουν σε
όλους τους τομείς, και όχι μόνο στις οδικές μεταφορές, και πρέπει να αυξηθούν.
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Τροπολογία 163
Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η
επίτευξη των γενικών στόχων, τα κράτη
μέλη πρέπει να εργαστούν προς μια
ενδεικτική πορεία, δρομολογώντας την
επίτευξη των στόχων τους, και να
θεσπίσουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης το
οποίο θα περιλαμβάνει τομεακούς
στόχους, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν
υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις
της βιομάζας και, συνεπώς, είναι
ουσιαστικό να αξιοποιηθούν νέοι πόροι
βιομάζας.

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η
επίτευξη των δεσμευτικών γενικών
στόχων, τα κράτη μέλη πρέπει να
εργαστούν προς την κατεύθυνση της
θέσπισης δεσμευτικών ελάχιστων
ενδιάμεσων στόχων, δρομολογώντας την
επίτευξη των τελικών δεσμευτικών
στόχων τους. Θα πρέπει να θεσπίσουν
σχέδιο δράσης για την ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές, που να περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με από κοινού
συμφωνημένους στόχους, στατιστικά
στοιχεία αναφοράς, δεσμευτικούς
εθνικούς τελικούς και ενδιάμεσους
στόχους καθώς και τομεακούς στόχους.
Επιπλέον, θα πρέπει να καθορίζουν τα
μέτρα που θα λάβουν για την επίτευξη
αυτών των στόχων, λαμβάνοντας
παράλληλα υπόψη ότι υπάρχουν
διαφορετικές χρήσεις της βιομάζας και,
συνεπώς, είναι ουσιαστικό να
αξιοποιηθούν νέοι πόροι βιομάζας. Θα
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει
αξιολογήσεις της αναμενόμενης συμβολής
κάθε τεχνολογίας για ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές, καθώς και μια
στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση.

Or. en
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Τροπολογία 164
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η
επίτευξη των γενικών στόχων, τα κράτη
μέλη πρέπει να εργαστούν προς μια
ενδεικτική πορεία, δρομολογώντας την
επίτευξη των στόχων τους, και να
θεσπίσουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης το
οποίο θα περιλαμβάνει τομεακούς
στόχους, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν
υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις
της βιομάζας και, συνεπώς, είναι
ουσιαστικό να αξιοποιηθούν νέοι πόροι
βιομάζας.

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η
επίτευξη των γενικών στόχων, τα κράτη
μέλη πρέπει να συμμορφωθούν προς
υποχρεωτικούς ενδιάμεσους στόχους που
να οδηγούν στην επίτευξη των στόχων
τους για το 2020, και να θεσπίσουν ένα
εθνικό σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΣΑΠ), το οποίο θα
περιλαμβάνει τομεακούς στόχους, ενώ
παράλληλα θα λαμβάνουν υπόψη ότι
υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις της
βιομάζας και, συνεπώς, είναι ουσιαστικό
να αξιοποιηθούν νέοι πόροι βιομάζας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου της ΕΚ για μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές 20% έως το 2020, είναι αναγκαίο, μαζί με το συνολικό επιμέρους στόχο για κάθε κράτος
μέλος να θεσπιστούν και προσωρινοί στόχοι. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι δεσμευτικοί
για τα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευθύνη για την
παρακολούθηση της συμμόρφωσης και τη λήψη μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής άμεσων κυρώσεων.

Τροπολογία 165
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η
επίτευξη των γενικών στόχων, τα κράτη
μέλη πρέπει να εργαστούν προς μια
ενδεικτική πορεία, δρομολογώντας την
επίτευξη των στόχων τους, και να

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η
επίτευξη των γενικών στόχων, τα κράτη
μέλη πρέπει να εργαστούν σύμφωνα με
μια δεσμευτική πορεία, δρομολογώντας
την επίτευξη των στόχων τους, και να
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θεσπίσουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης το
οποίο θα περιλαμβάνει τομεακούς
στόχους, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν
υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις
της βιομάζας και, συνεπώς, είναι
ουσιαστικό να αξιοποιηθούν νέοι πόροι
βιομάζας.

θεσπίσουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης το
οποίο θα περιλαμβάνει τομεακούς στόχους
και δεσμευτικό στόχο για αύξηση κατά
20% της ενεργειακής απόδοσης στις
μεταφορές, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν
υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις
της βιομάζας και, συνεπώς, είναι
ουσιαστικό να αξιοποιηθούν νέοι πόροι
βιομάζας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ο στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκφράζεται με ποσοστό, είναι σημαντικό
να εξετασθεί μαζί με άλλα μέτρα για τη μείωση της συνολικής ζήτησης σε ενέργεια. Είναι
αναγκαία η θέσπιση δεσμευτικών ενδιάμεσων στόχων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη
προόδου στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 166
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
επίτευξη των γενικών στόχων, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εργαστούν προς μια 
ενδεικτική πορεία, δρομολογώντας την 
επίτευξη των στόχων τους, και να 
θεσπίσουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης το 
οποίο θα περιλαμβάνει τομεακούς 
στόχους, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν 
υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις 
της βιομάζας και, συνεπώς, είναι 
ουσιαστικό να αξιοποιηθούν νέοι πόροι 
βιομάζας.

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
επίτευξη των γενικών στόχων, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εργαστούν προς μια 
ενδεικτική πορεία, δρομολογώντας την 
επίτευξη των στόχων τους, και να 
θεσπίσουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης το 
οποίο θα περιλαμβάνει τομεακούς 
στόχους, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν 
υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις 
της βιομάζας και, συνεπώς, είναι 
ουσιαστικό να αξιοποιηθούν νέοι και 
αειφορικοί πόροι βιομάζας. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον 
υπάρχοντα, ενεργειακά αποδοτικό 
συμβατικό εξοπλισμό στους τομείς της 
ψύξης και της θέρμανσης και να 
εξετάσουν τη δυνατότητα συνδυασμού 
του με τη σταδιακή καθιέρωση των 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η 
θερμική ηλιακή ενέργεια και τα υγρά 
βιοκαύσιμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αξιοποίηση νέων πόρων βιομάζας δεν επαρκεί ως βασική προϋπόθεση, διότι η βιομάζα 
πρέπει να είναι και αειφορική, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια της καινοτομίας και 
του σχεδιασμού. Επιπλέον, η πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη τις δυνατότητες των 
υπαρχόντων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης υψηλής απόδοσης, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η σταδιακή και οικονομική καθιέρωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη 
θέρμανση και την ψύξη.

Τροπολογία 167
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η
επίτευξη των γενικών στόχων, τα κράτη
μέλη πρέπει να εργαστούν προς μια
ενδεικτική πορεία, δρομολογώντας την
επίτευξη των στόχων τους, και να
θεσπίσουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης το
οποίο θα περιλαμβάνει τομεακούς
στόχους, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν
υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις
της βιομάζας και, συνεπώς, είναι
ουσιαστικό να αξιοποιηθούν νέοι πόροι
βιομάζας.

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η
επίτευξη των γενικών στόχων, τα κράτη
μέλη πρέπει να εργαστούν προς μια
ενδεικτική πορεία, δρομολογώντας την
επίτευξη των στόχων τους, και να
θεσπίσουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης το
οποίο θα περιλαμβάνει τομεακούς
στόχους, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν
υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και,
συνεπώς, είναι ουσιαστικό να
αξιοποιηθούν νέοι ανανεώσιμοι πόροι.
Είναι ουσιαστικό να διασφαλιστεί η
εφαρμογή εκ μέρους των κρατών μελών,
αποτελεσματικών πολιτικών και μέτρων
για την ελαχιστοποίηση του κόστους για
τους καταναλωτές και την κοινωνία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν αφορά μόνο τη βιομάζα, αλλά και άλλα είδη ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
όπως η αιολική, η ηλιακή και η υδροηλεκτρική. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να πληρώνουν την
οικολογική ενέργεια πολύ ακριβότερα από την ενέργεια από συμβατικές πηγές.

Τροπολογία 168
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η
επίτευξη των γενικών στόχων, τα κράτη
μέλη πρέπει να εργαστούν προς μια
ενδεικτική πορεία, δρομολογώντας την
επίτευξη των στόχων τους, και να
θεσπίσουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης το
οποίο θα περιλαμβάνει τομεακούς
στόχους, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν
υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές
χρήσεις της βιομάζας και, συνεπώς, είναι
ουσιαστικό να αξιοποιηθούν νέοι πόροι
βιομάζας.

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η
επίτευξη των γενικών στόχων, τα κράτη
μέλη πρέπει να εργαστούν προς μια
ενδεικτική πορεία, δρομολογώντας την
επίτευξη των στόχων τους, και να
θεσπίσουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης το
οποίο θα περιλαμβάνει τομεακούς
στόχους. Δεδομένου ότι το περιβάλλον και
το κλίμα είναι αλληλένδετα ζητήματα,
πρέπει να παρέχονται κίνητρα στα κράτη
μέλη για να υποστηρίζουν τη φιλική προς
το περιβάλλον παραγωγή ενέργειας που
δεν συμβάλλει στην αύξηση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Προκειμένου να φτάσουμε πιο κοντα σε
μια λύση για το πρόβλημα του κλίματος
έχει σημασία να υπογραμμισθεί ότι οι
ουδέτερες από άποψη κλίματος πηγές
ενέργειας δεν πρέπει να τυγχάνουν
λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης ως προς
τους φόρους από ό,τι άλλες πηγές
παραγωγής.

Or. sv
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Τροπολογία 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η
επίτευξη των γενικών στόχων, τα κράτη
μέλη πρέπει να εργαστούν προς μια
ενδεικτική πορεία, δρομολογώντας την
επίτευξη των στόχων τους, και να
θεσπίσουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης το
οποίο θα περιλαμβάνει τομεακούς
στόχους, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν
υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις
της βιομάζας και, συνεπώς, είναι
ουσιαστικό να αξιοποιηθούν νέοι πόροι
βιομάζας.

(11) Προκειμένου να διασφαλισθεί η
επίτευξη των γενικών στόχων, τα κράτη
μέλη πρέπει να εργαστούν προς μια
ενδεικτική πορεία, δρομολογώντας την
επίτευξη των στόχων τους, και να
θεσπίσουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης το
οποίο θα περιλαμβάνει τομεακούς
στόχους, ενώ παράλληλα θα λαμβάνουν
υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις
της βιομάζας και, συνεπώς, είναι
ουσιαστικό να αξιοποιηθούν νέοι πόροι
βιομάζας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
εξετάσουν τη δυνατότητα για χρήση
υπάρχοντος ενεργειακά αποδοτικού
συμβατικού εξοπλισμού θέρμανσης και
ψύξης, σε συνδυασμό με τη σταδιακή
καθιέρωση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, μέσω θερμικής ηλιακής
ενέργειας και βιορευστών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το δυναμικό των
συστημάτων θέρμανσης πολύ υψηλής ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η
σταδιακή και οικονομικά αποδοτική καθιέρωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για
θέρμανση.
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Τροπολογία 170
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Υπογραμμίζει ότι τα κίνητρα που
χρησιμοποιούνται για την αύξηση της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα
πρέπει να συνίστανται σε φορολογία με
βάση το CO2  και όχι σε κρατικές
επιδοτήσεις. Ως αρχή πρέπει να ληφθεί η
δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
προκειμένου να αναπτυχθούν κατά τον
πλέον ανταγωνιστικό τρόπο. Η
διασφάλιση της τήρησης των κανόνων
περί κρατικών επιδοτήσεων είναι ευθύνη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 171
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί
ότι τα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν
αποτελεσματικές οικονομικές πολιτικές
και μέτρα ελαχιστοποίησης του κόστους
για τους καταναλωτές ενέργειας και την
κοινωνία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να είναι αποτελεσματικές
από οικονομική άποψη.
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Τροπολογία 172
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να υπάρξει όφελος από
την τεχνολογική πρόοδο και τις οικονομίες
κλίμακας, στο πλαίσιο της ενδεικτικής
πορείας πρέπει να ληφθεί υπόψη η
δυνατότητα ταχύτερης ανάπτυξης της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
κατά τα επόμενα έτη. Έτσι θα μπορέσει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς που
πλήττονται δυσανάλογα από την έλλειψη
τεχνολογικής προόδου και οικονομιών
κλίμακας και, ως εκ τούτου, παραμένουν
υπανάπτυκτοι, αλλά οι οποίοι στο μέλλον
θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά
στην επίτευξη των στόχων για το 2020.

(12) Προκειμένου να υπάρξει όφελος από
την τεχνολογική πρόοδο και τις οικονομίες
κλίμακας, στους δεσμευτικούς
ενδιάμεσους στόχους πρέπει να ληφθεί
υπόψη η δυνατότητα ταχύτερης ανάπτυξης
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
κατά τα επόμενα έτη. Έτσι θα μπορέσει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς που
πλήττονται δυσανάλογα από την έλλειψη
τεχνολογικής προόδου και οικονομιών
κλίμακας και, ως εκ τούτου, παραμένουν
υπανάπτυκτοι, αλλά οι οποίοι στο μέλλον
θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά
στην επίτευξη των στόχων για το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου της ΕΚ για μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές 20% έως το 2020, είναι αναγκαίο, μαζί με το συνολικό επιμέρους στόχο για κάθε κράτος
μέλος να θεσπιστούν και προσωρινοί στόχοι. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι δεσμευτικοί
για τα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευθύνη για την
παρακολούθηση της συμμόρφωσης και τη λήψη μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης,
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής άμεσων κυρώσεων.

Τροπολογία 173
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να υπάρξει όφελος από
την τεχνολογική πρόοδο και τις οικονομίες

(12) Προκειμένου να υπάρξει όφελος από
την τεχνολογική πρόοδο και τις οικονομίες
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κλίμακας, στο πλαίσιο της ενδεικτικής
πορείας πρέπει να ληφθεί υπόψη η
δυνατότητα ταχύτερης ανάπτυξης της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
κατά τα επόμενα έτη. Έτσι θα μπορέσει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς που
πλήττονται δυσανάλογα από την έλλειψη
τεχνολογικής προόδου και οικονομιών
κλίμακας και, ως εκ τούτου, παραμένουν
υπανάπτυκτοι, αλλά οι οποίοι στο μέλλον
θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά
στην επίτευξη των στόχων για το 2020.

κλίμακας, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής
αυτής πορείας πρέπει να ληφθεί υπόψη η
δυνατότητα ταχύτερης ανάπτυξης της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
κατά τα επόμενα έτη. Έτσι θα μπορέσει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς που
πλήττονται δυσανάλογα από την έλλειψη
τεχνολογικής προόδου και οικονομιών
κλίμακας και, ως εκ τούτου, παραμένουν
υπανάπτυκτοι, αλλά οι οποίοι στο μέλλον
θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά
στην επίτευξη των στόχων για το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η θέσπιση δεσμευτικών ενδιάμεσων στόχων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η
επίτευξη προόδου στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να υπάρξει όφελος από
την τεχνολογική πρόοδο και τις οικονομίες
κλίμακας, στο πλαίσιο της ενδεικτικής
πορείας πρέπει να ληφθεί υπόψη η
δυνατότητα ταχύτερης ανάπτυξης της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
κατά τα επόμενα έτη. Έτσι θα μπορέσει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς που
πλήττονται δυσανάλογα από την έλλειψη
τεχνολογικής προόδου και οικονομιών
κλίμακας και, ως εκ τούτου, παραμένουν
υπανάπτυκτοι, αλλά οι οποίοι στο μέλλον
θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά
στην επίτευξη των στόχων για το 2020.

(12) Προκειμένου να υπάρξει όφελος από
την τεχνολογική πρόοδο και τις οικονομίες
κλίμακας, στους δεσμευτικούς ελάχιστους
ενδιάμεσους στόχους πρέπει να ληφθεί
υπόψη η δυνατότητα ταχύτερης ανάπτυξης
της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
κατά τα επόμενα έτη. Έτσι θα μπορέσει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς που
πλήττονται δυσανάλογα από την έλλειψη
τεχνολογικής προόδου και οικονομιών
κλίμακας και, ως εκ τούτου, παραμένουν
υπανάπτυκτοι, αλλά οι οποίοι στο μέλλον
θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά
στην επίτευξη των στόχων για το 2020.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη πραγματικά προοδεύουν και δεν αφήνουν τις αποφάσεις
για το έτος 2020, η πορεία πρέπει να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και να θεωρείται ως ένα
ελάχιστο επίπεδο φιλοδοξίας.

Τροπολογία 175
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η
συμμόρφωση των κρατών μελών προς
τους στόχους που επιδιώκονται με την
παρούσα οδηγία, ιδιαίτερα δε προς τους
δεσμευτικούς ενδιάμεσους και τελικούς
στόχους, καθώς επίσης προς το συνολικό
στόχο της ΕΕ για ποσοστό 20% έως το
2020, και να δοθούν στα κράτη μέλη
κίνητρα για να υπερβούν τους στόχους
αυτούς, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να
καθιερώσει μηχανισμό άμεσης επιβολής
κυρώσεων. Οι κυρώσεις θα πρέπει να
επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στα κράτη μέλη που δεν
επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Τα
έσοδα από τις κυρώσεις αυτές θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται για τη
χρηματοδότηση ειδικού ταμείου (έσοδα
για ειδικό προορισμό) σύμφωνα με τον
κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ,
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης
Ιουνίου 2002 σχετικά με το
δημοσιονομικό κανονισμό που
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1.
_____________________________

1 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σελ. 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ρυθμίζει εδώ και καιρό την κοινή αγορά και επιβάλλει, στο πλαίσιο
αυτό, ποσοστώσεις παραγωγής και εισφορές που επιβαρύνουν σημαντικά τα κράτη μέλη.
Δεδομένου ότι οι ποσοστώσεις καθίστανται πλέον μέσο περιβαλλοντικής πολιτικής, θα πρέπει
να θεσπιστούν εδώ οικονομικές κυρώσεις, ώστε τα κράτη μέλη να έχουν κίνητρο για επενδύσεις
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δε έσοδα από τις κυρώσεις να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και για την ώθηση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 176
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω
η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές, είναι αναγκαία η δημιουργία μιας
εσωτερικής αγοράς με ουσιαστική
λειτουργία, όπου το εξωτερικό κόστος της
παραγωγής και της κατανάλωσης
ενέργειας να καταλογίζεται σωστά στις
διάφορες πηγές ενέργειας. Αν ληφθούν
δεόντως υπόψη όλα τα στοιχεία κόστους
που αφορούν το περιβάλλον και την
υγειονομική περίθαλψη, η ενέργεια από
τις περισσότερες από τις ανανεώσιμες
πηγές που υπάρχουν σήμερα είναι ήδη
πλήρως ανταγωνιστική ως προς το
κόστος, συχνά δε και φτηνότερη από την
ενέργεια από συμβατικές πηγές. Συνεπώς,
τα καθεστώτα στήριξης της ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές συνιστούν
πολιτικά μέσα για την αντιστάθμιση της
μη ενσωμάτωσης του εξωτερικού
κόστους, και την άρση των
ανταγωνιστικών μειονεκτημάτων στις
στρεβλωμένες αγορές ενέργειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνει αναφορά στο εξωτερικό κόστος της συμβατικής ενέργειας σε σύγκριση
με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 177
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αφιερώσουν σημαντικό ποσό 
χρηματοδοτικών πόρων στην έρευνα και 
ανάπτυξη τεχνολογιών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από 
το σύστημα εμπορίας εκπομπών.  Το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας θα 
πρέπει να αποδώσει υψηλή 
προτεραιότητα στην έρευνα και ανάπτυξη 
τεχνολογιών ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Or. en

Τροπολογία 178
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Όσον αφορά την καθιέρωση
μηχανισμού κυρώσεων, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να
λαμβάνει τα αναγκαία εκτελεστικά μέτρα.
Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εγκριθούν
έως το τέλος του 2010 το αργότερο· θα
πρέπει να προσδιορίζουν τις μεθόδους
υπολογισμού και είσπραξης των
προστίμων και να καθορίζουν
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λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τη
διοικητική διεκπεραίωση των κυρώσεων
και τη σύσταση του ταμείου στο οποίο θα
συγκεντρώνονται τα σχετικά έσοδα,
καθώς επίσης σχετικά με τη διαχείριση
και τη χρήση του ταμείου για τη στήριξη
των σχεδίων που αφορούν ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας στα κράτη μέλη τα οποία
υπερέβησαν τους στόχους τους, και
γενικά για τη βελτίωση και την ενίσχυση
της έρευνας, της παραγωγής και της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και την αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι
γενικής φύσεως και αποσκοπούν στην
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της
οδηγίας και τη συμπλήρωσή της με μη
ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α
της απόφασης του Συμβουλίου της 28ης
Ιουνίου 1999 (1999/468/EK) για τον
καθορισμό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που
ανατίθενται στην Επιτροπή1. Η Επιτροπή
θα πρέπει να διαθέτει επίσης
αρμοδιότητα για τροποποίηση των
απαιτήσεων εποπτείας και λογοδοσίας με
βάση την πείρα από την εφαρμογή της
οδηγίας.
1 ΕΕ L 184 , 17/07/1999 P. 0023 - 0026.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία εκτελεστικά μέτρα (με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο), για τον καθορισμό του τρόπου συλλογής των προστίμων στο πλαίσιο του
μηχανισμού κυρώσεων, προκειμένου να προωθήσει την πραγματοποίηση επενδύσεων στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσφέροντας κατάλληλα κίνητρα στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 179
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η δημόσια στήριξη στην παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
βασίζεται στην παραδοχή ότι,
μακροπρόθεσμα, θα μπορεί να
ανταγωνιστεί την ενέργεια από
συμβατικές πηγές. Η στήριξη αυτή είναι
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων
της Κοινότητας σχετικά με την εξάπλωση
της χρήσης της, ιδιαίτερα όσο οι τιμές
της ηλεκτρικής ενέργειας στην εσωτερική
αγορά δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως το
κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος και
τα οφέλη των χρησιμοποιούμενων πηγών
ενέργειας. Στις κοινοτικές
κατευθυντήριες γραμμές και πολιτικές για
τις κρατικές ενισχύσεις και την
προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει
να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η ανάγκη
ενσωμάτωσης ολόκληρου του εξωτερικού
κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας έως
ότου επιτευχθεί θεμιτός ανταγωνισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η Επιτροπή θα πρέπει κατά την αναθεώρηση των
κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις και την προστασία του
περιβάλλοντος να εστιάσει το ενδιαφέρον της στη δημιουργία θεμιτού ανταγωνισμού για όλες
τις πηγές ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια από ορυκτές πρώτες ύλες εξακολουθεί να πωλείται σε
τιμές που δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος.
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Τροπολογία 180
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12c) Η ποινή πρέπει να υπολογίζεται με 
βάση το έλλειμμα MWh ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές του κράτους μέλους 
έναντι του υποχρεωτικού του στόχου, 
και πρέπει να καθοριστεί στο κατάλληλο 
επίπεδο προκειμένου να παρέχει ισχυρό 
κίνητρο στα κράτη μέλη για να 
επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, με σκοπό να συμμορφωθούν, 
και ακόμα και να υπερβούν τους 
εθνικούς στόχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος αξιολόγησης και το ύψος του προστίμου θα πρέπει να καθοριστούν κατά τρόπο που
να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν ένα ουσιαστικό και ισχυρό κίνητρο να επενδύσουν στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να συμμορφωθούν, και ακόμα και να υπερβούν τους
στόχους τους, αντί να θεωρούν το πρόστιμο φτηνό τρόπο αθέτησης των υποχρεώσεών τους.
Σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές εκτιμήσεις, τα 90 ευρώ ανά MWh ανανεώσιμης
ενέργειας που δεν έχει επιτευχθεί είναι η κατάλληλη βάση υπολογισμού του προστίμου υπό το
φως των ανωτέρω επιδιώξεων.

Τροπολογία 181
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12γ) Κατά την ενθάρρυνση της
ανάπτυξης μιας αγοράς για ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, είναι ανάγκη να
λαμβάνεται υπόψη ο θετικός αντίκτυπος
για περιφερειακές και τοπικές
αναπτυξιακές ευκαιρίες, εξαγωγικές
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προοπτικές, κοινωνική συνοχή και
ευκαιρίες απασχόλησης, ιδίως όσον
αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
καθώς και τους ανεξάρτητους
παραγωγούς ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 182
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στην πορεία αυτή, το 2005 πρέπει να 
ληφθεί ως το σημείο εκκίνησης, διότι 
είναι το τελευταίο έτος για το οποίο 
διατίθενται αξιόπιστα στοιχεία για τα 
εθνικά μερίδια ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι το 20%. Το πώς και πότε θα τον επιτύχουν τα κράτη μέλη πρέπει να επαφίεται στα 
ίδια. Εξάλλου, με το 2005 ως σημείο εκκίνησης δεν θα ληφθούν υπόψη πολλές προσπάθειες 
των κρατών μελών που έγιναν το διάστημα 1990 έως 2005.

Τροπολογία 183
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στην πορεία αυτή, το 2005 πρέπει να
ληφθεί ως το σημείο εκκίνησης, διότι είναι
το τελευταίο έτος για το οποίο διατίθενται
αξιόπιστα στοιχεία για τα εθνικά μερίδια

(13) Στην πορεία αυτή, το 2005 πρέπει να
ληφθεί ως το σημείο εκκίνησης, διότι είναι
το τελευταίο έτος για το οποίο διατίθενται
αξιόπιστα στοιχεία για τα εθνικά μερίδια
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. αποτελεί το χρονικό σημείο αναφοράς του
στόχου «20% έως το 2010» για την
ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ο στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκφράζεται με ποσοστό, είναι σημαντικό
να εξετασθεί μαζί με άλλα μέτρα για τη μείωση της συνολικής ζήτησης σε ενέργεια.

Τροπολογία 184
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Είναι ανάγκη να τεθούν
αδιαμφισβήτητοι ορισμοί των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην
παρούσα οδηγία θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη μόνον όσοι
καλύπτονται ειδικά από τη συγκεκριμένη
κατηγοριών των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στη Eurostat και τη ΔΟΜΑΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα οδηγία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πραγματικά ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.



AM\728452EL.doc 59/117 PE407.890v01-00

EL

Τροπολογία 185
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα κράτη μέλη μπορεί να επιθυμούν
να ενθαρρύνουν τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές να θέσουν στόχους
επιπλέον των εθνικών στόχων και να τις
εντάξουν στην κατάρτιση εθνικών
σχεδίων δράσης και την ανάπτυξη
συνείδησης των πλεονεκτημάτων της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα περιλαμβάνει πολλές
δραστηριότητες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, συνεπώς θα πρέπει οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές να ενταχθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στην κατάρτιση και την
εκτέλεση των εθνικών σχεδίων.

Τροπολογία 186
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Η τύρφη δεν θα πρέπει να
θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τύρφη θεωρείται ιδιαίτερη κατηγορία σύμφωνα με τη ΔΟΜΑΚ.  Κατά τη ΔΟΜΑΚ, η τύρφη
δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προκαλεί
πρέπει να κοινοποιούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως μέρος των εκπομπών από ορυκτά
καύσιμα.
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Τροπολογία 187
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Είναι ανάγκη να τεθούν
αδιαμφισβήτητοι κανόνες για τον
υπολογισμό του μεριδίου των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(14) Είναι ανάγκη να τεθούν διαφανείς και
αδιαμφισβήτητοι κανόνες για τον
υπολογισμό του μεριδίου των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 188
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κατά τον υπολογισμό της συμβολής
της υδροηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να
μετριαστούν οι επιδράσεις των διαφορών
κλίματος με τη χρήση ενός κανόνα
εξομάλυνσης.

(15) Κατά τον υπολογισμό της συμβολής
της υδροηλεκτρικής και της αιολικής
ενέργειας, πρέπει να μετριαστούν οι
επιδράσεις των διαφορών κλίματος με τη
χρήση ενός κανόνα εξομάλυνσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιολική ενέργεια εξαρτάται, όπως και η υδροηλεκτρική, από τις καιρικές συνθήκες.
Χρειάζεται ένας κανόνας εξομάλυνσης και για την αιολική.
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Τροπολογία 189
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κατά τον υπολογισμό της συμβολής
της υδροηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να
μετριαστούν οι επιδράσεις των διαφορών
κλίματος με τη χρήση ενός κανόνα
εξομάλυνσης.

(15) Κατά τον υπολογισμό της συμβολής
της υδροηλεκτρικής και της αιολικής
ενέργειας, πρέπει να μετριαστούν οι
επιδράσεις των διαφορών κλίματος με τη
χρήση ενός κανόνα εξομάλυνσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιολική ενέργεια υπόκειται, όπως και η υδροηλεκτρική, σε κλιματικές διακυμάνσεις.

Τροπολογία 190
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κατά τον υπολογισμό της συμβολής
της υδροηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να
μετριαστούν οι επιδράσεις των διαφορών
κλίματος με τη χρήση ενός κανόνα
εξομάλυνσης.

(15) Κατά τον υπολογισμό της συμβολής
της υδροηλεκτρικής και της αιολικής
ενέργειας, πρέπει να μετριαστούν οι
επιδράσεις των διαφορών κλίματος με τη
χρήση ενός κανόνα εξομάλυνσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή αιολικής ενέργειας παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, λόγω των κλιματικών
διαφορών και θα πρέπει κατά συνέπεια να υπόκειται επίσης στον κανόνα εξομάλυνσης.
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Τροπολογία 191
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(16) Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν γεωθερμικούς πόρους του
εδάφους ή των υδάτων και οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα για να μεταφέρουν τη
θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο επίπεδο
θερμοκρασίας, χρειάζονται ηλεκτρική
ενέργεια για να λειτουργήσουν. Οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα απαιτούν συχνά τη
χρήση σημαντικών ποσοτήτων
συμβατικής ενέργειας. Συνεπώς, για την
εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους
στόχους που θεσπίζει η παρούσα οδηγία,
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο η
χρήσιμη θερμική ενέργεια από αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα και πληρούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις του συντελεστή
απόδοσης που θεσπίστηκαν στην
απόφαση 2007/742/ΕΚ της Επιτροπής,
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου
2000, περί αναθεωρημένου κοινοτικού
συστήματος απονομής οικολογικού
σήματος.

(16) Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν γεωθερμικούς πόρους του
εδάφους ή των υπόγειων υδάτων και οι
αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος των
επιφανειακών υδάτων ή του
ατμοσφαιρικού αέρα για να μεταφέρουν τη
θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο επίπεδο
θερμοκρασίας, χρειάζονται παροχή
ενέργειας (κατά κανόνα ηλεκτρική
ενέργεια) για να λειτουργήσουν. Η
θερμική ενέργεια που παράγεται από
συστήματα θέρμανσης ή ψύξης τα οποία
χρησιμοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια
του εδάφους ή του νερού θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη αφού προηγουμένως
αφαιρεθεί η τελική ενεργειακή συμβολή
μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που
απαιτείται για τη λειτουργία των
συστημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή παρανοήσεων, θα πρέπει για τον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας να
χρησιμοποιηθεί η συνεπής ορολογία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γεωθερμικής Ενέργειας.

Οι αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν γεωθερμικούς πόρους από τα υπόγεια ή τα
επιφανειακά ύδατα χρειάζονται παροχή ενέργειας (κατά κανόνα ηλεκτρικής) για να
λειτουργήσουν, όπως και κάθε ενεργειακό σύστημα. Για τον προσδιορισμό της συνολικής
ποσότητας παραγόμενης ανανεώσιμης και ωφέλιμης θερμότητας, η τελική ενεργειακή συμβολή
πρέπει να αφαιρείται από τη θέρμανση και την ψύξη που παράγονται από γεωθερμική ενέργεια
χαμηλού βάθους.
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Τροπολογία 192
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν γεωθερμικούς πόρους του
εδάφους ή των υδάτων και οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα για να μεταφέρουν
τη θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο
επίπεδο θερμοκρασίας, χρειάζονται
ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσουν.
Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν τη θερμότητα
περιβάλλοντος του ατμοσφαιρικού αέρα
απαιτούν συχνά τη χρήση σημαντικών
ποσοτήτων συμβατικής ενέργειας.
Συνεπώς, για την εκτίμηση της
συμμόρφωσης με τους στόχους που
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη μόνο η χρήσιμη
θερμική ενέργεια από αντλίες θερμότητας
που χρησιμοποιούν τη θερμότητα
περιβάλλοντος του ατμοσφαιρικού αέρα
και πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του
συντελεστή απόδοσης που θεσπίστηκαν
στην απόφαση 2007/742/ΕΚ της
Επιτροπής, σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου
κοινοτικού συστήματος απονομής
οικολογικού σήματος.

(16) Για την εκτίμηση της συμμόρφωσης
με τους στόχους που θεσπίζει η παρούσα
οδηγία, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
οι αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν
ως πηγή θερμότητας αεροθερμική,
γεωθερμική ή υδροθερμική ενέργεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να παράγουν θέρμανση ή ψύξη με τη χρήση ανανεώσιμων
πηγών θερμικής ενέργειας από την ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το έδαφος. Οι αντλίες θερμότητας
χρειάζονται βοηθητική ενέργεια για τη λειτουργία τους. Ο ηλεκτρισμός δεν είναι η μόνη πηγή
ενέργειας για αντλίες θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να λειτουργήσουν και με
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άλλες πηγές ενέργειας, όπως το αέριο. Όλες οι τεχνολογίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
ισότιμα. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να αποφεύγονται απαιτήσεις που αναφέρονται σε
συγκεκριμένη τεχνολογία. Επιπλέον, ο υπολογισμός του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών
πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 5.

Τροπολογία 193
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν γεωθερμικούς πόρους του
εδάφους ή των υδάτων και οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα για να μεταφέρουν
τη θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο
επίπεδο θερμοκρασίας, χρειάζονται
ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσουν.
Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν τη θερμότητα
περιβάλλοντος του ατμοσφαιρικού αέρα
απαιτούν συχνά τη χρήση σημαντικών
ποσοτήτων συμβατικής ενέργειας.
Συνεπώς, για την εκτίμηση της
συμμόρφωσης με τους στόχους που
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη μόνο η χρήσιμη
θερμική ενέργεια από αντλίες θερμότητας
που χρησιμοποιούν τη θερμότητα
περιβάλλοντος του ατμοσφαιρικού αέρα
και πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του
συντελεστή απόδοσης που θεσπίστηκαν
στην απόφαση 2007/742/ΕΚ της
Επιτροπής, σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου
κοινοτικού συστήματος απονομής
οικολογικού σήματος.

(16) Για την εκτίμηση της συμμόρφωσης
με τους στόχους που θεσπίζει η παρούσα
οδηγία, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
οι αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν
ως πηγή θερμότητας αεροθερμική,
γεωθερμική ή υδροθερμική ενέργεια.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να παράγουν θέρμανση ή ψύξη με τη χρήση ανανεώσιμων
πηγών θερμικής ενέργειας από την ατμόσφαιρα, τα ύδατα ή το έδαφος. Οι αντλίες θερμότητας
χρειάζονται βοηθητική ενέργεια για τη λειτουργία τους. Ο ηλεκτρισμός δεν είναι η μόνη πηγή
ενέργειας για αντλίες θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να λειτουργήσουν και με
άλλες πηγές ενέργειας, όπως το αέριο. Όλες οι τεχνολογίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
ισότιμα. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να αποφεύγονται απαιτήσεις που αναφέρονται σε
συγκεκριμένη τεχνολογία. Επιπλέον, ο υπολογισμός του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών
πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 5.

Τροπολογία 194
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν γεωθερμικούς πόρους του
εδάφους ή των υδάτων και οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα για να μεταφέρουν τη
θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο επίπεδο
θερμοκρασίας, χρειάζονται ηλεκτρική
ενέργεια για να λειτουργήσουν. Οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα απαιτούν συχνά τη
χρήση σημαντικών ποσοτήτων
συμβατικής ενέργειας. Συνεπώς, για την
εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους
στόχους που θεσπίζει η παρούσα οδηγία,
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο η
χρήσιμη θερμική ενέργεια από αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα και πληρούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις του συντελεστή
απόδοσης που θεσπίστηκαν στην
απόφαση 2007/742/ΕΚ της Επιτροπής,
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου

(16) Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν γεωθερμικούς πόρους του
εδάφους ή των υπόγειων υδάτων και οι
αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος των
επιφανειακών υδάτων ή του
ατμοσφαιρικού αέρα για να μεταφέρουν τη
θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο επίπεδο
θερμοκρασίας, χρειάζονται παροχή
ενέργειας (κατά κανόνα ηλεκτρική
ενέργεια) για να λειτουργήσουν. Η
θερμική ενέργεια που παράγεται από
συστήματα θέρμανσης ή ψύξης τα οποία
χρησιμοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια
του εδάφους ή του νερού θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη αφού προηγουμένως
αφαιρεθεί η τελική ενεργειακή συμβολή
μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που
απαιτείται για τη λειτουργία των
συστημάτων.
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2000, περί αναθεωρημένου κοινοτικού
συστήματος απονομής οικολογικού
σήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η EGEC και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντλιών Θερμότητας Επιφανειακών Πόρων έχουν
συμφωνήσει στην ακόλουθη ορολογία, που είναι συνεπής προς τον ορισμό τους για τη
γεωθερμική ενέργεια:
- γεωθερμική ενέργεια χαμηλού βάθους: θερμότητα από το υπέδαφος, συμπεριλαμβανομένων
των υπόγειων υδάτων.
- θερμότητα περιβάλλοντος: θερμότητα από την ατμόσφαιρα ή τα επιφανειακά ύδατα.
- αντλίες θερμότητας: μέσο χρησιμοποίησης ενέργειας χαμηλής θερμοκρασίας από ανανεώσιμες
πηγές και αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας χαμηλού βάθους και της θερμότητας
περιβάλλοντος.
Τα γεωθερμικά συστήματα χαμηλού βάθους αντιπροσωπεύουν την ενέργεια που είναι
αποθηκευμένη (στα ύδατα, το έδαφος και τα πετρώματα) στα ανώτερα 400 μέτρα του
υπεδάφους.

Τροπολογία 195
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν γεωθερμικούς πόρους του
εδάφους ή των υδάτων και οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα για να μεταφέρουν τη
θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο επίπεδο
θερμοκρασίας, χρειάζονται ηλεκτρική
ενέργεια για να λειτουργήσουν. Οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα απαιτούν συχνά τη
χρήση σημαντικών ποσοτήτων συμβατικής
ενέργειας. Συνεπώς, για την εκτίμηση της
συμμόρφωσης με τους στόχους που
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, πρέπει να

(16) Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν γεωθερμικούς πόρους του
εδάφους ή των υδάτων και οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα για να μεταφέρουν τη
θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο επίπεδο
θερμοκρασίας, χρειάζονται ηλεκτρική
ενέργεια για να λειτουργήσουν. Οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα απαιτούν συχνά τη
χρήση σημαντικών ποσοτήτων συμβατικής
ενέργειας. Συνεπώς, για την εκτίμηση της
συμμόρφωσης με τους στόχους που
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, δεν πρέπει να
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λαμβάνεται υπόψη μόνο η χρήσιμη
θερμική ενέργεια από αντλίες θερμότητας
που χρησιμοποιούν τη θερμότητα
περιβάλλοντος του ατμοσφαιρικού αέρα
και πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του
συντελεστή απόδοσης που θεσπίστηκαν
στην απόφαση 2007/742/ΕΚ της
Επιτροπής, σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου
κοινοτικού συστήματος απονομής
οικολογικού σήματος.

λαμβάνονται υπόψη οι αντλίες θερμότητας
που χρησιμοποιούν ως πηγή θερμότητας
την ατμόσφαιρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι αντλίες θερμότητας καταναλώνουν σημαντική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας
η οποία μπορεί να παράγεται με χαμηλή απόδοση από μη ανανεώσιμες  πηγές, δεν μπορούν να
καταταχθούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 196
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι αντλίες θερμότητας που 
χρησιμοποιούν γεωθερμικούς πόρους του 
εδάφους ή των υδάτων και οι αντλίες 
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη 
θερμότητα περιβάλλοντος του 
ατμοσφαιρικού αέρα για να μεταφέρουν τη 
θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο επίπεδο 
θερμοκρασίας, χρειάζονται ηλεκτρική 
ενέργεια για να λειτουργήσουν. Οι αντλίες 
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη 
θερμότητα περιβάλλοντος του 
ατμοσφαιρικού αέρα απαιτούν συχνά τη 
χρήση σημαντικών ποσοτήτων 
συμβατικής ενέργειας. Συνεπώς, για την 
εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους 

(16) Οι αντλίες θερμότητας που 
χρησιμοποιούν γεωθερμικούς πόρους του 
εδάφους ή των υδάτων και οι αντλίες 
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη 
θερμότητα περιβάλλοντος του 
ατμοσφαιρικού αέρα για να μεταφέρουν τη 
θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο επίπεδο 
θερμοκρασίας, χρειάζονται ηλεκτρική 
ενέργεια για να λειτουργήσουν. Συνεπώς, 
για να αποφευχθεί η προώθηση της 
κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων 
συμβατικής ενέργειας, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κάθε είδος αντλιών 
θερμότητας που πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του συντελεστή απόδοσης που 
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στόχους που θεσπίζει η παρούσα οδηγία, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο η 
χρήσιμη θερμική ενέργεια από αντλίες 
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη 
θερμότητα περιβάλλοντος του 
ατμοσφαιρικού αέρα και πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του συντελεστή 
απόδοσης που θεσπίστηκαν στην απόφαση 
2007/742/ΕΚ της Επιτροπής, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί 
αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος 
απονομής οικολογικού σήματος.

θεσπίστηκαν στην απόφαση 2007/742/ΕΚ 
της Επιτροπής, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου 
κοινοτικού συστήματος απονομής 
οικολογικού σήματος, έτσι ώστε η 
ωφέλιμη θερμική ενέργεια που 
λαμβάνεται από την αντλία θερμότητας 
για τη μέτρηση να ανταποκρίνεται στους 
στόχους της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προωθούνται οι αποδοτικότεροι τύποι αντλιών θερμότητας σύμφωνα με τη νέα 
οδηγία της Επιτροπής για το περιβαλλοντικό σήμα, 2007/742/ΕΚ, ανεξάρτητα από πηγή 
θερμότητας (ατμόσφαιρα, ύδατα ή έδαφος).

Τροπολογία 197
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν γεωθερμικούς πόρους του
εδάφους ή των υδάτων και οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα για να μεταφέρουν
τη θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο
επίπεδο θερμοκρασίας, χρειάζονται
ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσουν.
Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν τη θερμότητα
περιβάλλοντος του ατμοσφαιρικού αέρα
απαιτούν συχνά τη χρήση σημαντικών
ποσοτήτων συμβατικής ενέργειας.

(16) Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν θερμότητα από
γεωθερμικούς πόρους του εδάφους ή των
υδάτων ή θερμότητα του ατμοσφαιρικού
αέρα μπορεί να  χρειάζονται σημαντική
ποσότητα συμβατικής ενέργειας για τη
μεταφορά θερμότητας σε ωφέλιμο
επίπεδο θερμοκρασίας. Συνεπώς, για την
εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους
στόχους που θεσπίζει η παρούσα οδηγία,
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο
αντλίες θερμότητας που πληρούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις του συντελεστή
απόδοσης που θεσπίστηκαν στην απόφαση
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Συνεπώς, για την εκτίμηση της
συμμόρφωσης με τους στόχους που
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη μόνο η χρήσιμη
θερμική ενέργεια από αντλίες θερμότητας
που χρησιμοποιούν τη θερμότητα
περιβάλλοντος του ατμοσφαιρικού αέρα
και πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του
συντελεστή απόδοσης που θεσπίστηκαν
στην απόφαση 2007/742/ΕΚ της
Επιτροπής, σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου
κοινοτικού συστήματος απονομής
οικολογικού σήματος.

2007/742/ΕΚ της Επιτροπής, σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί
αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος
απονομής οικολογικού σήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αντλίες θερμότητας απαιτούν τη χρήση συμβατικής ενέργειας (ηλεκτρισμού, φυσικού
αερίου, κ.λπ.). Ως εκ τούτου, δεν είναι σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων
τύπων αντλιών θερμότητας. Εξάλλου, η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί τη βάση για το
οικολογικό σήμα που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη, όπου όλοι οι τύποι αντλιών
θερμότητας (ανεξάρτητα από τον τύπο θερμής ή ψυχρής πηγής) πρέπει να πληρούν ελάχιστα
πρότυπα απόδοσης (για την αποδοτικότητα στη θέρμανση και την ψύξη).

Τροπολογία 198
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν γεωθερμικούς πόρους του
εδάφους ή των υδάτων και οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα για να μεταφέρουν
τη θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο
επίπεδο θερμοκρασίας, χρειάζονται
ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσουν.

(16) Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν θερμότητα από
γεωθερμικούς πόρους του εδάφους ή των
υδάτων ή θερμότητα του ατμοσφαιρικού
αέρα μπορεί να  χρειάζονται σημαντική
ποσότητα συμβατικής ενέργειας για τη
μεταφορά θερμότητας σε ωφέλιμο
επίπεδο θερμοκρασίας. Συνεπώς, για την
εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους
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Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν τη θερμότητα
περιβάλλοντος του ατμοσφαιρικού αέρα
απαιτούν συχνά τη χρήση σημαντικών
ποσοτήτων συμβατικής ενέργειας.
Συνεπώς, για την εκτίμηση της
συμμόρφωσης με τους στόχους που
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη μόνο η χρήσιμη
θερμική ενέργεια από αντλίες θερμότητας
που χρησιμοποιούν τη θερμότητα
περιβάλλοντος του ατμοσφαιρικού αέρα
και πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του
συντελεστή απόδοσης που θεσπίστηκαν
στην απόφαση 2007/742/ΕΚ της
Επιτροπής, σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου
κοινοτικού συστήματος απονομής
οικολογικού σήματος.

στόχους που θεσπίζει η παρούσα οδηγία,
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο
αντλίες θερμότητας που πληρούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις του συντελεστή
απόδοσης που θεσπίστηκαν στην απόφαση
2007/742/ΕΚ της Επιτροπής, σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, περί
αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος
απονομής οικολογικού σήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αντλίες θερμότητας απαιτούν τη χρήση συμβατικής ενέργειας (ηλεκτρισμού, φυσικού
αερίου, κ.λπ.). Ως εκ τούτου, δεν είναι σκόπιμο να γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων
τύπων αντλιών θερμότητας. Εξάλλου, η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί τη βάση για το
οικολογικό σήμα που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη, όπου όλοι οι τύποι αντλιών
θερμότητας (ανεξάρτητα από τον τύπο θερμής ή ψυχρής πηγής) πρέπει να πληρούν ελάχιστα
πρότυπα απόδοσης (για την αποδοτικότητα στη θέρμανση και την ψύξη).

Τροπολογία 199
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν γεωθερμικούς πόρους του
εδάφους ή των υδάτων και οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη

(16) Οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν γεωθερμικούς πόρους του
εδάφους ή των υδάτων και οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
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θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα για να μεταφέρουν τη
θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο επίπεδο
θερμοκρασίας, χρειάζονται ηλεκτρική
ενέργεια για να λειτουργήσουν. Οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα απαιτούν συχνά τη
χρήση σημαντικών ποσοτήτων συμβατικής
ενέργειας. Συνεπώς, για την εκτίμηση της
συμμόρφωσης με τους στόχους που
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη μόνο η χρήσιμη
θερμική ενέργεια από αντλίες θερμότητας
που χρησιμοποιούν τη θερμότητα
περιβάλλοντος του ατμοσφαιρικού αέρα
και πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του
συντελεστή απόδοσης που θεσπίστηκαν
στην απόφαση 2007/742/ΕΚ της
Επιτροπής, σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Ιουλίου 2000, περί αναθεωρημένου
κοινοτικού συστήματος απονομής
οικολογικού σήματος.

θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα για να μεταφέρουν τη
θερμική ενέργεια στο απαιτούμενο επίπεδο
θερμοκρασίας, χρειάζονται ηλεκτρική
ενέργεια για να λειτουργήσουν. Οι αντλίες
θερμότητας που χρησιμοποιούν τη
θερμότητα περιβάλλοντος του
ατμοσφαιρικού αέρα απαιτούν συχνά τη
χρήση σημαντικών ποσοτήτων συμβατικής
ενέργειας. Συνεπώς, για την εκτίμηση της
συμμόρφωσης με τους στόχους που
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη μόνο η χρήσιμη
θερμική ενέργεια από αντλίες θερμότητας
που χρησιμοποιούν γεωθερμική ενέργεια
από το έδαφος και τα ύδατα .

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντλίες θερμότητας οι οποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα περιβάλλοντος του αέρα
αποτελούν ένα όργανο ενεργειακής απόδοσης το οποίο καλύπτεται από την υφιστάμενη οδηγία
2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για
την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. Προκειμένου να
αποφευχθεί η διπλή προσμέτρηση, η ενέργεια που δεσμεύεται με αυτό τον τρόπο δεν πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. (18)
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Τροπολογία 200
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Είναι αναγκαία η στήριξη των
τεχνολογιών αποκεντρωμένης παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά
τις φάσεις επίδειξης και αρχικής
διάθεσης στο εμπόριο. Η στροφή προς
την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας
προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η
αξιοποίηση τοπικών ενεργειακών πόρων,
η μεταφορά σε μικρότερες αποστάσεις
και η μείωση των απωλειών ενέργειας
κατά τη μεταφορά. Προωθεί επίσης την 
τοπική ανάπτυξη (με την παροχή πηγών 
εισοδήματος καιτη δημιουργία θέσεων 
εργασίας σε τοπικό επίπεδο) και συνοχή.

Or. en

Τροπολογία 201
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Η προώθηση ή η επιδότηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
επιτρέπεται να οδηγεί σε μακροπρόθεσμη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν επιτρέπεται να προκαλεί στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, διότι στόχος είναι η αυτοτελής και ανταγωνιστική εδραίωση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην αγορά.
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Τροπολογία 202
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Η εξαγωγή υλικών από βιομάζα, 
και ιδιαίτερα από ξυλεία, πρέπει να 
υπερισχύει πάντα της ενεργειακής 
αξιοποίησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας δεν επιτρέπεται να αποβαίνει σε βάρος της εξαγωγής  
υλικών, ιδιαίτερα όσον αφορά την ξυλεία.

Τροπολογία 203
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17γ) Για την πλήρη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρει η βιομάζα, 
τα κράτη μέλη και η ΕΕ θα πρέπει να 
διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη 
εκμετάλλευση των υπαρχόντων 
αποθεμάτων ξυλείας και την ανάπτυξη 
νέων συστημάτων δασοπονίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στα κράτη μέλη και στην ΕΕ αξιοποιείται μέρος μόνο των δυνατοτήτων της βιομάζας, ιδιαίτερα 
όσον αφορά την ξυλεία. Στον τομέα των συστημάτων δασοπονίας θα πρέπει να βελτιωθούν οι 
υπάρχουσες δομές, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων 
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πηγών ενέργειας στο συγκεκριμένο τομέα.

Τροπολογία 204
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
αιτιολογική σκέψη 17 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Η γεωργική παραγωγή τροφίμων 
υψηλής θρεπτικής αξίας, πρέπει να 
υπερισχύει πάντα της ενεργειακής 
αξιοποίησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας δεν επιτρέπεται να αποβαίνει σε βάρος της παραγωγής 
τροφίμων.

Τροπολογία 205
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η
οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας εκτός της Κοινότητας, μπορεί να
συνυπολογίζεται στους στόχους των
κρατών μελών. Ωστόσο, προκειμένου να
αποφευχθεί η καθαρή αύξηση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της
εκτροπής των υφιστάμενων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και της πλήρους ή
μερικής αντικατάστασής τους από
συμβατικές πηγές ενέργειας, επιτρέπεται
η προσμέτρηση μόνο της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν

(18) Η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η
οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας εκτός της Κοινότητας, μπορεί να
συνυπολογίζεται στους στόχους των
κρατών μελών. Προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εισαγωγές
μπορούν να ιχνηλατηθούν και να
μετρηθούν με αξιόπιστο τρόπο, κρίνεται
σκόπιμο να πραγματοποιούνται εντός του
πλαισίου του συστήματος εγγυήσεων
προέλευσης. Προβλέπεται η σύναψη
συμφωνιών με τρίτες χώρες σχετικά με την
οργάνωση της εν λόγω εμπορίας
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
ξεκινούν τη λειτουργία τους μετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν
λόγω εισαγωγές μπορούν να ιχνηλατηθούν
και να μετρηθούν με αξιόπιστο τρόπο,
κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιούνται
εντός του πλαισίου του συστήματος
εγγυήσεων προέλευσης. Προβλέπεται η
σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες
σχετικά με την οργάνωση της εν λόγω
εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές.

πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γιατί να μην συμπεριληφθούν οι ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις, αν μπορούν να πληρούν τις
απαιτήσεις;

Τροπολογία 206
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η
οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας εκτός της Κοινότητας, μπορεί να
συνυπολογίζεται στους στόχους των
κρατών μελών. Ωστόσο, προκειμένου να
αποφευχθεί η καθαρή αύξηση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της
εκτροπής των υφιστάμενων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και της πλήρους ή
μερικής αντικατάστασής τους από
συμβατικές πηγές ενέργειας, επιτρέπεται η
προσμέτρηση μόνο της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ξεκινούν
τη λειτουργία τους μετά την έναρξη ισχύος

(18) Η εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η
οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας εκτός της Κοινότητας, μπορεί να
συνυπολογίζεται στους στόχους των
κρατών μελών. Ωστόσο, προκειμένου να
προωθηθεί η αύξηση της χρήσης
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και
πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να
αποφευχθεί η καθαρή αύξηση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω της
εκτροπής των υφιστάμενων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και της πλήρους ή
μερικής αντικατάστασής τους από
συμβατικές πηγές ενέργειας, επιτρέπεται η
προσμέτρηση μόνο της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται σε χώρες με
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της παρούσας οδηγίας. Προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εισαγωγές
μπορούν να ιχνηλατηθούν και να
μετρηθούν με αξιόπιστο τρόπο, κρίνεται
σκόπιμο να πραγματοποιούνται εντός του
πλαισίου του συστήματος εγγυήσεων
προέλευσης. Προβλέπεται η σύναψη
συμφωνιών με τρίτες χώρες σχετικά με την
οργάνωση της εν λόγω εμπορίας
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές.

εξίσου φιλόδοξους στόχους επέκτασης
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές, και η οποία έχει παραχθεί από
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ξεκινούν
τη λειτουργία τους μετά την έναρξη ισχύος
της παρούσας οδηγίας, και έχει εισαχθεί
και καταναλωθεί. Προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εισαγωγές
μπορούν να ιχνηλατηθούν και να
μετρηθούν με αξιόπιστο τρόπο, κρίνεται
σκόπιμο να πραγματοποιούνται εντός του
πλαισίου του συστήματος κοινοποίησης
εγγυήσεων προέλευσης. Προβλέπεται η
σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες
σχετικά με την οργάνωση της εν λόγω
εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ομαλή ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι αναγκαίο να αυξηθεί η
χρήση της σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες και περιφέρειες. Θα πρέπει επομένως να μην
δοθούν στις οικονομικά ασθενέστερες χώρες κίνητρα να εξάγουν την ηλεκτρική ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές αντί να την χρησιμοποιούν κυρίως για εγχώρια κατανάλωση.

Τροπολογία 207
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Η παρούσα οδηγία δεν απαιτεί από
τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν την
αγορά εγγύησης προέλευσης από άλλα
κράτη μέλη ή την αντίστοιχη αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, ως συμβολή στην
εκπλήρωση υποχρέωσης εθνικής
ποσόστωσης. Ωστόσο, προκειμένου να
διευκολυνθεί το εμπόριο ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία παράγεται από
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και να
αυξηθεί η διαφάνεια κατά την επιλογή
των καταναλωτών μεταξύ ηλεκτρικής
ενέργειας παραγόμενης από μη
ανανεώσιμες πηγές και ηλεκτρικής
ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες
πηγές, η εγγύηση προέλευσης της εν λόγω
ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναγκαία. Τα
συστήματα εγγύησης προέλευσης δεν
συνεπάγονται αφ’ εαυτών δικαίωμα
υπαγωγής στους εθνικούς μηχανισμούς
στήριξης που έχουν συσταθεί στα
διάφορα κράτη μέλη. Είναι σημαντικό να
καλύπτονται από τέτοια εγγύηση
προέλευσης όλες οι μορφές ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 208
Esko Seppänen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Δεδομένου του συστήματος
τιμολόγησης χονδρικής της ηλεκτρικής
ενέργειας, η παρούσα οδηγία αποτελεί
«νέο ξεκίνημα» για τις επενδύσεις σε
πυρηνικές εγκαταστάσεις μηδενικών
εκπομπών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε νέα
επένδυση για πυρηνικό εργοστάσιο θα
πρέπει αυξάνει το μερίδιο της ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια δεν αυξάνουν τις εκπομπές, ωστόσο οι παραγωγοί πρέπει
να λαμβάνουν υπόψη την ευθύνη για παράλληλη αύξηση της παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές.
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Τροπολογία 209
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18β) Είναι σημαντικό να γίνεται σαφής
διάκριση μεταξύ εγγυήσεων προέλευσης
και ανταλλάξιμων πράσινων
πιστοποιητικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διασφάλιση διαφάνειας όσον αφορά την πηγή από την οποία παράγεται η ηλεκτρική
ενέργεια και προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση της υπάρχουσας εθελοντικής αγοράς
ανταλλάξιμων πράσινων πιστοποιητικών, πρέπει τα δύο να διαφοροποιηθούν.

Τροπολογία 210
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18γ) Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για
την επίτευξη των επιμέρους στόχων τους
όσον αφορά το μερίδιο της ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές. Εφαρμόζουν
διαφορετικά εθνικά καθεστώτα στήριξης
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένων των πράσινων
πιστοποιητικών, των ενισχύσεων για
επενδύσεις, των φορολογικών απαλλαγών
ή ελαφρύνσεων, των επιστροφών φόρων
και των καθεστώτων άμεσης στήριξης
των τιμών. Ένα σημαντικό μέσο
επίτευξης του στόχου της παρούσας
οδηγίας είναι η εξασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας των μηχανισμών αυτών, έως
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ότου τεθεί σε λειτουργία κοινοτικό
πλαίσιο, προκειμένου να διατηρηθεί η
εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάρη σε ορισμένα καλοσχεδιασμένα εθνικά καθεστώτα στήριξης σε συνδυασμό με μια
αποτελεσματική διαχείριση, η Ευρώπη έχει το παγκόσμιο προβάδισμα στην ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές. Πρέπει, επομένως, να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω καθεστώτα στήριξης θα
μπορούν να διασφαλίσουν την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην
Ευρώπη.

Τροπολογία 211
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18δ) Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη
παρέχουν άμεσες και έμμεσες ενισχύσεις
για μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
χωρίς να ενσωματώνουν πλήρως το
συνακόλουθο εξωτερικό κόστος, η
εσωτερική αγορά στρεβλώνεται προς
όφελος των ενεργειακών αυτών πηγών.
Συνεπώς, η κατάλληλη στήριξη της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί στρέβλωση του
ανταγωνισμού, αλλά θα πρέπει μάλλον να
θεωρηθεί δημιουργία δικαιότερων όρων.
Για τη δημιουργία δίκαιων όρων
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά
ενέργειας, τα κράτη μέλη πρέπει να
μπορούν να προσφέρουν κίνητρα για την
αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική
αγορά ενέργειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και δεν έχουν
συνακόλουθο οικολογικό κόστος. Συνεπώς, η κατάλληλη αντιστάθμιση στη βάση του
αποφευχθέντος συνακόλουθου κόστους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι στρεβλώνει τον
ανταγωνισμό.

Τροπολογία 212
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να δημιουργηθούν
ευκαιρίες μείωσης του κόστους επίτευξης
των στόχων που θέτει η παρούσα οδηγία,
κρίνεται σκόπιμο αφενός να διευκολυνθεί
η κατανάλωση, στα κράτη μέλη,
ενέργειας που παράγεται από
ανανεώσιμες πηγές σε άλλα κράτη μέλη
και, αφετέρου, να επιτραπεί στα κράτη
μέλη να συνυπολογίζουν στους οικείους
εθνικούς στόχους την ηλεκτρική ενέργεια
και την ενέργεια για θέρμανση και ψύξη
που καταναλώνονται σε άλλα κράτη μέλη.
Για το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστούν
εναρμονισμένες διατάξεις για τον τρόπο
κατάρτισης και τη μεταβίβαση των
εγγυήσεων προέλευσης στους εν λόγω
τομείς.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Tα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επίτευξη των εθνικών δεσμευτικών στόχων τους. H
επιτυχής ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ευρώπη εξαρτάται κυρίως
από τον κατάλληλο σχεδιασμό των εθνικών προγραμμάτων στήριξης και από μία καλώς
λειτουργούσα δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα
να επιλέγουν τον τομέα στον οποίο επιθυμούν να δράσουν περισσότερο. Ως εκ τούτου, δεν
απαιτείται πρόσθετος μηχανισμός ευελιξίας .
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Τροπολογία 213
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να δημιουργηθούν
ευκαιρίες μείωσης του κόστους επίτευξης
των στόχων που θέτει η παρούσα οδηγία,
κρίνεται σκόπιμο αφενός να διευκολυνθεί
η κατανάλωση, στα κράτη μέλη, ενέργειας
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές σε
άλλα κράτη μέλη και, αφετέρου, να
επιτραπεί στα κράτη μέλη να
συνυπολογίζουν στους οικείους εθνικούς
στόχους την ηλεκτρική ενέργεια και την
ενέργεια για θέρμανση και ψύξη που
καταναλώνονται σε άλλα κράτη μέλη. Για
το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστούν
εναρμονισμένες διατάξεις για τον τρόπο
κατάρτισης και τη μεταβίβαση των
εγγυήσεων προέλευσης στους εν λόγω
τομείς.

(19) Προκειμένου να δημιουργηθούν
ευκαιρίες μείωσης του κόστους επίτευξης
των στόχων που θέτει η παρούσα οδηγία,
κρίνεται σκόπιμο, επιπλέον της
απαιτούμενης προσπάθειας σε εθνικό
επίπεδο, αφενός να διευκολυνθεί η
κατανάλωση, στα κράτη μέλη, ενέργειας
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές σε
άλλα κράτη μέλη και, αφετέρου, να
επιτραπεί στα κράτη μέλη να
συνυπολογίζουν στους οικείους εθνικούς
στόχους την ηλεκτρική ενέργεια και την
ενέργεια για θέρμανση και ψύξη που
καταναλώνονται σε άλλα κράτη μέλη. Για
το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστούν
εναρμονισμένες διατάξεις για τον τρόπο
κατάρτισης και τη μεταβίβαση των
εγγυήσεων προέλευσης στους εν λόγω
τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προσπάθεια για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να ξεκινήσει στο
εσωτερικό.

Τροπολογία 214
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να δημιουργηθούν
ευκαιρίες μείωσης του κόστους επίτευξης
των στόχων που θέτει η παρούσα οδηγία,

(19) Προκειμένου να δημιουργηθούν
ευκαιρίες μείωσης του κόστους επίτευξης
των στόχων που θέτει η παρούσα οδηγία,
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κρίνεται σκόπιμο αφενός να διευκολυνθεί
η κατανάλωση, στα κράτη μέλη, ενέργειας
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές σε
άλλα κράτη μέλη και, αφετέρου, να
επιτραπεί στα κράτη μέλη να
συνυπολογίζουν στους οικείους εθνικούς
στόχους την ηλεκτρική ενέργεια και την
ενέργεια για θέρμανση και ψύξη που
καταναλώνονται σε άλλα κράτη μέλη. Για
το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστούν
εναρμονισμένες διατάξεις για τον τρόπο
κατάρτισης και τη μεταβίβαση των
εγγυήσεων προέλευσης στους εν λόγω
τομείς.

κρίνεται σκόπιμο αφενός να διευκολυνθεί
η κατανάλωση, στα κράτη μέλη, ενέργειας
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές σε
άλλα κράτη μέλη και, αφετέρου, να
επιτραπεί στα κράτη μέλη να
συνυπολογίζουν στους οικείους εθνικούς
στόχους την ηλεκτρική ενέργεια και την
ενέργεια για θέρμανση και ψύξη που
καταναλώνονται σε άλλα κράτη μέλη. Για
το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστούν
εναρμονισμένες διατάξεις για τον τρόπο
κατάρτισης και τη μεταβίβαση των
εγγυήσεων προέλευσης στους εν λόγω
τομείς. Επίσης, το σύστημα εγγυήσεων
προέλευσης θα πρέπει να εφαρμόζεται και
στα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορρευστά,
ώστε να εξασφαλίζονται μεγαλύτερη
ευελιξία και μικρότερο κόστος όσον
αφορά την επίτευξη των στόχων για τα
βιοκαύσιμα. Συνεπώς, θα πρέπει επίσης
να θεσπιστούν εναρμονισμένες διατάξεις
για ένα ξεχωριστό σύστημα
μεταβιβάσιμων πιστώσεων για τα
βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορρευστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Tο σύστημα των εγγυήσεων προέλευσης θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιληφθούν τα
βιοκαύσιμα σε χωριστό σύστημα μεταβιβάσιμων δανείων, να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία για
την επίτευξη των στόχων για βιοκαύσιμα και να αποφεύγεται η περιττή φυσική μετακίνηση των
βιοκαυσίμων.  Το προτεινόμενο σύστημα θα συνδυαστεί με τα σημερινά ρυθμιστικά μέτρα
στήριξης των κρατών μελών για τα βιοκαύσιμα, όπως οι υποχρεώσεις για βιοκαύσιμα, ενώ
βασίζεται στα υπάρχοντα συστήματα εμπορεύσιμων πιστώσεων βιοκαυσίμων που υπάρχουν ήδη
στα μεγαλύτερα κράτη της ΕΕ και επιτρέπει την εναρμόνισή τους.
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Τροπολογία 215
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να δημιουργηθούν
ευκαιρίες μείωσης του κόστους επίτευξης
των στόχων που θέτει η παρούσα οδηγία,
κρίνεται σκόπιμο αφενός να διευκολυνθεί
η κατανάλωση, στα κράτη μέλη, ενέργειας
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές σε
άλλα κράτη μέλη και, αφετέρου, να
επιτραπεί στα κράτη μέλη να
συνυπολογίζουν στους οικείους εθνικούς
στόχους την ηλεκτρική ενέργεια και την
ενέργεια για θέρμανση και ψύξη που
καταναλώνονται σε άλλα κράτη μέλη. Για
το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστούν
εναρμονισμένες διατάξεις για τον τρόπο
κατάρτισης και τη μεταβίβαση των
εγγυήσεων προέλευσης στους εν λόγω
τομείς.

(19) Προκειμένου να δημιουργηθούν
ευκαιρίες μείωσης του κόστους επίτευξης
των στόχων που θέτει η παρούσα οδηγία,
κρίνεται σκόπιμο αφενός να διευκολυνθεί
η κατανάλωση, στα κράτη μέλη, ενέργειας
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές σε
άλλα κράτη μέλη και, αφετέρου, να
επιτραπεί στα κράτη μέλη να
συνυπολογίζουν στους οικείους εθνικούς
στόχους την ηλεκτρική ενέργεια και την
ενέργεια για θέρμανση και ψύξη που
καταναλώνονται σε άλλα κράτη μέλη. Για
το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστούν
εναρμονισμένες διατάξεις για τον τρόπο
κατάρτισης και τη μεταβίβαση των
εγγυήσεων προέλευσης στους εν λόγω
τομείς. Η μεταβίβαση εγγυήσεων  
προέλευσης θα πρέπει να επιτρέπεται
τόσο στις κυβερνήσεις όσο και στις
επιχειρήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδυτικές αποφάσεις στο πλαίσιο των έργων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα
λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις. Είναι επομένως σημαντικό, οι επιχειρήσεις να μπορούν οι
ίδιες να έχουν στην κατοχή τους και να μεταβιβάζουν εγγυήσεις προέλευσης στην αγορά. Η
αρχή αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζεται ρητά στην οδηγία.
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Τροπολογία 216
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να δημιουργηθούν
ευκαιρίες μείωσης του κόστους επίτευξης
των στόχων που θέτει η παρούσα οδηγία,
κρίνεται σκόπιμο αφενός να διευκολυνθεί
η κατανάλωση, στα κράτη μέλη, ενέργειας
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές σε
άλλα κράτη μέλη και, αφετέρου, να
επιτραπεί στα κράτη μέλη να
συνυπολογίζουν στους οικείους εθνικούς
στόχους την ηλεκτρική ενέργεια και την
ενέργεια για θέρμανση και ψύξη που
καταναλώνονται σε άλλα κράτη μέλη. Για
το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστούν
εναρμονισμένες διατάξεις για τον τρόπο
κατάρτισης και τη μεταβίβαση των
εγγυήσεων προέλευσης στους εν λόγω
τομείς.

(19) Προκειμένου να δημιουργηθούν
ευκαιρίες μείωσης του κόστους επίτευξης
των στόχων που θέτει η παρούσα οδηγία,
κρίνεται σκόπιμο αφενός να διευκολυνθεί
η κατανάλωση, στα κράτη μέλη, ενέργειας
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές σε
άλλα κράτη μέλη και, αφετέρου, να
επιτραπεί στα κράτη μέλη να
συνυπολογίζουν στους οικείους εθνικούς
στόχους την ηλεκτρική ενέργεια και την
ενέργεια για θέρμανση και ψύξη που
καταναλώνονται σε άλλα κράτη μέλη. Για
το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστούν
εναρμονισμένες διατάξεις για τον τρόπο
κατάρτισης και τη μεταβίβαση των
εγγυήσεων προέλευσης στους εν λόγω
τομείς. Η μεταβίβαση εγγυήσεων  
προέλευσης θα πρέπει να επιτρέπεται
τόσο στις κυβερνήσεις όσο και στις
επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 217
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η υποχρεωτική έκδοση, κατόπιν
σχετικού αιτήματος, εγγυήσεων
προέλευσης για την ενέργεια θέρμανσης ή
ψύξης που παράγεται από ανανεώσιμες
πηγές πρέπει να περιορίζεται σε σταθμούς
ισχύος τουλάχιστον 5 MWth, ώστε να
αποφεύγεται ο αδικαιολόγητα υψηλός

διαγράφεται
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διοικητικός φόρτος που θα μπορούσε να
προκύψει εάν επρόκειτο να περιληφθούν
μικρότερες εγκαταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων των οικιακών
εγκαταστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Tα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επίτευξη των εθνικών δεσμευτικών στόχων τους. H
επιτυχής ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ευρώπη εξαρτάται κυρίως
από τον κατάλληλο σχεδιασμό των εθνικών προγραμμάτων στήριξης και από μία καλώς
λειτουργούσα δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα
να επιλέγουν τον τομέα στον οποίο επιθυμούν να δράσουν περισσότερο. Ως εκ τούτου, δεν
απαιτείται πρόσθετος μηχανισμός ευελιξίας .

Τροπολογία 218
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η υποχρεωτική έκδοση, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, εγγυήσεων 
προέλευσης για την ενέργεια θέρμανσης ή 
ψύξης που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές πρέπει να περιορίζεται σε σταθμούς 
ισχύος τουλάχιστον 5 MWth, ώστε να 
αποφεύγεται ο αδικαιολόγητα υψηλός 
διοικητικός φόρτος που θα μπορούσε να 
προκύψει εάν επρόκειτο να περιληφθούν 
μικρότερες εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των οικιακών 
εγκαταστάσεων.

(20) Η υποχρεωτική έκδοση, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, εγγυήσεων 
προέλευσης για την ενέργεια θέρμανσης ή 
ψύξης που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές πρέπει να περιορίζεται σε σταθμούς 
ισχύος τουλάχιστον 1 MWth, ώστε να 
αποφεύγεται ο αδικαιολόγητα υψηλός 
διοικητικός φόρτος που θα μπορούσε να 
προκύψει εάν επρόκειτο να περιληφθούν 
μικρότερες εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των οικιακών 
εγκαταστάσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου για την επίτευξη του στόχου όσον αφορά το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας να ληφθούν υπόψη και οι μικρότερες μονάδες, που ως σύνολο αντιπροσωπεύουν 
σημαντικό δυναμικό, θα πρέπει στην έκδοση πιστοποιητικών προέλευσης να περιληφθούν 
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μονάδες ισχύος τουλάχιστον 1 MWth.

Τροπολογία 219
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να
θεσπίζουν καθεστώτα προηγούμενης
έγκρισης για τη μεταβίβαση των
εγγυήσεων προέλευσης από και προς άλλα
κράτη μέλη, εάν είναι ανάγκη να το
πράξουν προκειμένου να διασφαλίσουν
έναν ασφαλή και ισόρροπο ενεργειακό
εφοδιασμό, να επιτύχουν τους
περιβαλλοντικούς στόχους που αποτελούν
τη βάση του οικείου καθεστώτος
στήριξης ή να συμμορφωθούν προς τους
στόχους που θεσπίζονται στην παρούσα
οδηγία. Τα εν λόγω καθεστώτα πρέπει να
περιορίζονται σε ό,τι θεωρείται αναγκαίο
και αναλογικό και δεν πρέπει να
αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Tα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επίτευξη των εθνικών δεσμευτικών στόχων τους. H
επιτυχής ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ευρώπη εξαρτάται κυρίως
από τον κατάλληλο σχεδιασμό των εθνικών προγραμμάτων στήριξης και από μία καλώς
λειτουργούσα δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα
να επιλέγουν τον τομέα στον οποίο επιθυμούν να δράσουν περισσότερο. Ως εκ τούτου, δεν
απαιτείται πρόσθετος μηχανισμός ευελιξίας .
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Τροπολογία 220
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να
θεσπίζουν καθεστώτα προηγούμενης
έγκρισης για τη μεταβίβαση των
εγγυήσεων προέλευσης από και προς άλλα
κράτη μέλη, εάν είναι ανάγκη να το
πράξουν προκειμένου να διασφαλίσουν
έναν ασφαλή και ισόρροπο ενεργειακό
εφοδιασμό, να επιτύχουν τους
περιβαλλοντικούς στόχους που αποτελούν
τη βάση του οικείου καθεστώτος
στήριξης ή να συμμορφωθούν προς τους
στόχους που θεσπίζονται στην παρούσα
οδηγία. Τα εν λόγω καθεστώτα πρέπει να
περιορίζονται σε ό,τι θεωρείται αναγκαίο
και αναλογικό και δεν πρέπει να
αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγγυήσεις προέλευσης δεν είναι εμπορεύσιμα αγαθά και δεν μπορούν να μεταβιβάζονται.

Τροπολογία 221
Dirk Sterckx

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να
θεσπίζουν καθεστώτα προηγούμενης
έγκρισης για τη μεταβίβαση των
εγγυήσεων προέλευσης από και προς άλλα
κράτη μέλη, εάν είναι ανάγκη να το
πράξουν προκειμένου να διασφαλίσουν
έναν ασφαλή και ισόρροπο ενεργειακό

διαγράφεται
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εφοδιασμό, να επιτύχουν τους
περιβαλλοντικούς στόχους που αποτελούν
τη βάση του οικείου καθεστώτος
στήριξης ή να συμμορφωθούν προς τους
στόχους που θεσπίζονται στην παρούσα
οδηγία. Τα εν λόγω καθεστώτα πρέπει να
περιορίζονται σε ό,τι θεωρείται αναγκαίο
και αναλογικό και δεν πρέπει να
αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικό, μέσα σε μία ευρωπαϊκή ενιαία αγορά στον τομέα του αερίου, να επιτρέπεται
στα κράτη μέλη να επιβάλλουν περιορισμούς στη μεταβίβαση εγγυήσεων προέλευσης μεταξύ
κρατών μελών. Επιπλέον, αυτής της μορφής οι περιορισμοί δεν συνάδουν με τα προβλεπόμενη
στην Τρίτη Ενεργειακή Δέσμη με την οποία επιδιώκεται επί τούτω η προώθηση του
διασυνοριακού εμπορίου ενέργειας.

Τροπολογία 222
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να
θεσπίζουν καθεστώτα προηγούμενης
έγκρισης για τη μεταβίβαση των
εγγυήσεων προέλευσης από και προς άλλα
κράτη μέλη, εάν είναι ανάγκη να το
πράξουν προκειμένου να διασφαλίσουν
έναν ασφαλή και ισόρροπο ενεργειακό
εφοδιασμό, να επιτύχουν τους
περιβαλλοντικούς στόχους που αποτελούν
τη βάση του οικείου καθεστώτος στήριξης
ή να συμμορφωθούν προς τους στόχους
που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία. Τα
εν λόγω καθεστώτα πρέπει να
περιορίζονται σε ό,τι θεωρείται αναγκαίο
και αναλογικό και δεν πρέπει να
αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

(21) Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να
θεσπίζουν καθεστώτα προηγούμενης
έγκρισης για τη μεταβίβαση των
λογιστικών πιστοποιητικών μεταβίβασης
από και προς άλλα κράτη μέλη, εάν είναι
ανάγκη να το πράξουν προκειμένου να
διασφαλίσουν έναν ασφαλή και ισόρροπο
ενεργειακό εφοδιασμό, να επιτύχουν τους
περιβαλλοντικούς στόχους που αποτελούν
τη βάση του οικείου καθεστώτος στήριξης
ή να συμμορφωθούν προς τους στόχους
που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία. Τα
εν λόγω καθεστώτα πρέπει να
περιορίζονται σε ό,τι θεωρείται αναγκαίο
και αναλογικό και δεν πρέπει να
αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.



PE407.890v01-00 90/117 AM\728452EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα οδηγία καθιερώνεται ένας νέος ευέλικτος τρόπο επίτευξης των εθνικών
στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αυτά τα κράτη μέλη τα οποία θέλουν να
συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σύστημα. Είναι σημαντικό να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των
εγγυήσεων προέλευσης, οι οποίες προορίζονται  για σκοπούς γνωστοποίησης και μόνο και των
λογιστικών πιστοποιητικών μεταβίβασης τα οποία προορίζονται για σκοπούς ελέγχου στόχου.

Τροπολογία 223
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Από τη στιγμή που το σύστημα
εναρμονισμένων εγγυήσεων προέλευσης
υποβληθεί σε δοκιμές, η Επιτροπή πρέπει
να επανεξετάσει κατά πόσο χρειάζονται
περαιτέρω αλλαγές. (23)

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Tα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επίτευξη των εθνικών δεσμευτικών στόχων τους. H
επιτυχής ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ευρώπη εξαρτάται κυρίως
από τον κατάλληλο σχεδιασμό των εθνικών προγραμμάτων στήριξης και από μία καλώς
λειτουργούσα δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα
να επιλέγουν τον τομέα στον οποίο επιθυμούν να δράσουν περισσότερο. Ως εκ τούτου, δεν
απαιτείται πρόσθετος μηχανισμός ευελιξίας .
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Τροπολογία 224
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Από τη στιγμή που το σύστημα
εναρμονισμένων εγγυήσεων προέλευσης
υποβληθεί σε δοκιμές, η Επιτροπή πρέπει
να επανεξετάσει κατά πόσο χρειάζονται
περαιτέρω αλλαγές. (23)

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 225
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Από τη στιγμή που το σύστημα
εναρμονισμένων εγγυήσεων προέλευσης
υποβληθεί σε δοκιμές, η Επιτροπή πρέπει
να επανεξετάσει κατά πόσο χρειάζονται
περαιτέρω αλλαγές. (23)

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη αιτιολογική σκέψη περιττεύει.
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Τροπολογία 226
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να μην υπάρξουν
παρεμβολές με τα καθεστώτα στήριξης
που χορηγήθηκαν σε υφιστάμενες
εγκαταστάσεις και να αποφευχθεί η
υπεραποζημίωση των παραγωγών
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, πρέπει
να είναι μεταβιβάσιμες μεταξύ κρατών
μελών μόνο οι εγγυήσεις προέλευσης που
εκδόθηκαν για εγκαταστάσεις που
τέθηκαν σε λειτουργία μετά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας οδηγίας ή για παραγωγή που
οφείλεται σε αύξηση, μετά την εν λόγω
ημερομηνία, της δυναμικότητας
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές μιας εγκατάστασης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Tα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επίτευξη των εθνικών δεσμευτικών στόχων τους. H
επιτυχής ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ευρώπη εξαρτάται κυρίως
από τον κατάλληλο σχεδιασμό των εθνικών προγραμμάτων στήριξης και από μία καλώς
λειτουργούσα δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα
να επιλέγουν τον τομέα στον οποίο επιθυμούν να δράσουν περισσότερο. Ως εκ τούτου, δεν
απαιτείται πρόσθετος μηχανισμός ευελιξίας .

Τροπολογία 227
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να μην υπάρξουν
παρεμβολές με τα καθεστώτα στήριξης

διαγράφεται
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που χορηγήθηκαν σε υφιστάμενες
εγκαταστάσεις και να αποφευχθεί η
υπεραποζημίωση των παραγωγών
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, πρέπει
να είναι μεταβιβάσιμες μεταξύ κρατών
μελών μόνο οι εγγυήσεις προέλευσης που
εκδόθηκαν για εγκαταστάσεις που
τέθηκαν σε λειτουργία μετά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας οδηγίας ή για παραγωγή που
οφείλεται σε αύξηση, μετά την εν λόγω
ημερομηνία, της δυναμικότητας
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές μιας εγκατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγγυήσεις προέλευσης δεν είναι εμπορεύσιμα αγαθά και δεν μπορούν να μεταβιβάζονται.

Τροπολογία 228
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να μην υπάρξουν
παρεμβολές με τα καθεστώτα στήριξης
που χορηγήθηκαν σε υφιστάμενες
εγκαταστάσεις και να αποφευχθεί η
υπεραποζημίωση των παραγωγών
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, πρέπει
να είναι μεταβιβάσιμες μεταξύ κρατών
μελών μόνο οι εγγυήσεις προέλευσης που
εκδόθηκαν για εγκαταστάσεις που
τέθηκαν σε λειτουργία μετά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας οδηγίας ή για παραγωγή που
οφείλεται σε αύξηση, μετά την εν λόγω
ημερομηνία, της δυναμικότητας
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές μιας εγκατάστασης.

διαγράφεται



PE407.890v01-00 94/117 AM\728452EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 229
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να μην υπάρξουν
παρεμβολές με τα καθεστώτα στήριξης που
χορηγήθηκαν σε υφιστάμενες
εγκαταστάσεις και να αποφευχθεί η
υπεραποζημίωση των παραγωγών
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, πρέπει
να είναι μεταβιβάσιμες μεταξύ κρατών
μελών μόνο οι εγγυήσεις προέλευσης που
εκδόθηκαν για εγκαταστάσεις που τέθηκαν
σε λειτουργία μετά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας ή
για παραγωγή που οφείλεται σε αύξηση,
μετά την εν λόγω ημερομηνία, της
δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές μιας εγκατάστασης.

(23) Προκειμένου να μην υπάρξουν
παρεμβολές με τα καθεστώτα στήριξης που
χορηγήθηκαν σε υφιστάμενες
εγκαταστάσεις και να αποφευχθεί η
υπεραποζημίωση των παραγωγών
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, πρέπει
να είναι μεταβιβάσιμα μεταξύ κρατών
μελών μόνο τα λογιστικά πιστοποιητικά
μεταβίβασης που εκδόθηκαν για
εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας οδηγίας ή για παραγωγή που
οφείλεται σε αύξηση, μετά την εν λόγω
ημερομηνία, της δυναμικότητας
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές μιας εγκατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα οδηγία καθιερώνεται ένας νέος ευέλικτος τρόπο επίτευξης των εθνικών
στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αυτά τα κράτη μέλη τα οποία θέλουν να
συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σύστημα. Είναι σημαντικό να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των
εγγυήσεων προέλευσης, οι οποίες προορίζονται  για σκοπούς γνωστοποίησης και μόνο και των
λογιστικών πιστοποιητικών μεταβίβασης τα οποία προορίζονται για σκοπούς ελέγχου στόχου.
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Τροπολογία 230
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η έλλειψη διαφανών κανόνων και
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων
φορέων έγκρισης απεδείχθη ότι εμποδίζει
την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Συνεπώς, οι εθνικές,
περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη την ειδική διάρθρωση
του τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας όταν αναθεωρούν τις διοικητικές
τους διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας
κατασκευής και εκμετάλλευσης σταθμών
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης ή
καυσίμων κίνησης. Πρέπει να
απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες
έγκρισης, θέτοντας σαφείς προθεσμίες για
τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Πρέπει
να προσαρμοστούν οι κανόνες και οι
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον
προγραμματισμό ώστε να λαμβάνεται
υπόψη ο εξοπλισμός θέρμανσης, ψύξης και
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές που συμφέρει οικονομικώς και είναι
επωφελής για το περιβάλλον.

(24) Η έλλειψη διαφανών κανόνων και
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων
φορέων έγκρισης απεδείχθη ότι εμποδίζει
την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Συνεπώς, οι εθνικές,
περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη την ειδική διάρθρωση
του τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας όταν αναθεωρούν τις διοικητικές
τους διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας
κατασκευής και εκμετάλλευσης σταθμών
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης ή
καυσίμων κίνησης. Θα πρέπει να συσταθεί
ενιαίος διοικητικός οργανισμός
υπεύθυνος για όλες τις αναγκαίες
εξουσιοδοτήσεις. Ο εν λόγω οργανισμός
θα πρέπει να εγκατασταθεί στο
πλησιέστερο προς τα έργα επίπεδο, κατά
προτίμηση δε σε δημοτικό ή σε
περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει να
απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες
έγκρισης, θέτοντας σαφείς προθεσμίες για
τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Πρέπει
να προσαρμοστούν οι κανόνες και οι
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον
προγραμματισμό ώστε να λαμβάνεται
υπόψη ο εξοπλισμός θέρμανσης, ψύξης και
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές που συμφέρει οικονομικώς και είναι
επωφελής για το περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταχεία ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές παρεμποδίζεται συχνά από
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περίπλοκες διαδικασίες, δυσανάλογο αριθμό επιπέδων στην εξουσία λήψης αποφάσεων και
έλλειψη συγκέντρωσης. Είναι επιθυμητή μια μονοκατευθυντική προσέγγιση. Τούτο, ωστόσο, δεν
σημαίνει ότι είναι αναγκαίο, η αρχή έκδοσης των αδειών να βρίσκεται μόνο σε εθνικό επίπεδο.
Αν κάποιος δήμος έχει καταρτίσει δικό του σχεδιασμό για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να καταστεί ενδεχομένως, σε συνεργασία με το
αμέσως ανώτερο διοικητικό επίπεδο, η υπεύθυνη συγκεντρωτική αρχή.

Τροπολογία 231
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η έλλειψη διαφανών κανόνων και
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων
φορέων έγκρισης απεδείχθη ότι εμποδίζει
την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Συνεπώς, οι εθνικές,
περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη την ειδική διάρθρωση
του τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας όταν αναθεωρούν τις διοικητικές
τους διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας
κατασκευής και εκμετάλλευσης σταθμών
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης ή
καυσίμων κίνησης. Πρέπει να
απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες
έγκρισης, θέτοντας σαφείς προθεσμίες για
τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Πρέπει
να προσαρμοστούν οι κανόνες και οι
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον
προγραμματισμό ώστε να λαμβάνεται
υπόψη ο εξοπλισμός θέρμανσης, ψύξης και
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές που συμφέρει οικονομικώς και είναι
επωφελής για το περιβάλλον.

(24) Η έλλειψη διαφανών κανόνων και
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων
φορέων έγκρισης απεδείχθη ότι εμποδίζει
την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Συνεπώς, οι εθνικές,
περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη την ειδική διάρθρωση
του τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας όταν αναθεωρούν τις διοικητικές
τους διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας
κατασκευής και εκμετάλλευσης σταθμών
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης ή
καυσίμων κίνησης. Θα πρέπει να συσταθεί
ενιαίος διοικητικός οργανισμός
υπεύθυνος για όλες τις αναγκαίες
εξουσιοδοτήσεις. Πρέπει να
απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες
έγκρισης, θέτοντας σαφείς προθεσμίες για
τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Πρέπει
να προσαρμοστούν οι κανόνες και οι
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον
προγραμματισμό ώστε να λαμβάνεται
υπόψη ο εξοπλισμός θέρμανσης, ψύξης και
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές που συμφέρει οικονομικώς και είναι
επωφελής για το περιβάλλον.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές συναντά συχνά πολλά διοικητικά εμπόδια, δεδομένου δε ότι
πολλές από τις επιχειρήσεις του τομέα είναι ΜΜΕ, το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να περιοριστεί
όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τροπολογία 232
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
οι κανόνες και οι υποχρεώσεις για 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 
νεόδμητα και στα ανακαινισμένα κτίρια 
οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της 
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να 
ενθαρρύνονται σε ευρύτερη ευρωπαϊκή 
κλίμακα και παράλληλα να προωθούνται οι 
ενεργειακά αποδοτικότερες εφαρμογές των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους 
οικοδομικούς κώδικες και κανονισμούς.

(26) Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
οι κανόνες και οι υποχρεώσεις για 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 
νεόδμητα κτίρια οδήγησαν σε σημαντική 
αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει 
να ενθαρρύνονται σε ευρύτερη ευρωπαϊκή 
κλίμακα και παράλληλα να προωθούνται οι 
ενεργειακά αποδοτικότερες εφαρμογές των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους 
οικοδομικούς κώδικες και κανονισμούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για διατάξεις και υποχρεώσεις θα πρέπει να ισχύουν αποκλειστικά για 
νεόδμητα κτίρια.

Τροπολογία 233
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, (26) Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
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οι κανόνες και οι υποχρεώσεις για 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 
νεόδμητα και στα ανακαινισμένα κτίρια 
οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της 
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να 
ενθαρρύνονται σε ευρύτερη ευρωπαϊκή 
κλίμακα και παράλληλα να προωθούνται οι 
ενεργειακά αποδοτικότερες εφαρμογές των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους 
οικοδομικούς κώδικες και κανονισμούς.

οι κανόνες και οι υποχρεώσεις για 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 
νεόδμητα κτίρια οδήγησαν σε σημαντική 
αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει 
να ενθαρρύνονται σε ευρύτερη ευρωπαϊκή 
κλίμακα και παράλληλα να προωθούνται οι 
ενεργειακά αποδοτικότερες εφαρμογές των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους 
οικοδομικούς κώδικες και κανονισμούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ανακαινισμένα κτίρια αποτελεί υπερβολική και 
δυσανάλογη επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες. Και μόνο με την ανακαίνιση επιτυγχάνεται κατά 
κανόνα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη ισχύουν 
διατάξεις περί προστασίας μνημείων, οι οποίες είναι ασυμβίβαστες με μια υποχρέωση για 
χρησιμοποίηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μετά από ανακαίνιση.

Τροπολογία 234
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
οι κανόνες και οι υποχρεώσεις για
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τη
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα
νεόδμητα και στα ανακαινισμένα κτίρια
οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να
ενθαρρύνονται σε ευρύτερη ευρωπαϊκή
κλίμακα και παράλληλα να προωθούνται οι
ενεργειακά αποδοτικότερες εφαρμογές
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους
οικοδομικούς κώδικες και κανονισμούς.

(26) Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
οι κανόνες και οι υποχρεώσεις για
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στα
νεόδμητα και στα ανακαινισμένα κτίρια
οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα εν
λόγω μέτρα πρέπει να ενθαρρύνονται σε
ευρύτερη ευρωπαϊκή κλίμακα και
παράλληλα να προωθούνται κτίρια με
μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. συμπεριλαμβανομένων των παθητικών, πρέπει να
ενθαρρυνθεί στον τομέα της οικοδομής. Τούτο, ωστόσο, πρέπει να εντάσσεται σε μια συνολική
προσέγγιση για τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα αυτόν, σε κάθε
κτίριο, νέο ή ανακαινιζόμενο.

Τροπολογία 235
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Οι τιμές των καυσίμων αυξάνονται,
και η ενεργειακή πενία πλήττει διαρκώς
περισσότερους ανθρώπους στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το δε κόστος για
τους καταναλωτές θα πρέπει να εξεταστεί
στο πλαίσιο της προώθησης της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση για την εξάλειψη της
ενεργειακής πενίας, η οποία να προβλέπει
μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα και
προστασία των καταναλωτών που
βρίσκονται σε επισφαλή θέση, καθώς και
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης
των κατοικιών και μακροπρόθεσμους
περιβαλλοντικούς στόχους για τη μείωση
των εκπομπών άνθρακα.

Or. en
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Τροπολογία 236
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο
ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου
2006, το οποίο περιλαμβάνει συστάσεις
προς την Επιτροπή σχετικά με τη
θέρμανση και την ψύξη από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας1, ζητούσε τη θέσπιση
φορολογικών πλεονεκτημάτων, τη
χορήγηση άμεσων επενδυτικών
ενισχύσεων, τη λήψη κανονιστικών
μέτρων και τη σύσταση άλλων
μηχανισμών για την προώθηση της
χρήσης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και της δημιουργίας δικτύων
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης με
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
_______________________________

1 ΕΕ C 280 E, 29.11.2006, σ. 115.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της 14ης
Φεβρουαρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώριζε τη σημασία της τηλεθέρμανσης και
της τηλεψύξης για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ να αυξηθεί το μερίδιο της ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές στο 20%.

Τροπολογία 237
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Το χάσμα ενημέρωσης και
επιμόρφωσης, ιδίως στον τομέα της

(27) Το χάσμα ενημέρωσης και
επιμόρφωσης, ιδίως στον τομέα της
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θέρμανσης και της ψύξης, πρέπει να
εξαλειφθεί προκειμένου να ενθαρρυνθεί η
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.

θέρμανσης και της ψύξης, πρέπει να
εξαλειφθεί προκειμένου να ενθαρρυνθεί η
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και των υβριδικών συστημάτων
που συνδυάζουν συμβατικές να
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υβριδικά συστήματα ανανεώσιμων και συμβατικών πηγών ενέργειας μπορεί να αποτελέσουν
βέλτιστο από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη τρόπο για την καθιέρωση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη θέρμανση, την ψύξη και την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν επαρκή πληροφόρηση ώστε να λαμβάνουν
τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη μείωση, της κατανάλωσης ενέργειας, των αντίστοιχων
εκπομπών και της χρήσης φυσικών πόρων.

Τροπολογία 238
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Το χάσμα ενημέρωσης και
επιμόρφωσης, ιδίως στον τομέα της
θέρμανσης και της ψύξης, πρέπει να
εξαλειφθεί προκειμένου να ενθαρρυνθεί η
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.

(27) Το χάσμα ενημέρωσης και
επιμόρφωσης, ιδίως στον τομέα της
θέρμανσης και της ψύξης, πρέπει να
εξαλειφθεί προκειμένου να ενθαρρυνθεί η
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και των υβριδικών συστημάτων
που συνδυάζουν συμβατικές να
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υβριδικά συστήματα ανανεώσιμων και συμβατικών πηγών ενέργειας μπορεί να αποτελέσουν
βέλτιστο από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη τρόπο για την καθιέρωση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη θέρμανση, την ψύξη και την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν επαρκή πληροφόρηση ώστε να λαμβάνουν
τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη μείωση, της κατανάλωσης ενέργειας, των αντίστοιχων
εκπομπών και της χρήσης φυσικών πόρων.
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Τροπολογία 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Το χάσμα ενημέρωσης και
επιμόρφωσης, ιδίως στον τομέα της
θέρμανσης και της ψύξης, πρέπει να
εξαλειφθεί προκειμένου να ενθαρρυνθεί η
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.

(27) Το χάσμα ενημέρωσης και
επιμόρφωσης, ιδίως στον τομέα της
θέρμανσης και της ψύξης, πρέπει να
εξαλειφθεί προκειμένου να ενθαρρυνθεί η
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και των υβριδικών συστημάτων
που συνδυάζουν συμβατικές να
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υβριδικά συστήματα ανανεώσιμων και συμβατικών πηγών ενέργειας μπορεί να αποτελέσουν
βέλτιστο από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη τρόπο για την καθιέρωση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη θέρμανση, την ψύξη και την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν επαρκή πληροφόρηση ώστε να λαμβάνουν
τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη μείωση, της κατανάλωσης ενέργειας, των αντίστοιχων
εκπομπών και της χρήσης φυσικών πόρων.

Τροπολογία 240
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Το χάσμα ενημέρωσης και
επιμόρφωσης, ιδίως στον τομέα της
θέρμανσης και της ψύξης, πρέπει να
εξαλειφθεί προκειμένου να ενθαρρυνθεί η
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.

(27) Το χάσμα ενημέρωσης και
επιμόρφωσης, ιδίως στον τομέα της
θέρμανσης και της ψύξης, πρέπει να
εξαλειφθεί προκειμένου να ενθαρρυνθεί η
ανάπτυξη των τόσο των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας όσο και τεχνολογιών
υψηλής απόδοσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολιτική θα πρέπει να ορίζεται με βάση υποχρεώσεις για αποτελέσματα και όχι μέσα.
Απαιτείται, επομένως, ο βέλτιστος συνδυασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών
υψηλής απόδοσης, και όχι η επιλογή ενός από αυτά. Επιπλέον, μπορεί να μην υπάρχουν για
κάθε κτίριο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 241
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση 
για την ανάπτυξη της επιμόρφωσης και 
πρέπει να διατεθεί κατάλληλη πιστοποίηση 
στους εγκαταστάτες εξοπλισμού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρού 
μεγέθους, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις της αγοράς και να 
διασφαλίζεται η παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους 
καταναλωτές. Τα εθνικά καθεστώτα 
πιστοποίησης πρέπει να αναγνωρίζονται 
αμοιβαία από τα κράτη μέλη και πρέπει 
συνεπώς να βασίζονται σε ελάχιστες 
εναρμονισμένες αρχές, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ευρωπαϊκά τεχνολογικά πρότυπα 
και τα υφιστάμενα καθεστώτα 
επιμόρφωσης και απόκτησης 
επαγγελματικών προσόντων για τους 
εγκαταστάτες εξοπλισμού ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Η οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων πρέπει να 
συνεχίσει να εφαρμόζεται για θέματα τα 
οποία δεν διέπονται από την παρούσα 
οδηγία, όπως η αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων των 
εγκαταστατών που δεν είναι 

(28) Χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση 
για την ανάπτυξη της επιμόρφωσης και 
πρέπει να διατεθεί κατάλληλη πιστοποίηση 
στους εγκαταστάτες εξοπλισμού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρού 
μεγέθους, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις της αγοράς και να 
διασφαλίζεται η παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους 
καταναλωτές. Τα εθνικά καθεστώτα 
πιστοποίησης πρέπει να αναγνωρίζονται 
αμοιβαία από τα κράτη μέλη και πρέπει 
συνεπώς να βασίζονται σε ελάχιστες 
εναρμονισμένες αρχές, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ευρωπαϊκά τεχνολογικά πρότυπα 
και τα υφιστάμενα καθεστώτα 
επιμόρφωσης και απόκτησης 
επαγγελματικών προσόντων για τους 
εγκαταστάτες εξοπλισμού ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Η αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων σε 
νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
εξακολουθεί να καλύπτεται από την
οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Εάν η επιλογή ή η άσκηση 
του επαγγέλματος του εγκαταστάτη 
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πιστοποιημένοι σε ένα κράτος μέλος. κατοχυρώνεται νομοθετικώς, οι 
προϋποθέσεις για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων ορίζονται 
στην οδηγία 2005/36/ΕΚ· οι προϋποθέσεις 
αυτές ισχύουν και για εγκαταστάτες που 
είναι πιστοποιημένοι σε κράτος μέλος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ ρυθμίζει την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για νομοθετικώς 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Πρέπει να ισχύει για εγκαταστάτες που υπόκεινται σε εθελουσία 
πιστοποίηση, σύμφωνα με την οδηγία, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εγκατάσταση 
εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί ένα μόνον τμήμα της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, επί παραδείγματι, των μηχανικών θέρμανσης. Η πιστοποίηση μόνο για ένα 
μέρος του επαγγέλματος δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπεται η άσκηση όλων 
των πτυχών του συνολικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος. Νομική βάση για θέματα αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων είναι το άρθρο 47 της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία 242
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση 
για την ανάπτυξη της επιμόρφωσης και 
πρέπει να διατεθεί κατάλληλη πιστοποίηση 
στους εγκαταστάτες εξοπλισμού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρού 
μεγέθους, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις της αγοράς και να 
διασφαλίζεται η παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους 
καταναλωτές. Τα εθνικά καθεστώτα 
πιστοποίησης πρέπει να αναγνωρίζονται 
αμοιβαία από τα κράτη μέλη και πρέπει 
συνεπώς να βασίζονται σε ελάχιστες 
εναρμονισμένες αρχές, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ευρωπαϊκά τεχνολογικά πρότυπα 
και τα υφιστάμενα καθεστώτα 
επιμόρφωσης και απόκτησης 

(28) Χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση 
για την ανάπτυξη της επιμόρφωσης και 
πρέπει να διατεθεί κατάλληλη πιστοποίηση 
στους εγκαταστάτες εξοπλισμού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρού 
μεγέθους, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις της αγοράς και να 
διασφαλίζεται η παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους 
καταναλωτές. Τα εθνικά καθεστώτα 
πιστοποίησης πρέπει να αναγνωρίζονται 
αμοιβαία από τα κράτη μέλη και πρέπει 
συνεπώς να βασίζονται σε ελάχιστες 
εναρμονισμένες αρχές, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ευρωπαϊκά τεχνολογικά πρότυπα 
και τα υφιστάμενα καθεστώτα 
επιμόρφωσης και απόκτησης 
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επαγγελματικών προσόντων για τους 
εγκαταστάτες εξοπλισμού ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Η οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων πρέπει να 
συνεχίσει να εφαρμόζεται για θέματα τα 
οποία δεν διέπονται από την παρούσα 
οδηγία, όπως η αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων των 
εγκαταστατών που δεν είναι 
πιστοποιημένοι σε ένα κράτος μέλος.

επαγγελματικών προσόντων για τους 
εγκαταστάτες εξοπλισμού ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Η αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων σε 
νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
εξακολουθεί να καλύπτεται από την
οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Εάν η επιλογή ή η άσκηση 
του επαγγέλματος του εγκαταστάτη 
κατοχυρώνεται νομοθετικώς, οι 
προϋποθέσεις για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων ορίζονται 
στην οδηγία 2005/36/ΕΚ· οι προϋποθέσεις 
αυτές ισχύουν και για εγκαταστάτες που 
είναι πιστοποιημένοι σε κράτος μέλος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ ρυθμίζει την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για νομοθετικώς 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Πρέπει να ισχύει για εγκαταστάτες που υπόκεινται σε εθελουσία 
πιστοποίηση, σύμφωνα με την οδηγία, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εγκατάσταση 
εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί ένα μόνον τμήμα της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, επί παραδείγματι, των μηχανικών θέρμανσης. Η πιστοποίηση μόνο για ένα 
μέρος του επαγγέλματος δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπεται η άσκηση όλων 
των πτυχών του συνολικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος. Νομική βάση για θέματα αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων είναι το άρθρο 47 της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση 
για την ανάπτυξη της επιμόρφωσης και 
πρέπει να διατεθεί κατάλληλη πιστοποίηση 
στους εγκαταστάτες εξοπλισμού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρού 

(28) Χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση 
για την ανάπτυξη της επιμόρφωσης και 
πρέπει να διατεθεί κατάλληλη πιστοποίηση 
στους εγκαταστάτες εξοπλισμού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρού 
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μεγέθους, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις της αγοράς και να 
διασφαλίζεται η παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους 
καταναλωτές. Τα εθνικά καθεστώτα 
πιστοποίησης πρέπει να αναγνωρίζονται 
αμοιβαία από τα κράτη μέλη και πρέπει 
συνεπώς να βασίζονται σε ελάχιστες 
εναρμονισμένες αρχές, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ευρωπαϊκά τεχνολογικά πρότυπα 
και τα υφιστάμενα καθεστώτα 
επιμόρφωσης και απόκτησης 
επαγγελματικών προσόντων για τους 
εγκαταστάτες εξοπλισμού ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Η οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων πρέπει να 
συνεχίσει να εφαρμόζεται για θέματα τα 
οποία δεν διέπονται από την παρούσα 
οδηγία, όπως η αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων των 
εγκαταστατών που δεν είναι 
πιστοποιημένοι σε ένα κράτος μέλος.

μεγέθους, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις της αγοράς και να 
διασφαλίζεται η παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους 
καταναλωτές. Τα εθνικά καθεστώτα 
πιστοποίησης πρέπει να αναγνωρίζονται 
αμοιβαία από τα κράτη μέλη και πρέπει 
συνεπώς να βασίζονται σε ελάχιστες 
εναρμονισμένες αρχές, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ευρωπαϊκά τεχνολογικά πρότυπα 
και τα υφιστάμενα καθεστώτα 
επιμόρφωσης και απόκτησης 
επαγγελματικών προσόντων για τους 
εγκαταστάτες εξοπλισμού ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Η αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων σε 
νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
εξακολουθεί να καλύπτεται από την
οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Εάν η επιλογή ή η άσκηση 
του επαγγέλματος του εγκαταστάτη 
κατοχυρώνεται νομοθετικώς, οι 
προϋποθέσεις για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων ορίζονται 
στην οδηγία 2005/36/ΕΚ· οι προϋποθέσεις 
αυτές ισχύουν και για εγκαταστάτες που 
είναι πιστοποιημένοι σε κράτος μέλος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ ρυθμίζει την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για νομοθετικώς 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Πρέπει να ισχύει για εγκαταστάτες που υπόκεινται σε εθελουσία 
πιστοποίηση, σύμφωνα με την οδηγία, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εγκατάσταση 
εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί ένα μόνον τμήμα της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, επί παραδείγματι, των μηχανικών θέρμανσης. Η πιστοποίηση μόνο για ένα 
μέρος του επαγγέλματος δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπεται η άσκηση όλων 
των πτυχών του συνολικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος. Νομική βάση για θέματα αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων είναι το άρθρο 47 της Συνθήκης ΕΚ.
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Τροπολογία 244
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση 
για την ανάπτυξη της επιμόρφωσης και 
πρέπει να διατεθεί κατάλληλη πιστοποίηση 
στους εγκαταστάτες εξοπλισμού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρού 
μεγέθους, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις της αγοράς και να 
διασφαλίζεται η παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους 
καταναλωτές. Τα εθνικά καθεστώτα 
πιστοποίησης πρέπει να αναγνωρίζονται 
αμοιβαία από τα κράτη μέλη και πρέπει 
συνεπώς να βασίζονται σε ελάχιστες 
εναρμονισμένες αρχές, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ευρωπαϊκά τεχνολογικά πρότυπα 
και τα υφιστάμενα καθεστώτα 
επιμόρφωσης και απόκτησης 
επαγγελματικών προσόντων για τους 
εγκαταστάτες εξοπλισμού ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Η οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων πρέπει να 
συνεχίσει να εφαρμόζεται για θέματα τα 
οποία δεν διέπονται από την παρούσα 
οδηγία, όπως η αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων των 
εγκαταστατών που δεν είναι 
πιστοποιημένοι σε ένα κράτος μέλος.

(28) Χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση 
για την ανάπτυξη της επιμόρφωσης και 
πρέπει να διατεθεί κατάλληλη πιστοποίηση 
στους εγκαταστάτες εξοπλισμού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρού 
μεγέθους, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
στρεβλώσεις της αγοράς και να 
διασφαλίζεται η παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους 
καταναλωτές. Τα εθνικά καθεστώτα 
πιστοποίησης πρέπει να αναγνωρίζονται 
αμοιβαία από τα κράτη μέλη και πρέπει 
συνεπώς να βασίζονται σε ελάχιστες 
εναρμονισμένες αρχές, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ευρωπαϊκά τεχνολογικά πρότυπα 
και τα υφιστάμενα καθεστώτα 
επιμόρφωσης και απόκτησης 
επαγγελματικών προσόντων για τους 
εγκαταστάτες εξοπλισμού ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Η αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων σε 
νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα 
εξακολουθεί να καλύπτεται από την
οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Εάν η επιλογή ή η άσκηση 
του επαγγέλματος του εγκαταστάτη 
κατοχυρώνεται νομοθετικώς, οι 
προϋποθέσεις για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων ορίζονται
στην οδηγία 2005/36/ΕΚ· οι προϋποθέσεις 
αυτές ισχύουν και για εγκαταστάτες που 
είναι πιστοποιημένοι σε κράτος μέλος.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ ρυθμίζει την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για νομοθετικώς 
κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Πρέπει να ισχύει για εγκαταστάτες που υπόκεινται σε εθελουσία 
πιστοποίηση, σύμφωνα με την οδηγία, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εγκατάσταση 
εξοπλισμού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί ένα μόνον τμήμα της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, επί παραδείγματι, των μηχανικών θέρμανσης. Η πιστοποίηση μόνο για ένα 
μέρος του επαγγέλματος δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπεται η άσκηση όλων 
των πτυχών του συνολικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος. Νομική βάση για θέματα αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων είναι το άρθρο 47 της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία 245
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Οι μονάδες συμπαραγωγής 
συνδυάζουν με βέλτιστο τρόπο τα 
πλεονεκτήματα των διαφόρων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ 
παράλληλα είναι αξιόπιστες και έχουν 
μεγάλη ισχύ, όπως τα συνήθεις σταθμοί 
παραγωγής ενέργειας. Για την επέκταση 
και την περαιτέρω έρευνα για τέτοιου 
είδους μονάδες συμπαραγωγής η 
Επιτροπή της ΕΕ θα πρέπει να διαθέσει 
σχετικές ενισχύσεις. Η αυξανόμενη 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην Ευρώπη μπορεί έτσι να 
αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, δεδομένου 
ότι οι μονάδες συμπαραγωγής μπορούν 
να συνδυάζουν και να διαχειρίζονται 
αιολική και ηλιακή καθώς και ενέργεια 
από βιομάζα διάσπαρτη σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μονάδες συμπαραγωγής μπορούν να συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αντισταθμίζοντας κατάλληλα την αιολική και την ηλιακή 
ενέργεια, που δεν έχουν διαρκή διαθεσιμότητα, με ενέργεια από βιοαέριο και υδατοπτώσεις.
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Τροπολογία 246
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Ενώ η οδηγία 2005/36/ΕΚ θεσπίζει
απαιτήσεις για την αμοιβαία αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων, μεταξύ
άλλων των αρχιτεκτόνων, χρειάζεται να
διασφαλιστεί περαιτέρω ότι οι
αρχιτέκτονες και οι πολεοδόμοι λαμβάνουν
δεόντως υπόψη τη χρήση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα σχέδια
και τις μελέτες τους. Επομένως, τα κράτη
μέλη οφείλουν να παρέχουν σαφείς
οδηγίες. Αυτό πρέπει να γίνεται με την
επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας
2005/36/ΕΚ, και ιδίως των άρθρων 46 και
49.

(29) Ενώ η οδηγία 2005/36/ΕΚ θεσπίζει
απαιτήσεις για την αμοιβαία αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων, μεταξύ
άλλων των αρχιτεκτόνων, χρειάζεται να
διασφαλιστεί περαιτέρω ότι οι
αρχιτέκτονες και οι πολεοδόμοι λαμβάνουν
δεόντως υπόψη το βέλτιστο συνδυασμό
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
τεχνολογιών υψηλής απόδοσης στα
σχέδια και τις μελέτες τους. Επομένως, τα
κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν σαφείς
οδηγίες. Αυτό πρέπει να γίνεται με την
επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας
2005/36/ΕΚ, και ιδίως των άρθρων 46 και
49.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολιτική θα πρέπει να ορίζεται με βάση υποχρεώσεις για αποτελέσματα και όχι μέσα.
Απαιτείται, επομένως, ο βέλτιστος συνδυασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών
υψηλής απόδοσης, και όχι η επιλογή ενός από αυτά. Επιπλέον, μπορεί να μην υπάρχουν για
κάθε κτίριο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο.
Η ενεργειακή απόδοση έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων του 2020. Τούτο
καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό για τα κτίρια, τα οποία προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες
εξοικονόμησης ενέργειας.
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Τροπολογία 247
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Ενώ η οδηγία 2005/36/ΕΚ θεσπίζει
απαιτήσεις για την αμοιβαία αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων, μεταξύ
άλλων των αρχιτεκτόνων, χρειάζεται να
διασφαλιστεί περαιτέρω ότι οι
αρχιτέκτονες και οι πολεοδόμοι λαμβάνουν
δεόντως υπόψη τη χρήση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα σχέδια
και τις μελέτες τους. Επομένως, τα κράτη
μέλη οφείλουν να παρέχουν σαφείς
οδηγίες. Αυτό πρέπει να γίνεται με την
επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας
2005/36/ΕΚ, και ιδίως των άρθρων 46 και
49.

(29) Ενώ η οδηγία 2005/36/ΕΚ θεσπίζει
απαιτήσεις για την αμοιβαία αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων, μεταξύ
άλλων των αρχιτεκτόνων, χρειάζεται να
διασφαλιστεί περαιτέρω ότι οι
αρχιτέκτονες και οι πολεοδόμοι λαμβάνουν
δεόντως υπόψη το βέλτιστο συνδυασμό
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
τεχνολογιών υψηλής απόδοσης στα
σχέδια και τις μελέτες τους. Επομένως, τα
κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν σαφείς
οδηγίες. Αυτό πρέπει να γίνεται με την
επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας
2005/36/ΕΚ, και ιδίως των άρθρων 46 και
49.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολιτική θα πρέπει να ορίζεται με βάση υποχρεώσεις για αποτελέσματα και όχι μέσα.
Απαιτείται, επομένως, ο βέλτιστος συνδυασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών
υψηλής απόδοσης, και όχι η επιλογή ενός από αυτά. Επιπλέον, μπορεί να μην υπάρχουν για
κάθε κτίριο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο. Η ενεργειακή απόδοση
έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων του 2020. Τούτο καθίσταται ακόμη πιο
σημαντικό για τα κτίρια, τα οποία προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης
ενέργειας.

Τροπολογία 248
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Είναι αναγκαία η ισχυρή στήριξη
για την ολοκλήρωση του δικτύου
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εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και της χρήσης συστημάτων
ενδιάμεσης αποθήκευσης ενέργειας
(όπως οι συσσωρευτές) για την
«ολοκληρωμένη» παραγωγή ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
επιβάλλει την ύπαρξη αποτελεσματικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Τροπολογία 249
Vittorio Prodi

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 και
αερίου από ανανεώσιμες πηγές στα
διασυνδεδεμένα συστήματα ηλεκτρικής
ενέργειας και αερίου πρέπει να είναι
αντικειμενικό, διαφανές και αμερόληπτο,
και πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη
το όφελος το οποίο αποφέρουν στο
διασυνδεδεμένο σύστημα οι
εγκατεστημένοι παραγωγοί.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις θα πρέπει να διευρυνθούν για να καλύψουν και την παραγωγή αερίου από
ανανεώσιμες πηγές.
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Τροπολογία 250
Umberto Guidoni

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, ιδιαίτερα
με την εφαρμογή ειδικού καθεστώτος
μερισμού του κόστους σύνδεσης.

Or. it

Τροπολογία 251
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας
που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις απομακρυσμένες
περιφέρειες της Κοινότητας, και
ιδιαίτερα τις νησιωτικές και τις
αραιοκατοικημένες περιοχές, θα πρέπει
να επωφελούνται από λογικά τέλη
σύνδεσης. Τούτο θα διασφαλίσει ότι δεν
θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση έναντι
των παραγωγών που είναι εγκατεστημένοι
σε κεντρικότερες, περισσότερο
εκβιομηχανισμένες και
πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στο κείμενο της πρότασης της Επιτροπής υπογραμμίζεται ότι το κόστος σύνδεσης στο δίκτυο
πρέπει να είναι «διαφανές» και να μην συνεπάγεται διακρίσεις. Τούτο δεν αμφισβητείται,
υπάρχει ωστόσο κίνδυνος παρεκτροπής αν παρερμηνευτεί η αρχή της αμεροληψίας. Με την
απαγόρευση κάθε πολιτικής που δεν αποσκοπεί στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού δεν
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των απομονωμένων κοινοτήτων.

Τροπολογία 252
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Η αρμόδια αρχή εποπτείας της
έγκρισης, πιστοποίησης και
αδειοδότησης μονάδων παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα
πρέπει να είναι αντικειμενική, διαφανής,
αμερόληπτη και αναλογική, όταν
αποφασίζει για συγκεκριμένα έργα. Θα
πρέπει επομένως να απορρίπτεται
οποιαδήποτε κατάχρηση ή οποιοδήποτε
τεχνητό εμπόδιο τίθεται στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λόγου χάρη
η κατάταξη έργων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις εγκαταστάσεις που
παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο για την
υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαγορευτούν οι αδικαιολόγητοι διοικητικοί φραγμοί στην ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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Τροπολογία 253
Claude Turmes

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια τέτοια αιτιολογική σκέψη είναι περιττή.

Τροπολογία 254
Herbert Reul

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 θα 
πρέπει να μπορεί να ζητηθεί από το 
διαχειριστή του δικτύου να εξετάσει τη 
δυνατότητα αύξηση της δυναμικότητας. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα κράτη μέλη προωθούν ήδη την παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές με 
πάγιες αποζημιώσεις από δημόσιο χρήμα. Στο ηλεκτρικό ρεύμα, για παράδειγμα, οι πάγιες 
αυτές αποζημιώσεις οδηγούν σε αύξηση των τιμών. Αν λοιπόν γίνονται και αντισταθμιστικές 
πληρωμές, όταν η περίσσεια του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι δυνατόν να 
διοχετευθεί στο δίκτυο, όπως σε περίπτωση καταιγίδας σε αιολική μονάδα, τούτο θα οδηγήσει 
σε περαιτέρω αύξηση της τιμής -χωρίς ωστόσο να εξυπηρετεί το στόχο της επέκτασης του 
δικτύου.

Τροπολογία 255
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Η ενέργεια που παράγεται σε 
θαλάσσιες αιολικές μονάδες εκτός 
χωρικών υδάτων καταλογίζεται στο 
κράτος μέλος στο δίκτυο του οποίου είναι 
συνδεδεμένη η μονάδα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν θαλάσσια αιολικά πάρκα εκτός των χωρικών υδάτων. 
Πρέπει κι αυτά να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία 256
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η παραγωγή βιοκαυσίμων πρέπει να
είναι αειφόρος από περιβαλλοντική άποψη.
Συνεπώς, πρέπει να είναι υποχρεωτικό τα
βιοκαύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται
με σκοπό τη συμμόρφωση προς τους

(34) Η παραγωγή βιομάζας για ενέργεια
πρέπει να είναι αειφόρος από
περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη
Συνεπώς, πρέπει να είναι υποχρεωτικό, η
βιομάζα για ενέργεια που χρησιμοποιείται
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στόχους που θέτει η παρούσα οδηγία και
τα βιοκαύσιμα τα οποία τυγχάνουν
ενίσχυσης από εθνικά καθεστώτα να
πληρούν τα κριτήρια αειφορίας του
περιβάλλοντος.

με σκοπό τη συμμόρφωση προς τους
στόχους που θέτει η παρούσα οδηγία και
τα βιοκαύσιμα τα οποία τυγχάνουν
ενίσχυσης από εθνικά καθεστώτα να
πληρούν τα κριτήρια περιβαλλοντικής και
κοινωνικής αειφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας θα πρέπει να ισχύουν για όλες τις
εφαρμογές της βιομάζας.

Τροπολογία 257
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η παραγωγή βιοκαυσίμων πρέπει να
είναι αειφόρος από περιβαλλοντική άποψη.
Συνεπώς, πρέπει να είναι υποχρεωτικό τα
βιοκαύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται με
σκοπό τη συμμόρφωση προς τους στόχους
που θέτει η παρούσα οδηγία και τα
βιοκαύσιμα τα οποία τυγχάνουν ενίσχυσης
από εθνικά καθεστώτα να πληρούν τα
κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος.

(34) Η παραγωγή βιοκαυσίμων πρέπει να
είναι αειφόρος από περιβαλλοντική άποψη
και να συμβαδίζει με την εργατική
νομοθεσία. Συνεπώς, πρέπει να είναι
υποχρεωτικό τα βιοκαύσιμα τα οποία
χρησιμοποιούνται με σκοπό τη
συμμόρφωση προς τους στόχους που θέτει
η παρούσα οδηγία και τα βιοκαύσιμα τα
οποία τυγχάνουν ενίσχυσης από εθνικά
καθεστώτα να πληρούν τα κριτήρια
αειφορίας του περιβάλλοντος και να
συμμορφώνονται προς τις συμβάσεις της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά
με τα δικαιώματα των εργαζομένων και
τις συνθήκες εργασίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συμμόρφωση προς την εργατική νομοθεσία πρέπει να είναι σημαντικό κριτήριο, στον ίδιο
βαθμό με την περιβαλλοντική αειφορία, και πρέπει να εξακριβωθεί η επικύρωση και εφαρμογή
των κύριων προτύπων εργασίας που όρισε η ΔΟΕ.
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Τροπολογία 258
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η παραγωγή βιοκαυσίμων πρέπει να
είναι αειφόρος από περιβαλλοντική άποψη.
Συνεπώς, πρέπει να είναι υποχρεωτικό τα
βιοκαύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται
με σκοπό τη συμμόρφωση προς τους
στόχους που θέτει η παρούσα οδηγία και
τα βιοκαύσιμα τα οποία τυγχάνουν
ενίσχυσης από εθνικά καθεστώτα να
πληρούν τα κριτήρια αειφορίας του
περιβάλλοντος.

(34) Η παραγωγή βιομάζας πρέπει να είναι
αειφόρος από περιβαλλοντική άποψη.
Συνεπώς, πρέπει να είναι υποχρεωτικό η
βιομάζα που χρησιμοποιείται με σκοπό τη
συμμόρφωση προς τους στόχους που θέτει
η παρούσα οδηγία και τα βιοκαύσιμα τα
οποία τυγχάνουν ενίσχυσης από εθνικά
καθεστώτα να πληρούν τα κριτήρια
αειφορίας του περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γιατί θα πρέπει να είναι αειφόρα από περιβαλλοντική άποψη μόνο τα βιοκαύσιμα και τα
βιορρευστά, και όχι τα άλλα είδη βιομάζας;

Τροπολογία 259
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Η παραγωγή βιοκαυσίμων πρέπει να
είναι αειφόρος από περιβαλλοντική άποψη.
Συνεπώς, πρέπει να είναι υποχρεωτικό τα
βιοκαύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται με
σκοπό τη συμμόρφωση προς τους στόχους
που θέτει η παρούσα οδηγία και τα
βιοκαύσιμα τα οποία τυγχάνουν ενίσχυσης
από εθνικά καθεστώτα να πληρούν τα
κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος.

(34) Η παραγωγή βιοκαυσίμων πρέπει να
είναι αειφόρος από περιβαλλοντική άποψη.
Συνεπώς, πρέπει να είναι υποχρεωτικό τα
βιοκαύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται με
σκοπό τη συμμόρφωση προς τους στόχους
που θέτει η παρούσα οδηγία και τα
βιοκαύσιμα τα οποία τυγχάνουν ενίσχυσης
από εθνικά καθεστώτα να πληρούν τα
κριτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής
αειφορίας.

Or. en
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