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Τροπολογία 419
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό 
σχέδιο δράσης.

1. Κάθε κράτος μέλος, σε συνεργασία με 
τις περιφερειακές του αρχές, θεσπίζει ένα 
εθνικό σχέδιο δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες κυβερνήσεις πρέπει να επιτελέσουν το καθήκον τους επί του θέματος.

Τροπολογία 420
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό 
σχέδιο δράσης.

1. Κάθε κράτος μέλος, σε συνεργασία με 
τις περιφερειακές του αρχές και σε στενή 
διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους,
θεσπίζει ένα εθνικό σχέδιο δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές αρχές πρέπει να εμπλακούν ρητά στη διαδικασία εκπόνησης των εθνικών 
σχεδίων δράσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργώς στην διαμόρφωση των 
εθνικών σχεδίων δράσης με την τεχνική τους εμπειρογνωμοσύνη, ούτως ώστε να προαχθεί η 
μακροπρόθεσμη επενδυτική σταθερότητα.
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Τροπολογία 421
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις
μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την 
εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για 
διαφορετικές χρήσεις, και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των 
απαιτήσεων των άρθρων 12 έως 17.

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στους διάφορους τρόπους μεταφοράς, 
στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της 
θέρμανσης και ψύξης το 2020, και τα 
κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την 
εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για 
διαφορετικές χρήσεις και για την 
προώθηση της χρήσης τους στους τομείς της 
ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και 
της ψύξης και * στους διάφορους τρόπους 
μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τον 
ανταγωνισμό με τη χρήση για μη 
ενεργειακούς στόχους (ιδίως παραγωγή 
τροφίμων και ανακύκλωση), και τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν για την τήρηση 
των απαιτήσεων των άρθρων 12 έως 17. 
Κάθε μέτρο θα αναφέρεται μαζί με το 
κόστος του.
[* Σημείωση του μεταφραστή: Οι λέξεις σε 
πλάγιους μη έντονους χαρακτήρες
αναφέρονται στη Γερμανική, αλλά όχι 
στην Ελληνική έκδοση του 
COM(2008)19.]

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή του ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’ (Συνθήκη ΕΕ, άρθρο 174, παράγραφος 2), οι 
τρόποι μεταφοράς που προξενούν σήμερα τη μεγαλύτερη κατανάλωση παραγόμενης από ορυκτά 
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καύσιμα ενέργειας και έχουν τη μεγαλύτερη εκπομπή CO2 θα πρέπει να συμβάλουν περισσότερο 
στην επίτευξη του στόχου του μεριδίου 10% της ανανεώσιμης ενέργειας. Η προτεινόμενη 
προσθήκη εξασφαλίζει τη διαφάνεια όσον αφορά τον καταμερισμό του άχθους στον τομέα των 
μεταφορών.

Τροπολογία 422
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις
μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την 
εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για 
διαφορετικές χρήσεις, και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των 
απαιτήσεων των άρθρων 12 έως 17.

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις
μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020 καθώς και το στόχο ενεργειακής 
απόδοσης των κρατών μελών για τις 
μεταφορές, και τα κατάλληλα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των εν 
λόγω στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την 
εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για 
διαφορετικές χρήσεις, και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των 
απαιτήσεων των άρθρων 12 έως 17.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή ο στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκφράζεται με ποσοστό, είναι σημαντικό 
να εξεταστεί μαζί με άλλα μέτρα για τη μείωση της συνολικής ζήτησης σε ενέργεια.
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Τροπολογία 423
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις
μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την 
εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για 
διαφορετικές χρήσεις, και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των 
απαιτήσεων των άρθρων 12 έως 17.

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις
μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων της 
συνεργασίας μεταξύ των τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών αρχών, των 
εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων πόρων και την εκμετάλλευση 
νέων πόρων για διαφορετικές χρήσεις, και 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 
τήρηση των απαιτήσεων των άρθρων 12 
έως 17.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ τα σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γίνονται δεκτά και προωθούνται σε εθνικό 
επίπεδο, ανακύπτουν συχνά προβλήματα όσον αφορά στα στάδια της αποδοχής και έγκρισης σε 
τοπικό επίπεδο. Θα ήταν επομένως σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά σχέδια δράσης 
πετυχαίνουν την ενίσχυση στα κράτη μέλη του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 
διακυβέρνησης. Οι αποκλειστικές αναφορές στη βιομάζα περιορίζουν την ισχύ της παραγράφου.

Τροπολογία 424
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις
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μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την 
εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για 
διαφορετικές χρήσεις, και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των 
απαιτήσεων των άρθρων 12 έως 17.

μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων πόρων βιομάζας, την 
εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για 
διαφορετικές χρήσεις και την αύξηση του 
μεριδίου της βιομάζας που 
χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας, 
και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για 
την τήρηση των απαιτήσεων των άρθρων 
12 έως 17.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο όσον αφορά στην εφαρμογή της οδηγίας. Οι πόροι 
βιομάζας είναι περιορισμένοι στην ΕΕ και εναπόκειται στα κράτη μέλη η διασφάλιση του ότι η 
οδός της βιομάζας θα μπορέσει να συμβάλει πλήρως στην αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η καύση βιομάζας συνεπάγεται σημαντικές ενεργειακές 
απώλειες, με αποτέλεσμα να πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη χρήση της βιομάζας σε 
εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
απώλειες κατά τη διαδικασία μετατροπής.

Τροπολογία 425
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις
μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις
μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
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εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την 
εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για 
διαφορετικές χρήσεις, και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των 
απαιτήσεων των άρθρων 12 έως 17.

εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων ανανεώσιμων πόρων και την 
εκμετάλλευση νέων ανανεώσιμων πόρων
για διαφορετικές χρήσεις, και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των 
απαιτήσεων των άρθρων 12 έως 17.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν αφορά αποκλειστικά τη βιομάζα, αλλά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Σε αυτές περιλαμβάνονται η αιολική, η ηλιακή, η υδροηλεκτρική ενέργεια κ.λπ.

Τροπολογία 426
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις
μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την 
εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για 
διαφορετικές χρήσεις, και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των 
απαιτήσεων των άρθρων 12 έως 17.

Το εθνικό σχέδιο δράσης ορίζει τους 
στόχους των κρατών μελών για τα μερίδια 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις
μεταφορές, στους τομείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης το 
2020, και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την επίτευξη των εν λόγω 
στόχων, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών πολιτικών για την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων πόρων βιομάζας και την 
εκμετάλλευση νέων πόρων βιομάζας για 
διαφορετικές χρήσεις, τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την τήρηση των 
απαιτήσεων των άρθρων 12 έως 17 και τα 
μέτρα προς άρση των κανονιστικών και 
μη κανονιστικών εμποδίων για την
ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Το εθνικό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει 
επίσης μέτρα προς εξασφάλιση επαρκών 
εναλλακτικών καυσίμων για τα οχήματα 
με μηδενικές εκπομπές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η υιοθέτηση πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών συχνά προσκρούει στην έλλειψη υποδομής. Η 
έλλειψη εναλλακτικών καυσίμων για τα οχήματα με μηδενικές εκπομπές, όπως τα οχήματα που 
κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια ή υδρογόνο, συνιστά ένα λόγο για τον οποίο οι καταναλωτές 
δεν τα αγοράζουν.

Τροπολογία 427
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, το εθνικό σχέδιο δράσης 
αναφέρει τη συμβολή των διαφόρων 
τομέων της οικονομίας στη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
Ειδικότερα, θα τεκμηριώνεται σαφώς η 
συμβολή των διαφόρων τρόπων 
μεταφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εστίαση της παρούσας οδηγίας στην έρευνα και στην ανάπτυξη είναι εξαιρετικά σημαντική.

Τροπολογία 428
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εθνικό σχέδιο δράσης πρέπει να 
αναφέρει τη συμβολή στην επίτευξη των 
ανωτέρω στόχων των μέτρων προς 
εκτέλεση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης 
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Ενεργειακής Απόδοσης, που διέπονται 
από την οδηγία 2006/32/ΕΚ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της άμεσης σχέσης που υπάρχει μεταξύ της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και 
της επίτευξης των στόχων για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα εθνικά 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εθνικών σχεδίων 
δράσης.

Τροπολογία 429
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το εθνικό σχέδιο δράσης δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στις προσπάθειες για την έρευνα 
και ανάπτυξη που αφορούν στην ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές και στην 
εξοικονόμηση ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εστίαση της παρούσας οδηγίας στην έρευνα και στην ανάπτυξη είναι εξαιρετικά σημαντική.

Τροπολογία 430
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ως οδηγό για τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή εκπονεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2009 δεσμευτικό μοντέλο για τα σχέδια 



AM\730535EL.doc 11/101 PE409.383v01-00

EL

δράσης ανανεώσιμης ενέργειας, στο 
οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα 
ακόλουθα:
(α) στατιστικές αναφοράς για τα κράτη 
μέλη όσον αφορά στο μερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας του 2005 
και του τελευταίου διαθέσιμου έτους, η 
οποία προσδιορίζεται από:
- τα στερεά καύσιμα, το πετρέλαιο, το 
φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τον ηλεκτρισμό και τη 
θερμότητα (παράγωγη θερμότητα, 
τηλεθέρμανση και ψύξη)· τη θέρμανση 
και την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται από ανανεώσιμες και μη 
ανανεώσιμες πηγές·
- τους τομείς της βιομηχανίας, των
οικιακών εγκαταστάσεων και των 
υπηρεσιών, καθώς και των μεταφορών·
- την ηλεκτρική ενέργεια (εξαιρουμένης 
της σχετικής με τη θέρμανση και ψύξη), 
τη θερμότητα (συμπεριλαμβανομένης της 
ηλεκτρικής ενέργειας για θέρμανση και 
ψύξη) και τις μεταφορές· εν πάση 
περιπτώσει από ανανεώσιμες και μη 
ανανεώσιμες πηγές·
(β) δεσμευτικοί στόχοι για τα κράτη μέλη 
όσον αφορά το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην τελική 
ενεργειακή κατανάλωση έως το 2020, ως 
ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος 
Ι·
(γ) δεσμευτικοί ενδιάμεσοι στόχοι για τα 
κράτη μέλη, ως ορίζεται στο μέρος Β του
παραρτήματος Ι·
(δ) δεσμευτικοί στόχοι που πρέπει να 
επιτύχουν τα κράτη μέλη έως το 2020 
καθώς και ενδιάμεσοι στόχοι για τα 
μερίδια της ενέργειας που καλύπτουν οι 
ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της 
ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και 
ψύξης και των μεταφορών:
(i) δεσμευτικοί στόχοι για το μερίδιο της 
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ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας:
- εθνικοί στόχοι για το μερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 
προκειμένου να συμμορφώνεται με το 
μέρος Α του παραρτήματος Ι·
- εθνικοί ενδιάμεσοι στόχοι για το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
προκειμένου να συμμορφώνεται με το 
μέρος Β του παραρτήματος Ι·
(ii) δεσμευτικοί στόχοι για το μερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
παραγωγή θερμότητας και ψύξης:
- εθνικοί στόχοι για το μερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή θέρμανσης και ψύξης το 2020 
προκειμένου να συμμορφώνεται με το 
μέρος Α του παραρτήματος Ι·
- εθνικοί ενδιάμεσοι στόχοι για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή θερμότητας και ψύξης 
προκειμένου να συμμορφώνεται με το 
μέρος Β του παραρτήματος Ι·
(iii) δεσμευτικοί στόχοι για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 
μεταφορές:
- εθνικοί στόχοι για το μερίδιο ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές 
το 2020 προκειμένου να συμμορφώνεται 
με το μέρος Α του παραρτήματος Ι·
- εθνικοί ενδιάμεσοι στόχοι για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 
μεταφορές προκειμένου να 
συμμορφώνεται με το μέρος Β του 
παραρτήματος Ι·
(ε) μέτρα προς επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως
(δ), μεταξύ των οποίων:
(i) συνοπτικός πίνακας όλων των μέτρων 
που αφορούν στην προώθηση της 
χρησιμοποίησης της ενέργειας από 
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ανανεώσιμες πηγές·
(ii) μέτρα για την προώθηση της 
χρησιμοποίησης της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας:
- γενικά μέτρα, μεταξύ των οποίων 
φορολογικές, οικονομικές, νομικές και 
άλλες πολιτικές που προάγουν τη 
χρησιμοποίηση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, ιδίως σε 
απομακρυσμένες και απομονωμένες 
περιοχές με μεγάλο δυναμικό 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως οι 
αραιοκατοικημένες ορεινές περιοχές ή 
νήσοι·
- συγκεκριμένα μέτρα για την πλήρωση 
των απαιτήσεων των άρθρων 12, 13 και
14·
(iii) μέτρα για την προώθηση της 
χρησιμοποίησης της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της 
θέρμανσης και ψύξης:
- γενικά μέτρα, μεταξύ των οποίων 
φορολογικές, οικονομικές, νομικές και 
άλλες πολιτικές που προάγουν τη 
χρησιμοποίηση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, ιδίως σε 
απομακρυσμένες και απομονωμένες 
περιοχές με μεγάλο δυναμικό 
ανανεώσιμης ενέργειας, όπως οι 
αραιοκατοικημένες ορεινές περιοχές ή 
νήσοι·
- συγκεκριμένα μέτρα για την πλήρωση 
των απαιτήσεων των άρθρων 12 και 13·
(iv) μέτρα για την προώθηση της 
χρησιμοποίησης της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των 
μεταφορών:
- γενικά μέτρα, μεταξύ των οποίων 
φορολογικές, οικονομικές, νομικές και 
άλλες πολιτικές που προάγουν τη 
χρησιμοποίηση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές·
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- συγκεκριμένα μέτρα για την πλήρωση 
των απαιτήσεων των άρθρων 12 και 13 
και των άρθρων 15, 16 και 17·
(v) συγκεκριμένα μέτρα για την 
προώθηση της χρησιμοποίησης ενέργειας 
από βιομάζα:
- γενικά μέτρα, μεταξύ των οποίων 
φορολογικές, οικονομικές, νομικές και 
άλλες πολιτικές που προάγουν τη 
χρησιμοποίηση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές·
- συγκεκριμένα μέτρα για νέα σχετικά με
τη βιομάζα κινητοποίηση, τα οποία
λαμβάνουν υπόψη τις κάτωθι αρχές:
- την ποσότητα βιομάζας που απαιτείται 
για την επίτευξη των στόχων·
- τον ορισμό του είδους και της 
προέλευσης της βιομάζας·
- την αρμονία μεταξύ της διαθεσιμότητας 
/ του δυναμικού / των εισαγωγών 
βιομάζας και των στόχων·
- τη θέσπιση μέτρων προς αύξηση της 
διαθεσιμότητας βιομάζας, λαμβάνοντας 
υπόψη τους λοιπούς χρήστες βιομάζας 
(τομείς που βασίζονται στη γεωργία και 
δασοκομία)·
(στ) αξιολογήσεις:
(i) αναμενόμενη συνολική συνεισφορά 
κάθε τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας προς επίτευξη των δεσμευτικών 
στόχων του 2020 και των δεσμευτικών
ενδιάμεσων στόχων για τα μερίδια της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους 
τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της 
θέρμανσης και ψύξης και των 
μεταφορών·
(ii) μικτή και τελική κατανάλωση 
ενέργειας για το 2020 βάσει σεναρίου 
διατήρησης της σημερινής κατάστασης 
και σεναρίου απόδοσης·
(iii) Στρατηγική Περιβαλλοντική 
Εκτίμηση ως ορίζεται στην οδηγία
2001/42/ΕΚ για τη ΣΠΕ που 
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ενσωματώνει τα περιβαλλοντικά οφέλη 
της χρησιμοποίησης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές καθώς και τον 
αντίκτυπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απόμακρες και απομονωμένες περιοχές, και ιδίως τα νησιά, διαθέτουν συχνά μεγάλο 
δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενεργείας το οποίο δεν υφίσταται τη δέουσα εκμετάλλευση λόγω 
της ελλείψεως τεχνογνωσίας, κατάλληλου σχεδιασμού και σχετικών οικονομικών μέσων. Οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να μεταμορφώσουν τις υπανάπτυκτες αυτές περιοχές σε 
πρωτοπόρες όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ και στη συμβολή στην εξέλιξη του 
ευρωπαϊκού αναπτυξιακού μοντέλου.

Τροπολογία 431
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή εκπονεί κοινό δεσμευτικό 
μοντέλο για τα εθνικά σχέδια δράσης σε 
παράρτημα της παρούσας οδηγίας μέχρι 
τις 30 Ιουνίου 2009. Το μοντέλο αυτό 
χρησιμεύει ως προσανατολισμός των 
κρατών μελών και εκπονείται σε 
διαβούλευση με τα κράτη μέλη και την 
κοινωνία των πολιτών.
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές 
αναφέρουν τη δομή των εθνικών σχεδίων 
δράσης, συμπεριλαμβανομένων 
τυποποιημένων πληροφοριών σχετικά με 
τα μέσα καθοδήγησης, και τα γενικά 
μέτρα που προτίθενται να 
χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη προς 
επίτευξη του εθνικού τους στόχου, τις 
μετρήσεις / τη μεθοδολογία και τις 
στατιστικές αναφοράς για τον υπολογισμό 
του μεριδίου της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, τις σχεδιαζόμενες 
δράσεις ανά τεχνολογία (όπως η αιολική 
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και η ηλιακή ενέργεια και η βιοενέργεια) 
και ανά τομέα (βιομηχανία, νοικοκυριά 
και υπηρεσίες καθώς και μεταφορές).
Τα κράτη μέλη αναφέρουν τα γενικά 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των 
φορολογικών, οικονομικών, νομικών ή 
λοιπών πολιτικών, που προάγουν τη 
χρησιμοποίηση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, καθώς και τις 
δράσεις που προβλέπονται για τη 
χρησιμοποίηση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στο δημόσιο τομέα.
Προς ενίσχυση της διαφάνειας για τους 
επενδυτές στον τομέα της ανανεώσιμης 
ενέργειας, τα εθνικά σχέδια δράσης 
περιλαμβάνουν περιγραφή των επιπέδων 
επιδότησης των διαφόρων τεχνολογιών. 
Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται από 
την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 432
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όποτε διάφορα κράτη μέλη 
προτίθενται να επιδιώξουν τους στόχους 
τους από κοινού, καθένα εξ αυτών των 
κρατών μελών θεσπίζει τις λεπτομέρειες 
των σχετικών συμφωνιών στο εθνικό του 
σχέδιο δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διμερείς και πολυμερείς κοινές δράσεις κρατών μελών αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική επίτευξη των εθνικών στόχων που αφορούν στην ανανεώσιμη 
ενέργεια χωρίς να υπονομεύονται τα υφιστάμενα συστήματα στήριξης.
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Τροπολογία 433
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά το σχεδιασμό και τη διαχείριση
καθεστώτων στήριξης των πηγών 
ανανεώσιμης ενέργειας, τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν την προσφορά ενός 
μακροπρόθεσμου σταθερού πλαισίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αιφνίδιες και συνεχείς αλλαγές ενός μηχανισμού στήριξης εντείνουν την ανασφάλεια των 
επενδυτών και συνεπάγονται αυξήσεις του κόστους για τους καταναλωτές. Μόνο η ύπαρξη 
σταθερού πλαισίου μπορεί να μειώσουν το κόστος αυτό.

Τροπολογία 434
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα εθνικά σχέδια δράσης αναφέρουν 
επίσης τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθενται τα κράτη μέλη να επιτύχουν 
τους στόχους όσον αφορά στην παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στόχος 
είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ένα 
κράτος μέλος που έχει αποφασίσει να 
μειώσει το δυναμικό παραγωγής 
ενέργειας που δεν συμβάλλει σε 
υψηλότερες εκπομπές CO2 να
αντισταθμίζει τη μείωση αυτή με την 
εισαγωγή ενέργειας που παράγεται στο 
εξωτερικό της χώρας. Έτσι 
διασφαλίζεται η αποφυγή μιας 
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κατάστασης στην οποία η σταδιακή 
εξάλειψη των πηγών παραγωγής που 
μειώνουν το CO2 συνεπιφέρει την 
εξαφάνιση των κερδών από τη μάχη κατά 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακος δεν πρέπει να αυξηθούν εξαιτίας της αντικαταστάσεως 
των πηγών παραγωγής που μειώνουν το CO2 από εισαγωγές. Για να εξασφαλιστεί η μελλοντική 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, δεν μπορεί ούτε να μειωθεί σημαντικά η ποσότητα της ενέργειας 
που η ενδιαφερόμενη χώρα συνεισφέρει στην αντίστοιχη εσωτερική αγορά ενέργειας. Είναι 
εξαιρετικά σημαντικό το να μην διακυβευθούν οι συνολικοί στόχοι μείωσης των εκπομπών.

Τροπολογία 435
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Έως τις 30 Ιουνίου 2009, η Επιτροπή 
εκπονεί μοντέλο για τα εθνικά σχέδια 
δράσης, ούτως ώστε να προσφέρει στα 
κράτη μέλη καθοδήγηση όσον αφορά στα 
ελάχιστα στοιχεία που απαιτούνται σε 
σχέση με το άρθρο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη μοντέλου για τα εθνικά σχέδια δράσης ενεργειακής απόδοσης προκάλεσε 
καθυστερήσεις όσον αφορά στην υποβολή των σχεδίων αυτών.
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Τροπολογία 436
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εθνικά 
τους σχέδια δράσης στην Επιτροπή το 
αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2010.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα σχέδια 
δράσης τους για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στην Επιτροπή το αργότερο 
εντός ενός έτους από της θέσεως σε ισχύ 
της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν τα σημαντικότερα μέσα για 
την επίτευξη των στόχων και πρέπει να εκπονηθούν από τα κράτη μέλη το συντομότερο 
δυνατόν.

Τροπολογία 437
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εθνικά 
τους σχέδια δράσης στην Επιτροπή το 
αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2010.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εθνικά 
τους σχέδια δράσης στην Επιτροπή έως τις 
31 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή εκπονεί 
μέχρι το 2009 μοντέλο για τα εθνικά 
σχέδια δράσης, προκειμένου να 
προσφέρει καθοδήγηση προς τα κράτη 
μέλη και να διευκολύνει τη συγκριτική 
αξιολόγηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εύλογο και σκόπιμο η κοινοποίηση των εθνικών σχεδίων να πραγματοποιείται μετά από 
τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Οι προσανατολισμοί της Επιτροπής θα 
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διευκολύνουν και επιταχύνουν τη διαδικασία. Για να προσφέρουν ένα καθαρό όραμα θα πρέπει 
τα εθνικά σχέδια δράσης να ετοιμάζονται και κοινοποιούνται στην Επιτροπή λίγο μετά από τη 
μεταφορά της οδηγίας ΑΠΕ στις εθνικές νομοθεσίες, λαμβάνοντας υπόψη το εύρος και την 
πολυπλοκότητα των απαιτούμενων νομοθετικών, κανονιστικών και τεχνικών προσαρμογών.

Τροπολογία 438
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εθνικά 
τους σχέδια δράσης στην Επιτροπή το 
αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2010.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εθνικά 
τους σχέδια δράσης στην Επιτροπή έως τις 
31 Μαρτίου 2010. Τα εθνικά σχέδια 
δράσης και η εκτίμησή τους από την 
Επιτροπή αποστέλλονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η αξιολόγηση των σχεδίων δράσης και η αποστολή της εκτίμησης στις 
νομοθετικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να συνεχισθεί η διαδικασία.

Τροπολογία 439
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εντός τριμήνου από της 
κοινοποιήσεως εθνικού σχεδίου δράσης 
εκ μέρους ενός κράτους μέλους δυνάμει 
της παραγράφου 2, η Επιτροπή δύναται 
να απορρίψει το σχέδιο αυτό, ή 
οιαδήποτε πτυχή αυτού, εάν δεν περιέχει 
όλα τα στοιχεία που απαιτεί η 
παράγραφος 1β ή εάν δεν συμβιβάζεται 
με τους υποχρεωτικούς στόχους που 
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εκτίθενται στο παράρτημα Ι. Στην 
περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος 
υποβάλλει τροπολογίες και το εθνικό 
σχέδιο δράσης δεν θεωρείται ως εγκριθέν 
προτού γίνουν δεκτές οι τροπολογίες από 
την Επιτροπή. Η Επιτροπή αιτιολογεί 
οιαδήποτε απορριπτική απόφαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η πρόοδος των κρατών μελών θα παρακολουθείται δεόντως 
και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση θα αντιμετωπίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά, πρέπει να 
εγκριθούν αυστηρότερες διαδικασίες σχετικά με τα υποβαλλόμενα σχέδια δράσης για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι πιο δεσμευτικές για τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 440
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ένα κράτος μέλος, του οποίου το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές έπεσε κάτω από την ενδεικτική 
πορεία του μέρους Β του παραρτήματος Ι 
κατά την αμέσως προηγούμενη διετία, 
υποβάλει νέο εθνικό σχέδιο δράσης στην 
Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου το αργότερο 
για το επόμενο έτος, παρουσιάζοντας 
κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί 
ότι μελλοντικά το μερίδιο της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές θα ισούται ή θα 
υπερβαίνει την ενδεικτική πορεία του 
μέρους Β του παραρτήματος I.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι ίσως αναποτελεσματικό να θέσουμε ως στόχο την επίτευξη προόδου κάθε διετία, ιδίως τη 
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στιγμή που η αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συνδέεται μάλλον στενά με τις 
τεχνολογικές εξελίξεις.

Τροπολογία 441
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά την αξιολόγηση των 
προσπαθειών που κατέβαλε ένα κράτος 
μέλος, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την πρόοδο που επέτυχε το εν 
λόγω κράτος όσον αφορά στην υλοποίηση
των μέτρων που θεσπίζονται στο εθνικό 
σχέδιο δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση που αναφέρεται στην οδηγία
2006/32/ΕΚ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ενόψει της άμεσης σχέσης μεταξύ της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξης 
των στόχων για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών, θα πρέπει να αξιολογείται η πρόοδος 
των κρατών μελών όσον αφορά στην ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τη γενικότερη 
αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στην οδηγία.

Τροπολογία 442
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η τελική κατανάλωση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε κάθε κράτος μέλος 
υπολογίζεται ως το άθροισμα:

5. Η τελική κατανάλωση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές σε κάθε κράτος μέλος 
υπολογίζεται ως το άθροισμα:

(α) της τελικής κατανάλωσης ηλεκτρικής (α) της τελικής φυσικής κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
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ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· πηγές·
(β) της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 
ψύξη· και

(β) της τελικής φυσικής κατανάλωσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για 
θέρμανση και ψύξη· και

(γ) της τελικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που καταναλώθηκε στις μεταφορές.

(γ) της τελικής φυσικής κατανάλωσης
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 
μεταφορές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μία φυσική ποσότητα είναι μια καταμετρήσιμη ιδιότητα ενός φυσικού αντικειμένου η οποία 
μπορεί είτε να μετρηθεί απ’ ευθείας είτε να υπολογισθεί από ποσότητες που έχουν μετρηθεί. 
Πρόκειται επομένως για σαφέστερο νομικό ορισμό προς υπολογισμό της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 443
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) της τελικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που καταναλώθηκε στις μεταφορές.

(γ) της τελικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που καταναλώθηκε από τους 
διάφορους τρόπους μεταφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή του ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’ (Συνθήκη ΕΕ, άρθρο 174, παράγραφος 2), οι 
τρόποι μεταφοράς που προξενούν σήμερα τη μεγαλύτερη κατανάλωση παραγόμενης από ορυκτά 
καύσιμα ενέργειας και έχουν τη μεγαλύτερη εκπομπή CO2 θα πρέπει να συμβάλουν περισσότερο 
στην επίτευξη του στόχου του μεριδίου 10% της ανανεώσιμης ενέργειας. Η προτεινόμενη 
προσθήκη εξασφαλίζει τη διαφάνεια όσον αφορά τον καταμερισμό του άχθους στον τομέα των 
μεταφορών.
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Τροπολογία 444
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1(γ), η 
τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές 
υπολογίζεται ως η αναλογία των 
επιβατοχιλιομέτρων ή των τόνων 
εμπορευματοχιλιομέτρων που κινεί η 
ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές.

Or. en

Τροπολογία 445
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 - εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1(γ), η 
κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε ηλεκτρικά οχήματα 
υπολογίζεται τέσσερεις φορές για την 
επίτευξη του στόχου του 10%, ούτως 
ώστε να ληφθεί υπόψη το εγγενές 
πλεονέκτημα απόδοσης που έχει η 
τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης.

Or. en
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Τροπολογία 446
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν 
από την Επιτροπή να λαμβάνονται 
υπόψη, για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1, τα άλλα μέτρα που έχουν 
λάβει προς μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου και αύξηση της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. 
Η Επιτροπή αποφασίζει την προσαρμογή 
που θα επιφέρει στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας του κράτους μέλους από 
ανανεώσιμες πηγές για το έτος 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να συνιστά ύψιστη προτεραιότητα της 
ΕΕ. Η αύξηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί ένα μόνον τρόπο για την 
προαγωγή του βασικού αυτού στόχου. Θα πρέπει επομένως η Επιτροπή να λαμβάνει επίσης 
υπόψη και άλλους τρόπους παραγωγής ενέργειας με μικρή χρήση άνθρακα κατά την αξιολόγηση 
του στόχου της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.

Τροπολογία 447
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν 
στην Επιτροπή αίτηση να ληφθεί υπόψη, 
για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
κατασκευή, στο έδαφός τους, σταθμών 
αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με εξαιρετικά μακρόχρονη 
φάση αποπεράτωσης, υπό τους 

διαγράφεται
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ακόλουθους όρους:
(α) η κατασκευή του σταθμού 
αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας πρέπει να έχει ξεκινήσει πριν 
από το 2016·
(β) ο σταθμός αξιοποίησης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας πρέπει να έχει 
παραγωγική δυναμικότητα 5 000 MW και 
άνω·
(γ) ο σταθμός πρέπει να μην έχει 
δυνατότητα να ξεκινήσει τη λειτουργία 
του πριν από το 2020·
(δ) ο σταθμός πρέπει να μπορεί να 
ξεκινήσει τη λειτουργία του πριν από το 
2022.
Η Επιτροπή θα αποφασίσει ποια 
προσαρμογή θα γίνει στο μερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές του 
κράτους μέλους για το 2020, λαμβάνοντας 
υπόψη την πρόοδο των εργασιών 
κατασκευής, το ποσό της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης που 
χορηγήθηκε στο σταθμό και την 
ποσότητα της παραγόμενης από το 
σταθμό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
κατά τη διάρκεια ενός μέσου έτους 
παραγωγής μετά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του.
Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2, η Επιτροπή θα εκπονήσει 
κανόνες για την εφαρμογή της παρούσας 
διάταξης το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2012.

Or. sl
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Τροπολογία 448
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν 
στην Επιτροπή αίτηση να ληφθεί υπόψη, 
για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
κατασκευή, στο έδαφός τους, σταθμών 
αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με εξαιρετικά μακρόχρονη φάση 
αποπεράτωσης, υπό τους ακόλουθους 
όρους:

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν 
στην Επιτροπή αίτηση να ληφθεί υπόψη, 
για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
κατασκευή, στο έδαφός τους, σταθμών 
αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με εξαιρετικά μακρόχρονη φάση 
αποπεράτωσης, υπό τον όρο να έχει 
ξεκινήσει η κατασκευή του σταθμού 
αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας πριν από το 2019·

(α) η κατασκευή του σταθμού αξιοποίησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να 
έχει ξεκινήσει πριν από το 2016·

(β) ο σταθμός αξιοποίησης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας πρέπει να έχει 
παραγωγική δυναμικότητα 5 000 MW και 
άνω·
(γ) ο σταθμός πρέπει να μην έχει 
δυνατότητα να ξεκινήσει τη λειτουργία 
του πριν από το 2020·
(δ) ο σταθμός πρέπει να μπορεί να 
ξεκινήσει τη λειτουργία του πριν από το 
2022.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία και να μην τους τίθενται 
υπερβολικά περιοριστικοί όροι.
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Τροπολογία 449
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν 
στην Επιτροπή αίτηση να ληφθεί υπόψη, 
για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
κατασκευή, στο έδαφός τους, σταθμών 
αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με εξαιρετικά μακρόχρονη φάση 
αποπεράτωσης, υπό τους ακόλουθους 
όρους:

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν 
στην Επιτροπή αίτηση να ληφθεί υπόψη, 
για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
κατασκευή, στο έδαφός τους, σταθμών 
αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με εξαιρετικά μακρόχρονη φάση 
αποπεράτωσης, υπό τους ακόλουθους 
όρους:

(α) η κατασκευή του σταθμού αξιοποίησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να 
έχει ξεκινήσει πριν από το 2016·

(α) η κατασκευή του σταθμού αξιοποίησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να 
έχει ξεκινήσει πριν από το 2018·

(β) ο σταθμός αξιοποίησης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας πρέπει να έχει 
παραγωγική δυναμικότητα 5 000 MW και 
άνω·

(β) ο σταθμός αξιοποίησης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας πρέπει να έχει 
παραγωγική δυναμικότητα 1 000 MW και 
άνω ή τουλάχιστον ίση προς το 5 % της
μέγιστης ενεργειακής ισχύος του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·

(γ) ο σταθμός πρέπει να μην έχει 
δυνατότητα να ξεκινήσει τη λειτουργία του 
πριν από το 2020·

(γ) ο σταθμός πρέπει να μην έχει 
δυνατότητα να ξεκινήσει τη λειτουργία του 
πριν από το 2020·

(δ) ο σταθμός πρέπει να μπορεί να 
ξεκινήσει τη λειτουργία του πριν από το 
2022.

(δ) ο σταθμός πρέπει να μπορεί να 
ξεκινήσει τη λειτουργία του πριν από το 
2024.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχικώς θεσπισθείσες απαιτήσεις συνιστούν διακρίσεις δεδομένου ότι επιτρέπουν την 
εφαρμογή της διάταξης αυτής μόνον σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων κρατών 
μελών και για συγκεκριμένες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών.
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Τροπολογία 450
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν 
στην Επιτροπή αίτηση να ληφθεί υπόψη, 
για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
κατασκευή, στο έδαφός τους, σταθμών 
αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με εξαιρετικά μακρόχρονη φάση 
αποπεράτωσης, υπό τους ακόλουθους 
όρους:

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν 
στην Επιτροπή αίτηση να ληφθεί υπόψη, 
για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
κατασκευή σταθμών αξιοποίησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με 
εξαιρετικά μακρόχρονη φάση 
αποπεράτωσης, υπό τους ακόλουθους 
όρους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη της φράσης ‘στο έδαφός τους’ μπορεί να περιορίσει την εφαρμογή της οδηγίας 
κατά τρόπον ώστε ένα σχέδιο που βρίσκεται μεταξύ δύο κρατών μελών να μην μπορεί να τύχει 
της προβλεπόμενης ευελιξίας.

Τροπολογία 451
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η κατασκευή του σταθμού αξιοποίησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να 
έχει ξεκινήσει πριν από το 2016·

(α) οι άδειες που απαιτούνται για την
κατασκευή του σταθμού αξιοποίησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να 
έχουν εκδοθεί πριν από το 2015·

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι αναπόφευκτες οι καθυστερήσεις σε πολλές κατασκευές. Επομένως χρειάζεται κάποια 
ευελιξία. Συμπεριλαμβάνοντας τα σχέδια κατασκευών που έχουν ξεκινήσει έως και έξη μήνες 
μετά από το χρονικό όριο επιτυγχάνεται κάποια ευελιξία ως προς τον ενδιάμεσο στόχο χωρίς να 
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υπονομεύεται η επίτευξη προόδου (δεδομένου ότι αυτό δεν προκαλεί καμία χαλάρωση όσον 
αφορά το στόχο).

Τροπολογία 452
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η κατασκευή του σταθμού αξιοποίησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να 
έχει ξεκινήσει πριν από το 2016·

(α) η κατασκευή του σταθμού αξιοποίησης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να 
έχει ξεκινήσει πριν από το 2018·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οριστεί στο άρθρο 5, παράγραφος 2, εδάφιο α) η υποχρέωση να έχει αρχίσει η κατασκευή 
έως το 2016, δημιουργούνται περιττοί περιορισμοί. Ένα αιολικό πάρκο στα ανοιχτά της 
θάλασσας μπορεί να έχει φάση αποπεράτωσης διάρκειας 2 ετών με αποτέλεσμα να εξαιρείται·
πρέπει όμως να περιληφθεί δεδομένου ότι συμβάλλει στην εκ μέρους των κρατών μελών 
επίτευξη των στόχων τους. Η απαίτηση αυτή πρέπει να παραταθεί έως το 2018.

Τροπολογία 453
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ο σταθμός αξιοποίησης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας πρέπει να έχει 
παραγωγική δυναμικότητα 5 000 MW και 
άνω,

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη και οι μικρότεροι σταθμοί, που μαζί συνιστούν μεγάλο 
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δυναμικό, στην επίτευξη του στόχου του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών θα πρέπει να 
περιληφθούν όλοι οι σταθμοί.

Τροπολογία 454
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θα αποφασίσει ποια 
προσαρμογή θα γίνει στο μερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές του 
κράτους μέλους για το 2020, λαμβάνοντας 
υπόψη την πρόοδο των εργασιών 
κατασκευής, το ποσό της 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης που 
χορηγήθηκε στο σταθμό και την ποσότητα 
της παραγόμενης από το σταθμό ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές κατά τη διάρκεια 
ενός μέσου έτους παραγωγής μετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του.

Η Επιτροπή θα αποφασίσει ποια 
προσαρμογή θα γίνει στο μερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές του 
κράτους μέλους για το 2020, λαμβάνοντας 
υπόψη την ποσότητα της παραγόμενης από 
το σταθμό ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές κατά τη διάρκεια ενός μέσου έτους 
παραγωγής μετά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο μόνος σημαντικός παράγοντας για τον υπολογισμό της συνεισφοράς αυτών των σταθμών 
είναι το δυναμικό παραγωγής τους, δεδομένου ότι στόχος της οδηγίας είναι η αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ.

Τροπολογία 455
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι 
λόγω ανωτέρας βίας αδυνατεί να τηρήσει 
το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην τελική 

διαγράφεται
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κατανάλωση ενέργειας το 2020, το οποίο 
παρατίθεται στην τρίτη στήλη του πίνακα 
του παραρτήματος Ι, ενημερώνει την 
Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν. Η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με το 
κατά πόσο στοιχειοθετείται η ανωτέρα 
βία, περίπτωση κατά την οποία 
αποφασίζει την προσαρμογή που θα γίνει 
στην τελική κατανάλωση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές του κράτους μέλους 
για το έτος 2020.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναφορά της οδηγίας στην ‘ανωτέρα βία’ περιττεύει.

Τροπολογία 456
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι λόγω 
ανωτέρας βίας αδυνατεί να τηρήσει το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
το 2020, το οποίο παρατίθεται στην τρίτη 
στήλη του πίνακα του παραρτήματος Ι, 
ενημερώνει την Επιτροπή το συντομότερο 
δυνατόν. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση 
σχετικά με το κατά πόσο στοιχειοθετείται 
η ανωτέρα βία, περίπτωση κατά την οποία 
αποφασίζει την προσαρμογή που θα γίνει 
στην τελική κατανάλωση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές του κράτους μέλους 
για το έτος 2020.

3. Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι λόγω 
ανωτέρας βίας αδυνατεί να τηρήσει το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
το 2020, το οποίο παρατίθεται στην τρίτη 
στήλη του πίνακα του παραρτήματος Ι, 
ενημερώνει την Επιτροπή το συντομότερο 
δυνατόν. Η Επιτροπή, μετά από συνεκτική 
διαβούλευση του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους, εκδίδει απόφαση σχετικά 
με το κατά πόσο στοιχειοθετείται η 
ανωτέρα βία, περίπτωση κατά την οποία 
αποφασίζει την προσαρμογή που θα γίνει 
στην τελική κατανάλωση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές του κράτους μέλους 
για το έτος 2020.

Or. en
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Τροπολογία 457
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι λόγω 
ανωτέρας βίας αδυνατεί να τηρήσει το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
το 2020, το οποίο παρατίθεται στην τρίτη 
στήλη του πίνακα του παραρτήματος Ι, 
ενημερώνει την Επιτροπή το συντομότερο 
δυνατόν. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση 
σχετικά με το κατά πόσο στοιχειοθετείται 
η ανωτέρα βία, περίπτωση κατά την οποία 
αποφασίζει την προσαρμογή που θα γίνει 
στην τελική κατανάλωση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές του κράτους μέλους 
για το έτος 2020.

3. Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι λόγω 
ανυπέρβλητου εμποδίου αδυνατεί να 
τηρήσει το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας το 2020, το οποίο 
παρατίθεται στην τρίτη στήλη του πίνακα 
του παραρτήματος Ι, ενημερώνει την 
Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν. Η 
Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με το 
κατά πόσο στοιχειοθετείται το 
ανυπέρβλητο εμπόδιο, περίπτωση κατά 
την οποία αποφασίζει την προσαρμογή που 
θα γίνει στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές του 
κράτους μέλους για το έτος 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ‘ανωτέρα βία’ αποτελεί νομικό όρο (ο οποίος π.χ. αποκλείει φραγμούς που έχουν προβλεφθεί 
εκ των προτέρων) ο οποίος δεν είναι συνήθως επιθυμητός σε καμία οδηγία. Επομένως θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια εναλλακτική διατύπωση όπως ‘ανυπέρβλητο εμπόδιο’.

Τροπολογία 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο α), η τελική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές υπολογίζεται ως η ποσότητα 

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο α), η τελική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές υπολογίζεται ως η ποσότητα 
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ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ένα 
κράτος μέλος, εξαιρουμένης της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη με 
συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης 
τα οποία χρησιμοποιούν νερό που έχει 
προηγουμένως αντληθεί στον άνω 
ταμιευτήρα, προσαρμοσμένη σύμφωνα με 
το άρθρο 10.

ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ένα 
κράτος μέλος, εξαιρουμένης της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη με 
συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης 
στην ποσότατα που αντιστοιχεί σε νερό 
που έχει προηγουμένως αντληθεί.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός της ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται από σταθμούς μικτής άντλησης 
πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια. Η περίπτωση της καθαρής άντλησης είναι πολύ απλή, επειδή δεν 
είναι όλη η ενέργεια που παράγεται στους σταθμούς αυτούς από ανανεώσιμες πηγές. Στην 
περίπτωση της μικτής άντλησης πρέπει να υπολογιστεί η παραγωγή ηλεκτρικού από φυσικές 
πηγές. Προς απλούστευση μπορεί να θεωρηθεί ότι η ενέργεια που ανακτάται από την άντληση 
αποτελεί σταθερό ποσοστό της κατανάλωσης από άντληση (60%-70%).

Τροπολογία 459
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο α), η τελική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές υπολογίζεται ως η ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ένα 
κράτος μέλος, εξαιρουμένης της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη με
συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης 
τα οποία χρησιμοποιούν νερό που έχει 
προηγουμένως αντληθεί στον άνω 
ταμιευτήρα, προσαρμοσμένη σύμφωνα με 
το άρθρο 10.

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο α), η τελική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές υπολογίζεται ως η ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ένα 
κράτος μέλος, εξαιρουμένης της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη σε
συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης 
από νερό που έχει προηγουμένως αντληθεί 
στον άνω ταμιευτήρα, προσαρμοσμένη 
σύμφωνα με το άρθρο 10.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης 
στην πρόταση της Επιτροπής μπορεί να ερμηνευθεί ότι σημαίνει ότι όλη η παραγωγή ηλεκτρικού 
από συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
χρησιμοποιούν τη φυσική ροή ρευμάτων, εξαιρείται από την επίτευξη του στόχου. Πρέπει 
επομένως να διασαφηνιστεί ότι εξαιρείται μόνον η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από 
συστήματα αποθήκευσης μέσω άντλησης.

Τροπολογία 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι 
δυνατός ο ακριβής υπολογισμός του 
βιοαποικοδομήσιμου ποσοστού των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων, χρησιμοποιείται 
το ποσοστό του 70% του συνόλου αυτών 
των αποβλήτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προς υπολογισμό του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος των βιομηχανικών και οικιακών 
αποβλήτων, η Eurostat χρησιμοποιεί το ποσοστό του 50% των οικιακών απορριμμάτων.
Επίσημες μελέτες που διεξήχθησαν σε ορισμένα κράτη μέλη καταδεικνύουν ότι το 70% των 
αποβλήτων είναι βιοαποικοδομήσιμα, με αποτέλεσμα να μπορεί να θεσπιστεί εδώ κοινό 
ποσοστό που να ισχύει για όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 461
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
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υδροηλεκτρική ενέργεια λαμβάνεται 
υπόψη σύμφωνα με τον κανόνα 
τυποποίησης του παραρτήματος II.

υδροηλεκτρική ενέργεια τυποποιείται 
ούτως ώστε να λαμβάνει υπόψη την 
ετήσια διακύμανση μετά από τη θέση σε 
ισχύ της παρούσας οδηγίας. Ενεργώντας 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 21, η Επιτροπή 
εκπονεί κανόνες τυποποίησης έως τις 
xxx.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη φόρμουλα δίνει σε ορισμένες περιπτώσεις στρεβλωμένη εικόνα της παραγωγής. 
Δεν καταφέρνει να αντικατοπτρίσει με επιτυχία την ετήσια παραγωγή όταν ο σταθμός έχει 
τροποποιηθεί κατά τρόπον ώστε να μην αυξηθεί το δυναμικό του αλλά να αυξηθεί η παραγωγή 
ενέργειας. Επίσης, δεν αντικατοπτρίζονται ορθώς οι επενδύσεις που οδηγούν σε αύξηση του 
δυναμικού, χωρίς όμως να αυξάνουν το ποσό παραγόμενης ενέργειας. Θα πρέπει να αναπτυχθεί 
στην επιτροπολογία μια επιτυχέστερη φόρμουλα για την τυποποίηση της μελλοντικής παραγωγής 
υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 462
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
υδροηλεκτρική ενέργεια λαμβάνεται 
υπόψη σύμφωνα με τον κανόνα 
τυποποίησης του παραρτήματος II.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια 
λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τον 
κανόνα τυποποίησης του παραρτήματος II.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την υδροηλεκτρική και την αιολική ενέργεια πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τον κανόνα τυποποίησης του παραρτήματος ΙΙ.
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Τροπολογία 463
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο β), τελική κατανάλωση ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 
ψύξη είναι η κατανάλωση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές η οποία παρέχεται στη 
μεταποιητική βιομηχανία, στις 
μεταφορές, στα νοικοκυριά, στις 
υπηρεσίες, στη γεωργία, στην δασοκομία 
και στην αλιεία με σκοπό τη θέρμανση και
την ψύξη, συμπεριλαμβανομένης της 
κατανάλωσης ενέργειας που προέρχεται 
από ανανεώσιμες πηγές για 
τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη,
προσαρμοσμένη σύμφωνα με το άρθρο 10.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο β), τελική κατανάλωση ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 
ψύξη είναι η ποσότητα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που παράγεται σε ένα 
κράτος μέλος από ανανεώσιμες πηγές και 
η κατανάλωση άλλης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στη βιομηχανία, στα 
νοικοκυριά, στις υπηρεσίες, στη γεωργία, 
στη δασοκομία και στην αλιεία με σκοπό 
τη θέρμανση, την ψύξη και την 
κατεργασία, προσαρμοσμένη σύμφωνα με 
το άρθρο 10.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το άρθρο 5 για τους υπολογισμούς έχει σημασία να είναι συνεπείς οι υπολογισμοί. 
Η Επιτροπή προτείνει να περιλαμβάνει η τελική κατανάλωση (ανανεώσιμης) ενέργειας και τις 
απώλειες κατά τη διανομή: η Σουηδία υποστηρίζει την πρόταση αυτή, επειδή οι εγγυήσεις 
προέλευσης του άρθρου 6 εκδίδονται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και 
ψύξης περιλαμβάνοντας επομένως τις απώλειες κατά τη διανομή. Επιπλέον, υπάρχει ένα 
σφάλμα στο άρθρο, δεδομένου ότι η μεταφορά περιλαμβάνεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, 
εδάφιο γ, με αποτέλεσμα να πρέπει να διαγραφεί από το άρθρο 5, παράγραφος 5.

Τροπολογία 464
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από 
αντλίες θερμότητας οι οποίες 
χρησιμοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια 

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από 
αντλίες θερμότητας οι οποίες 
χρησιμοποιούν την αεροθερμική, τη 
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του εδάφους ή του νερού λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β). Η θερμική ενέργεια που 
παράγεται από αντλίες θερμότητας οι 
οποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα 
περιβάλλοντος του αέρα λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β), υπό τον όρο ότι η 
ενεργειακή απόδοση των αντλιών 
θερμότητας πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της οικολογικής επισήμανσης 
που προβλέπονται κατ’ εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, κατά 
περίπτωση, ιδίως δε τον ελάχιστο 
συντελεστή απόδοσης που θεσπίστηκε 
στην απόφαση 2007/742/ΕΚ, οι οποίες 
τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό.

γεωθερμική και την υδροθερμική ενέργεια 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 στοιχείο β) υπό τον όρο ότι 
η πρωτογενής ενεργειακή εισροή είναι 
μικρότερη της τελικής ενεργειακής 
εκροής. Για τον υπολογισμό της 
ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται 
από αντλίες θερμότητας, υπολογίζεται 
μόνο το μερίδιο που λαμβάνεται από το 
περιβάλλον (αεροθερμική, γεωθερμική 
και υδροθερμική ενέργεια).

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια αντλία θερμότητας γίνεται δεκτή ως ανανεώσιμη πηγή εφόσον η εξαντλήσιμη πρωτογενής 
εισροή ενέργειας είναι μικρότερη από την τελική εκροή ενέργειας. Η προσέγγιση αυτή είναι 
ουσιαστική ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ που αφορούν την ενέργεια και την 
προστασία του κλίματος.

Τροπολογία 465
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από 
αντλίες θερμότητας οι οποίες 
χρησιμοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια 
του εδάφους ή του νερού λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β). Η θερμική ενέργεια που 
παράγεται από αντλίες θερμότητας οι 
οποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα 
περιβάλλοντος του αέρα λαμβάνεται 

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από 
αντλίες θερμότητας οι οποίες 
χρησιμοποιούν τη γεωθερμική, την 
εδαφοθερμική, την αεροθερμική ή την 
υδροθερμική ενέργεια του εδάφους, του 
αέρα ή του νερού λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο 
β) υπό τον όρο ότι ο Συντελεστής 
Ανανεωσιμότητας (ΣΑ) είναι μεγαλύτερος 
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υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β), υπό τον όρο ότι η 
ενεργειακή απόδοση των αντλιών 
θερμότητας πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της οικολογικής επισήμανσης 
που προβλέπονται κατ’ εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, κατά 
περίπτωση, ιδίως δε τον ελάχιστο 
συντελεστή απόδοσης που θεσπίστηκε 
στην απόφαση 2007/742/ΕΚ, οι οποίες 
τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό.

του μηδενός, ήτοι ότι η εκροή από τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
μεγαλύτερη της εισροής ενέργειας από 
άλλες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι σωστές αντλίες θερμότητας περιλαμβάνονται στην οδηγία 
ως ανανεώσιμες, ενώ αποκλείονται όσες δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, 
προτείνουμε νέα αρχή προς προσδιορισμό του εάν μια αντλία θερμότητας μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας: όλες οι αντλίες θερμότητας που 
παράγουν μεγαλύτερη εκροή ανανεώσιμης ενέργειας απότι χρησιμοποιούμενη εισροή 
πρωτογενούς ενέργειας θεωρούνται ανανεώσιμες πηγές. Αυτό μπορεί να υπολογίζεται με ένα 
συντελεστή ανανεωσιμότητας (ΣΑ).

   E ΑΠΕ
ΣΑ =       - 1 > 0
               E άλλες πηγές

Τροπολογία 466
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από 
αντλίες θερμότητας οι οποίες 
χρησιμοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια 
του εδάφους ή του νερού λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β). Η θερμική ενέργεια που 
παράγεται από αντλίες θερμότητας οι 
οποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα 

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από 
αντλίες θερμότητας οι οποίες 
χρησιμοποιούν την αεροθερμική, τη 
γεωθερμική και την υδροθερμική ενέργεια 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 στοιχείο β) υπό τον όρο ότι 
η πρωτογενής ενεργειακή εισροή είναι 
μικρότερη από την τελική ενεργειακή 
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περιβάλλοντος του αέρα λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β), υπό τον όρο ότι η 
ενεργειακή απόδοση των αντλιών 
θερμότητας πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της οικολογικής επισήμανσης 
που προβλέπονται κατ’ εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, κατά 
περίπτωση, ιδίως δε τον ελάχιστο 
συντελεστή απόδοσης που θεσπίστηκε 
στην απόφαση 2007/742/ΕΚ, οι οποίες 
τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό.

εκροή. Για τον υπολογισμό της 
ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται 
από αντλίες θερμότητας, υπολογίζεται 
μόνο το μερίδιο που λαμβάνεται από το 
περιβάλλον (αεροθερμική, γεωθερμική 
και υδροθερμική ενέργεια).

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια αντλία θερμότητας γίνεται δεκτή ως ανανεώσιμη πηγή εφόσον η εξαντλήσιμη πρωτογενής 
εισροή ενέργειας είναι μικρότερη από την τελική εκροή ενέργειας. Η προσέγγιση αυτή είναι 
ουσιαστική ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ που αφορούν την ενέργεια και την 
προστασία του κλίματος.

Τροπολογία 467
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από 
αντλίες θερμότητας οι οποίες 
χρησιμοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια 
του εδάφους ή του νερού λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β). Η θερμική ενέργεια που 
παράγεται από αντλίες θερμότητας οι 
οποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα 
περιβάλλοντος του αέρα λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β), υπό τον όρο ότι η 
ενεργειακή απόδοση των αντλιών 
θερμότητας πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της οικολογικής επισήμανσης 

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από 
αντλίες θερμότητας οι οποίες 
χρησιμοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια 
του εδάφους ή του νερού, τη θερμότητα 
από απόβλητα ή άλλη θερμική θερμότητα 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 στοιχείο β) στο βαθμό που 
υπερβαίνει την απαιτούμενη για τη 
λειτουργία των συστημάτων τελική 
εισροή ενέργειας από μη ανανεώσιμες 
πηγές.
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που προβλέπονται κατ’ εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, κατά 
περίπτωση, ιδίως δε τον ελάχιστο 
συντελεστή απόδοσης που θεσπίστηκε 
στην απόφαση 2007/742/ΕΚ, οι οποίες 
τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ανάκτησης ενέργειας από 
καυσαέρια και άλλες πηγές θερμότητας εξ αποβλήτων παράγουν θερμική ενέργεια για την 
τηλεθέρμανση και ψύξη και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Οι αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν γεωθερμικές πηγές από το έδαφος ή τα υπόγεια 
ύδατα χρειάζονται για τη λειτουργία τους κάποια ενεργειακή εισροή (συνήθως υπό μορφή 
ηλεκτρικού ρεύματος) όπως όλα τα άλλα ενεργειακά συστήματα. Για να εξεταστεί η συνολική 
ποσότητα της παραγόμενης ανανεώσιμης και χρήσιμης θερμότητας, θα πρέπει να αφαιρεθεί η 
τελική εισροή ενέργειας από την παραγωγή γεωθερμικής θέρμανσης και ψύξης.

Τροπολογία 468
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από 
αντλίες θερμότητας οι οποίες
χρησιμοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια 
του εδάφους ή του νερού λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β). Η θερμική ενέργεια που 
παράγεται από αντλίες θερμότητας οι 
οποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα 
περιβάλλοντος του αέρα λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β), υπό τον όρο ότι η
ενεργειακή απόδοση των αντλιών 
θερμότητας πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της οικολογικής επισήμανσης 
που προβλέπονται κατ’ εφαρμογή του 

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από 
συστήματα θέρμανσης ή ψύξης που
χρησιμοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια 
του εδάφους ή του νερού λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β) μόνο στο βαθμό που 
υπερβαίνει την απαιτούμενη για τη 
λειτουργία των συστημάτων εισροή 
πρωτογενούς ενέργειας από μη 
ανανεώσιμες πηγές. Αυτά τα συστήματα 
θέρμανσης ή ψύξης πρέπει να έχουν 
κατασκευαστεί, εγκατασταθεί και 
ρυθμιστεί από αρμόδιο και καταρτισμένο 
πρόσωπο. Η ενεργειακή απόδοση των 
αντλιών θερμότητας που χρησιμοποιούν 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, κατά 
περίπτωση, ιδίως δε τον ελάχιστο 
συντελεστή απόδοσης που θεσπίστηκε 
στην απόφαση 2007/742/ΕΚ, οι οποίες 
τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό.

τη γεωθερμική ενέργεια του εδάφους ή 
του νερού πρέπει να πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της οικολογικής επισήμανσης 
που προβλέπονται κατ’ εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, ιδίως 
δε τον ελάχιστο συντελεστή απόδοσης που 
θεσπίστηκε στην απόφαση 2007/742/ΕΚ, 
οι οποίες τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα αποτελεσματικότερα είδη αντλιών θερμότητας μπορούν να επιδοτηθούν μόνο σύμφωνα με 
την οδηγία 2007/742/ΕΚ. Η θερμική ενέργεια από αντλίες θερμότητας καλύπτεται από την 
ισχύουσα οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις 
ενεργειακές υπηρεσίες. Η τροπολογία επιδιώκει επίσης να διασφαλίσει ότι τα διάφορα είδη 
αντλιών θα εγκαθίστανται από αρμόδιο και πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό.

Τροπολογία 469
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από 
αντλίες θερμότητας οι οποίες 
χρησιμοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια
του εδάφους ή του νερού λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β). Η θερμική ενέργεια που 
παράγεται από αντλίες θερμότητας οι 
οποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα 
περιβάλλοντος του αέρα λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β), υπό τον όρο ότι η 
ενεργειακή απόδοση των αντλιών 
θερμότητας πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της οικολογικής επισήμανσης 
που προβλέπονται κατ’ εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, κατά 
περίπτωση, ιδίως δε τον ελάχιστο 

Το ανανεώσιμο μέρος της θερμικής 
ενέργειας που παράγεται από αντλίες 
θερμότητας οι οποίες χρησιμοποιούν 
γεωθερμικές πηγές του εδάφους ή του 
νερού, ή χρησιμοποιούν τη θερμότητα 
περιβάλλοντος του αέρα λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β), υπό τον όρο ότι η ενεργειακή 
απόδοση των αντλιών θερμότητας πληροί 
τις ελάχιστες απαιτήσεις της οικολογικής 
επισήμανσης που προβλέπονται κατ’ 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1980/2000, κατά περίπτωση, ιδίως δε τον 
ελάχιστο συντελεστή απόδοσης που 
θεσπίστηκε στην απόφαση 2007/742/ΕΚ, 
οι οποίες τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό. Το ανανεώσιμο μέρος 
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συντελεστή απόδοσης που θεσπίστηκε 
στην απόφαση 2007/742/ΕΚ, οι οποίες 
τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό.

ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της 
παραγόμενης θερμικής ενέργειας και της 
πρωτογενούς συμβατικής ενέργειας που 
καταναλώνει η αντλία θερμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αντλίες θερμότητας, ανεξαρτήτως τεχνολογίας, απαιτούν τη χρησιμοποίηση συμβατικής 
ενέργειας. Επομένως, δεν είναι ορθό το να θεωρείται ως ανανεώσιμη η συνολική ποσότητα της 
ενέργειας που παράγεται από την αντλία θερμότητας. Θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το 
ανανεώσιμο μέρος της συνολικής θερμικής ενέργειας που παράγεται. Το μέρος αυτό αντιστοιχεί 
στη διαφορά μεταξύ της θερμικής ενέργειας που παράγεται και της πρωτογενούς συμβατικής 
ενέργειας που καταναλώνει η αντλία θερμότητας. Πέραν τούτου, η εν λόγω προσέγγιση συνιστά 
τη βάση για την οικολογική επισήμανση που αναφέρεται στο άρθρο, δυνάμει του οποίου όλες οι 
αντλίες θερμότητας πρέπει να πληρούν ελάχιστα πρότυπα απόδοσης.

Τροπολογία 470
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από 
αντλίες θερμότητας οι οποίες 
χρησιμοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια
του εδάφους ή του νερού λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β). Η θερμική ενέργεια που 
παράγεται από αντλίες θερμότητας οι 
οποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα 
περιβάλλοντος του αέρα λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β), υπό τον όρο ότι η 
ενεργειακή απόδοση των αντλιών 
θερμότητας πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της οικολογικής επισήμανσης 
που προβλέπονται κατ’ εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, κατά 
περίπτωση, ιδίως δε τον ελάχιστο 
συντελεστή απόδοσης που θεσπίστηκε 
στην απόφαση 2007/742/ΕΚ, οι οποίες 

Το ανανεώσιμο μέρος της θερμικής 
ενέργειας που παράγεται από αντλίες 
θερμότητας οι οποίες χρησιμοποιούν 
γεωθερμικές πηγές του εδάφους ή του 
νερού, ή χρησιμοποιούν την 
περιβάλλουσα θερμότητα του αέρα
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 στοιχείο β), υπό τον όρο ότι 
η ενεργειακή απόδοση των αντλιών 
θερμότητας πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της οικολογικής επισήμανσης 
που προβλέπονται κατ’ εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, κατά 
περίπτωση, ιδίως δε τον ελάχιστο 
συντελεστή απόδοσης που θεσπίστηκε 
στην απόφαση 2007/742/ΕΚ, οι οποίες 
τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό. Το ανανεώσιμο μέρος 
ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της 
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τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό.

παραγόμενης θερμικής ενέργειας και της 
πρωτογενούς συμβατικής ενέργειας που 
καταναλώνει η αντλία θερμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι αντλίες θερμότητας, ανεξαρτήτως τεχνολογίας, απαιτούν τη χρησιμοποίηση συμβατικής 
ενέργειας (ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, κ.λπ.). Επομένως, δεν είναι ορθό το να θεωρείται ως 
ανανεώσιμη η συνολική ποσότητα της ενέργειας που παράγεται από την αντλία θερμότητας. Θα 
πρέπει να υπολογίζεται μόνο το ανανεώσιμο μέρος της συνολικής θερμικής ενέργειας που 
παράγεται. Το μέρος αυτό αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της παραγόμενης θερμικής ενέργειας 
και της πρωτογενούς συμβατικής ενέργειας που καταναλώνει η αντλία θερμότητας.

Τροπολογία 471
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από 
αντλίες θερμότητας οι οποίες 
χρησιμοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια 
του εδάφους ή του νερού λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β). Η θερμική ενέργεια που 
παράγεται από αντλίες θερμότητας οι 
οποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα 
περιβάλλοντος του αέρα λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β), υπό τον όρο ότι η 
ενεργειακή απόδοση των αντλιών 
θερμότητας πληροί τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της οικολογικής επισήμανσης 
που προβλέπονται κατ’ εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, κατά 
περίπτωση, ιδίως δε τον ελάχιστο 
συντελεστή απόδοσης που θεσπίστηκε 
στην απόφαση 2007/742/ΕΚ, οι οποίες 
τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό.

Η θερμική ενέργεια που παράγεται από 
αντλίες θερμότητας οι οποίες 
χρησιμοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια 
του εδάφους ή του νερού λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β). Η θερμική ενέργεια που 
παράγεται από αντλίες θερμότητας οι 
οποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα 
περιβάλλοντος του αέρα λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 
1 στοιχείο β), χρησιμοποιώντας τη 
μεθοδολογία και τους ορισμούς των 
στατιστικών της Eurostat για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ως 
εκτίθεται στο άρθρο 7β του κανονισμού για τις ενεργειακές στατιστικές, επιβεβαιώνει την αρχή 
της σχέσης μεταξύ των παραγράφων 5(5) και 5(8), με αποτέλεσμα όλη η παρακολούθηση της 
ανανεώσιμης ενέργειας να χρησιμοποιεί την ίδια μεθοδολογία και τους ίδιους ορισμούς (της 
Eurostat).

Τροπολογία 472
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο β) δεν λαμβάνεται υπόψη η
θερμική ενέργεια που παράγεται από 
συστήματα παθητικής ενέργειας με τα 
οποία επιτυγχάνεται χαμηλότερη 
κατανάλωση ενέργειας με παθητικό 
τρόπο, μέσω του σχεδιασμού του κτιρίου 
ή από τη θερμότητα που παράγεται από 
ενέργεια από μη ανανεώσιμες πηγές.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ως 
εκτίθεται στο άρθρο 7β του κανονισμού για τις ενεργειακές στατιστικές, επιβεβαιώνει την αρχή 
της σχέσης μεταξύ των παραγράφων 5(5) και 5(8), με αποτέλεσμα όλη η παρακολούθηση της 
ανανεώσιμης ενέργειας να χρησιμοποιεί την ίδια μεθοδολογία και τους ίδιους ορισμούς (της 
Eurostat).
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Τροπολογία 473
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθούν 
και ενθαρρύνουν την ενεργειακή απόδοση 
και την εξοικονόμηση ενέργειας ως 
χρηστές μεθόδους για την αύξηση του 
ποσοστού του μεριδίου της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και για την 
ευκολότερη επίτευξη του στόχου που 
θεσπίζει η παρούσα οδηγία.

Or. it

Τροπολογία 474
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές σε τρίτες χώρες 
λαμβάνεται υπόψη μόνο για τους σκοπούς 
της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με τους εθνικούς στόχους εφόσον:

9. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές σε τρίτες χώρες 
και η ενέργεια στον τομέα των 
μεταφορών λαμβάνεται υπόψη μόνο για
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
εθνικούς στόχους εφόσον:

(α) καταναλώνεται στην Κοινότητα· (α) υφίστανται φυσική κατανάλωση στην 
Κοινότητα·

(β) η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από
εγκατάσταση η οποία άρχισε να λειτουργεί 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας· και

(β) παράγονται σε νέα εγκατάσταση· και

(γ) για την ηλεκτρική ενέργεια έχει 
εκδοθεί εγγύηση προέλευσης στο πλαίσιο 
ενός συστήματος εγγύησης προέλευσης το 
οποίο είναι ισοδύναμο με το προβλεπόμενο 

(γ) έχει εκδοθεί για αυτές εγγύηση 
προέλευσης στο πλαίσιο ενός συστήματος 
εγγύησης προέλευσης το οποίο είναι 
ισοδύναμο με το προβλεπόμενο στην 
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στην παρούσα οδηγία. παρούσα οδηγία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ένας κανόνας για τα βιοκαύσιμα που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5, 
παράγραφος 9, για τη λήψη υπόψη της ηλεκτρικής ενέργειας που εισάγεται από τρίτες χώρες, 
ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η συμπληρωματική παραγωγή.

Τροπολογία 475
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές σε τρίτες χώρες 
λαμβάνεται υπόψη μόνο για τους σκοπούς 
της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με τους εθνικούς στόχους εφόσον:

9. Η ηλεκτρική ενέργεια και η ενέργεια 
στον τομέα των μεταφορών που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές σε 
τρίτες χώρες λαμβάνεται υπόψη μόνο για 
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
εθνικούς στόχους εφόσον:

(α) καταναλώνεται στην Κοινότητα· (α) υφίστανται φυσική εισαγωγή και 
κατανάλωση στην Κοινότητα·

(β) η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από 
εγκατάσταση η οποία άρχισε να λειτουργεί 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας· και

(β) παράγονται από εγκατάσταση η οποία 
άρχισε να λειτουργεί μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας· και 

(γ) για την ηλεκτρική ενέργεια έχει 
εκδοθεί εγγύηση προέλευσης στο πλαίσιο 
ενός συστήματος εγγύησης προέλευσης το 
οποίο είναι ισοδύναμο με το προβλεπόμενο 
στην παρούσα οδηγία.

(γ) έχει εκδοθεί για αυτά εγγύηση 
προέλευσης στο πλαίσιο ενός συστήματος 
εγγύησης προέλευσης το οποίο είναι 
ισοδύναμο με το προβλεπόμενο στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσθετη κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας στις μεταφορές 
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θα πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο αυτό ο τομέας των μεταφορών. Η προσθήκη των λέξεων 
‘φυσική εισαγωγή’ εξετάζεται στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για την Ενέργεια και 
συνιστά βελτίωση της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 476
Gabriele Albertini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές σε τρίτες χώρες 
λαμβάνεται υπόψη μόνο για τους σκοπούς 
της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με τους εθνικούς στόχους εφόσον:

9. Η ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές σε τρίτες χώρες 
λαμβάνεται υπόψη μόνο για τους σκοπούς 
της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με τους εθνικούς στόχους εφόσον:

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εμπορία με τρίτες χώρες πρέπει να γίνει δεκτή όχι μόνο στην περίπτωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας, αλλά και στην περίπτωση της θέρμανσης, της ψύξης και των μεταφορών. Η 
δυνατότητα των κρατών μελών να χρησιμοποιούν εγγυήσεις προέλευσης από τρίτες χώρες που 
δεν υπερβαίνουν το 50% της διαφοράς μεταξύ του τομεακού στόχου και του αποτελέσματος που 
επιτεύχθηκε το 2005 εξασφαλίζει ότι τηρείται η αρχή της συμπληρωματικότητας.

Τροπολογία 477
Gabriele Albertini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) καταναλώνεται στην Κοινότητα· διαγράφεται

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η εμπορία με τρίτες χώρες πρέπει να γίνει δεκτή όχι μόνο στην περίπτωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας, αλλά και στην περίπτωση της θέρμανσης, της ψύξης και των μεταφορών. Η 
δυνατότητα των κρατών μελών να χρησιμοποιούν εγγυήσεις προέλευσης από τρίτες χώρες που 
δεν υπερβαίνουν το 50% της διαφοράς μεταξύ του τομεακού στόχου και του αποτελέσματος που 
επιτεύχθηκε το 2005 εξασφαλίζει ότι τηρείται η αρχή της συμπληρωματικότητας.

Τροπολογία 478
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από 
εγκατάσταση η οποία άρχισε να λειτουργεί 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας· και 

(β) η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από 
εγκατάσταση η οποία άρχισε να λειτουργεί 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2005· και

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστεί σαφώς και το συντομότερο δυνατόν η ημερομηνία - όριο που διαφοροποιεί 
τις παλαιές από τις νέες εγκαταστάσεις, ούτως ώστε να αποφευχθούν περιττές καθυστερήσεις 
όσον αφορά την πραγματοποίηση επενδύσεων. Δεδομένου ότι η οδηγία λαμβάνει ως έτος 
αναφοράς το 2005, η 1η Ιανουαρίου 2005 συνιστά την καλύτερη ημερομηνία για το στόχο αυτό.

Τροπολογία 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) για την ηλεκτρική ενέργεια έχει εκδοθεί 
εγγύηση προέλευσης στο πλαίσιο ενός 
συστήματος εγγύησης προέλευσης το 
οποίο είναι ισοδύναμο με το προβλεπόμενο 
στην παρούσα οδηγία.

(γ) για την ηλεκτρική ενέργεια έχει εκδοθεί 
εγγύηση προέλευσης και πιστοποιητικό 
μεταβίβασης στο πλαίσιο ενός 
συστήματος εγγύησης προέλευσης το 
οποίο είναι ισοδύναμο με το προβλεπόμενο 
στην παρούσα οδηγία και τα 
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πιστοποιητικά μεταβίβασης έχουν 
μεταβιβαστεί και ακυρωθεί στα μητρώα 
πιστοποιητικών του κράτους μέλους στου 
οποίου το στόχο θα καταλογιστεί η 
ηλεκτρική ενέργεια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό μεταβίβασης χρησιμεύει ως απόδειξη των κρατών μελών για το μερίδιό τους 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η εγγύηση προέλευσης χρησιμεύει ως απόδειξη για τους 
παραγωγούς, προμηθευτές και καταναλωτές ενέργειας.

Τροπολογία 480
Gabriele Albertini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Εάν η ενέργεια καταναλώνεται σε 
τρίτη χώρα, κάθε κράτος μέλος δύναται –
προς επίτευξη του δικού του στόχου – να 
αποκτά εγγυήσεις προέλευσης που 
καλύπτουν έως και το 50% της διαφοράς 
μεταξύ του τομεακού στόχου και του 
αποτελέσματος που επιτεύχθηκε το 2005.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εμπορία με τρίτες χώρες πρέπει να γίνει δεκτή όχι μόνο στην περίπτωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας, αλλά και στην περίπτωση της θέρμανσης, της ψύξης και των μεταφορών. Η 
δυνατότητα των κρατών μελών να χρησιμοποιούν εγγυήσεις προέλευσης από τρίτες χώρες που 
δεν υπερβαίνουν το 50% της διαφοράς μεταξύ του τομεακού στόχου και του αποτελέσματος που 
επιτεύχθηκε το 2005 εξασφαλίζει ότι τηρείται η αρχή της συμπληρωματικότητας.
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Τροπολογία 481
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) η τρίτη χώρα έχει εγκρίνει 
δεσμευτικούς στόχους για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξίσου 
φιλόδοξους προς τον στόχο της ΕΕ και 
έχει υπερβεί το στόχο αυτό κατά την 
εξαγόμενη ποσότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τρίτων χωρών 
στα πλαίσια των στόχων των κρατών μελών απειλεί να υπονομεύσει τον ευρωπαϊκό στόχο 
καθώς και τους στόχους της προστασίας του κλίματος και της ενισχυμένης ασφαλείας του 
εφοδιασμού. Οι φυσικές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να 
υπολογίζονται στα πλαίσια του κοινοτικού στόχου μόνον εάν η εξάγουσα χώρα έχει εγκρίνει 
δεσμευτικούς στόχους εξίσου φιλόδοξους προς τον στόχο των κρατών μελών της ΕΕ και εφόσον 
έχει υπερβεί την επίτευξη των στόχων αυτών κατά την εξαγόμενη ποσότητα.

Τροπολογία 482
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Κατά την παρακολούθηση της 
προόδου των κρατών μελών και κατά την 
εκτέλεση του σχεδίου δράσης για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο 
των πηγών με χαμηλό CO2 στο 
ενεργειακό μείγμα.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βασικός στόχος του ενεργειακού και κλιματικού πακέτου της ΕΕ είναι η μείωση των εκπομπών 
CO2. Πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη η απόφαση του εάν θα χρησιμοποιήσουν άλλη 
(πυρηνική) τεχνολογία για τη μείωση του CO2.

Τροπολογία 483
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Εγγύηση προέλευσης της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
μπορεί να παρασχεθεί εγγύηση για την 
προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές κατά 
την έννοια της παρούσας οδηγίας, 
σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια που θεσπίζει κάθε 
κράτος μέλος. Διασφαλίζουν ότι εκδίδεται 
προς τούτο εγγύηση προέλευσης ως 
ανταπόκριση σε ένα αίτημα.
2. Τα κράτη μέλη ορίζουν ενιαίο αρμόδιο 
φορέα, ανεξάρτητο από δραστηριότητες 
παραγωγής και διανομής, ο οποίος 
εποπτεύει την έκδοση αυτών των
εγγυήσεων προέλευσης.
3. Η εγγύηση προέλευσης:
- προσδιορίζει την πηγή ενέργειας από 
την οποία παρήχθη η ηλεκτρική ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών 
και τόπων παραγωγής, και, στην 
περίπτωση των υδροηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, την ισχύ·
- επιτρέπει στους παραγωγούς ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να 
αποδεικνύουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια 
που πωλούν παράγεται από ανανεώσιμες 
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πηγές ενέργειας κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας.
4. Τέτοιες εγγυήσεις προέλευσης, που 
εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 
2, πρέπει να αναγνωρίζονται αμοιβαίως 
από τα κράτη μέλη, αποκλειστικά ως 
απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3. Οιαδήποτε άρνηση 
αναγνώρισης μιας εγγύησης προέλευσης 
ως τέτοιας απόδειξης, ιδίως για λόγους 
σχετικούς προς την πρόληψη απατών, 
πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά, 
διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια. Σε 
περίπτωση άρνησης αναγνώρισης της 
εγγύησης προέλευσης, η Επιτροπή μπορεί 
να υποχρεώσει το αρνούμενο μέρος να 
την αναγνωρίσει, ιδίως όσον αφορά τα 
αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα 
κριτήρια στα οποία βασίζεται αυτή η 
αναγνώριση.
5. Ο αρμόδιος φορέας θεσπίζει δέοντες 
μηχανισμούς προκειμένου να διασφαλίσει 
την ακρίβεια και αξιοπιστία των 
εγγυήσεων προέλευσης, και εκθέτει στην 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 19, 
παράγραφος 1, τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία 
του συστήματος εγγυήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό αποτελεί μέρος της οδηγίας 2001/77/ΕΚ για την προώθηση της ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και πρέπει επομένως να εγκριθεί.



PE409.383v01-00 54/101 AM\730535EL.doc

EL

Τροπολογία 484
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Εγγυήσεις προέλευσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας και της ενέργειας θέρμανσης 

και ψύξης που παράγονται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
μπορεί να παρασχεθεί εγγύηση για την 
προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, και της ενέργειας θέρμανσης ή 
ψύξης που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε εργοστάσια με ισχύ 
τουλάχιστον 5 MWth, κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας.
Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την έκδοση εγγύησης 
προέλευσης ως ανταπόκριση σε αίτημα 
παραγωγού ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Η εγγύηση προέλευσης 
αντιστοιχεί σε τυποποιημένη ισχύ 1 
MWh. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν 
περισσότερες από μία εγγύησης 
προέλευσης για κάθε MWh παραγόμενης 
ενέργειας.
2. Οι εγγυήσεις προέλευσης εκδίδονται, 
μεταβιβάζονται και ακυρώνονται 
ηλεκτρονικά. Πρέπει να είναι ακριβείς, 
αξιόπιστες και να μην επιδέχονται 
παραποίησης.
Στην εγγύηση προέλευσης 
προσδιορίζονται τουλάχιστον:
(α) η πηγή ενέργειας από την οποία 
παρήχθη η ενέργεια και οι ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης της παραγωγής της·
(β) κατά πόσον η εγγύηση προέλευσης 
αφορά
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– (i) ηλεκτρική ενέργεια· ή
– (ii) θέρμανση ή/και ψύξη·
(γ) η ονομασία, ο τόπος, το είδος και το 
δυναμικό της εγκατάστασης στην οποία 
παρήχθη η ενέργεια, και η ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης·
(δ) η ημερομηνία και η χώρα έκδοσης και 
ο ενιαίος αριθμός αναγνώρισης·
(ε) το ποσό και το είδος τυχόν 
επενδυτικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε 
για την εγκατάσταση.
3. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδόθηκαν 
από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία. Οιαδήποτε άρνηση 
κράτους μέλους να αναγνωρίσει την 
εγγύηση προέλευσης πρέπει να βασίζεται 
σε αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια.
Σε περίπτωση άρνησης αναγνώρισης της 
εγγύησης προέλευσης, η Επιτροπή μπορεί 
να εγκρίνει απόφαση με την οποία 
υποχρεώνει το εν λόγω κράτος μέλος να 
την αναγνωρίσει.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες 
οι εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε δεδομένο 
ημερολογιακό έτος εκδίδονται το 
αργότερο τρεις μήνες μετά τη παρέλευση 
του εν λόγω έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη των εθνικών δεσμευτικών στόχων τους. Η 
επιτυχής ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενεργείας στην Ευρώπη οφείλεται κυρίως σε 
καλοσχεδιασμένα εθνικά προγράμματα στήριξης και σε μια λειτουργική κυβέρνηση. Στα πλαίσια
της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν σε ποιον τομέα θα 
συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους. Δεν χρειάζεται επομένως ένας πρόσθετος μηχανισμός 
ευελιξίας. Κατά συνέπεια, οι εγγυήσεις προέλευσης πρέπει να παραμείνουν ως ορίζονται στην 
οδηγία 2001/77/ΕΚ για την υποχρέωση γνωστοποίησης της προέλευσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας.
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Τροπολογία 485
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μπορεί 
να παρασχεθεί εγγύηση για την προέλευση 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και της 
ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε εργοστάσια με ισχύ 
τουλάχιστον 5 MWth, κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, για 
σκοπούς γνωστοποίησης της προέλευσης 
της ενέργειας, ότι μπορεί να παρασχεθεί 
εγγύηση για την προέλευση της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, και της ενέργειας 
θέρμανσης ή ψύξης που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 
εργοστάσια με ισχύ τουλάχιστον 5 MWth, 
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας 
σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια που θεσπίζει κάθε 
κράτος μέλος.

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την έκδοση εγγύησης 
προέλευσης ως ανταπόκριση σε αίτημα 
παραγωγού ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Η εγγύηση προέλευσης 
αντιστοιχεί σε τυποποιημένη ισχύ 1 
MWh. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν 
περισσότερες από μία εγγύησης 
προέλευσης για κάθε MWh παραγόμενης 
ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την έκδοση εγγύησης 
προέλευσης ως ανταπόκριση σε αίτημα 
παραγωγού ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν 
περισσότερες από μία εγγυήσεις
προέλευσης για κάθε μονάδα παραγόμενης 
ενέργειας.

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν έναν 
ή περισσότερους αρμόδιους φορείς, 
ανεξάρτητους από δραστηριότητες 
παραγωγής, εμπορίας, προμήθειας και 
διανομής, για να εποπτεύουν την έκδοση 
αυτών των εγγυήσεων προέλευσης.

2. Οι εγγυήσεις προέλευσης εκδίδονται, 
μεταβιβάζονται και ακυρώνονται 
ηλεκτρονικά. Πρέπει να είναι ακριβείς, 
αξιόπιστες και να μην επιδέχονται 
παραποίησης.

2. Τα κράτη μέλη ή ο(οι) αρμόδιος(-οι)
φορέας(-είς) θεσπίζουν τους δέοντες 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίσουν ότι οι 
εγγυήσεις προέλευσης είναι ακριβείς, 
αξιόπιστες και δεν επιδέχονται 
παραποίησης.

Στην εγγύηση προέλευσης Στην εγγύηση προέλευσης 
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προσδιορίζονται τουλάχιστον: προσδιορίζονται τουλάχιστον:
(α) η πηγή ενέργειας από την οποία 
παρήχθη η ενέργεια και οι ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης της παραγωγής της·

(α) η πηγή ενέργειας από την οποία 
παρήχθη η ενέργεια και οι ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης της παραγωγής της·

(β) κατά πόσον η εγγύηση προέλευσης 
αφορά

(β) κατά πόσον η εγγύηση προέλευσης 
αφορά

– (i) ηλεκτρική ενέργεια· ή – (i) ηλεκτρική ενέργεια· ή
– (ii) θέρμανση ή/και ψύξη· – (ii) θέρμανση ή/και ψύξη·

(γ) η ονομασία, ο τόπος, το είδος και το 
δυναμικό της εγκατάστασης στην οποία 
παρήχθη η ενέργεια, και η ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης·

(γ) η ονομασία, ο τόπος, το είδος και το 
δυναμικό της εγκατάστασης στην οποία 
παρήχθη η ενέργεια, και η ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης·

(δ) η ημερομηνία και η χώρα έκδοσης και 
ο ενιαίος αριθμός αναγνώρισης·

(δ) η ημερομηνία και η χώρα έκδοσης και 
ο ενιαίος αριθμός αναγνώρισης.

(ε) το ποσό και το είδος τυχόν 
επενδυτικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε 
για την εγκατάσταση.

Οι εγγυήσεις προέλευσης χρησιμεύουν για 
να επιτρέπουν στους παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές να αποδεικνύουν ότι η ηλεκτρική 
ενέργεια που πωλούν παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας.

3. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδόθηκαν από 
άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία. Οιαδήποτε άρνηση 
κράτους μέλους να αναγνωρίσει την 
εγγύηση προέλευσης πρέπει να βασίζεται 
σε αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδόθηκαν από 
άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, αποκλειστικά ως 
απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. Ένα κράτος μέλος 
δύναται να αρνηθεί να αναγνωρίσει μία 
εγγύηση προέλευσης μόνον εάν έχει 
εμπεριστατωμένες αμφιβολίες όσον 
αφορά στην ακρίβεια, αξιοπιστία ή 
ειλικρίνειά της. Το κράτος μέλος 
κοινοποιεί στην Επιτροπή τις σχετικές με 
τις εν λόγω αμφιβολίες πληροφορίες του.

Σε περίπτωση άρνησης αναγνώρισης της 
εγγύησης προέλευσης, η Επιτροπή μπορεί 
να εγκρίνει απόφαση με την οποία
υποχρεώνει το εν λόγω κράτος μέλος να
την αναγνωρίσει.

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι είναι 
εσφαλμένη η άρνηση αναγνώρισης μιας 
εγγύησης προέλευσης, δύναται να εγκρίνει 
απόφαση με την οποία καλεί το εν λόγω 
κράτος μέλος να αναγνωρίσει την εγγύηση 
προέλευσης. Εάν αντιθέτως διαπιστώσει 
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η Επιτροπή το βάσιμο της άρνησης 
αναγνώρισης μιας εγγύησης προέλευσης, 
άλλα κράτη μέλη δύνανται να αρνηθούν 
να αναγνωρίσουν παρεμφερείς εγγυήσεις 
προέλευσης από το κράτος μέλος της 
έκδοσης μέχρις ότου εξεταστούν 
ικανοποιητικά τα αίτια των σχετικών με 
την ακρίβεια, αξιοπιστία ή ειλικρίνεια 
αμφιβολιών.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε δεδομένο 
ημερολογιακό έτος εκδίδονται το αργότερο 
τρεις μήνες μετά τη παρέλευση του εν 
λόγω έτους.

4. Τα κράτη μέλη ή ο(οι) αρμόδιος(-οι) 
φορέας(-είς) διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε δεδομένο 
ημερολογιακό έτος εκδίδονται το αργότερο 
τρεις μήνες μετά την παρέλευση του εν 
λόγω έτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό πρέπει να επιβεβαιώνει ότι οι εγγυήσεις προέλευσης θα εξακολουθήσουν να 
υπάρχουν υπό την παρούσα μορφή τους (προς γνωστοποίηση) και πρέπει πλέον να εκδίδονται 
για εγκαταστάσεις ανανεώσιμης θερμότητας μεγέθους άνω των 5MW.

Τροπολογία 486
Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μπορεί 
να παρασχεθεί εγγύηση για την προέλευση 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και της 
ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε εργοστάσια με ισχύ 
τουλάχιστον 5 MWth, κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, για 
σκοπούς γνωστοποίησης της προέλευσης 
της ενέργειας, ότι μπορεί να παρασχεθεί 
εγγύηση για την προέλευση της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, και της ενέργειας 
θέρμανσης ή ψύξης που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 
εργοστάσια με ισχύ τουλάχιστον 5 MWth, 
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας 
σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και 
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αμερόληπτα κριτήρια που θεσπίζει κάθε 
κράτος μέλος.

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την έκδοση εγγύησης 
προέλευσης ως ανταπόκριση σε αίτημα 
παραγωγού ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Η εγγύηση προέλευσης 
αντιστοιχεί σε τυποποιημένη ισχύ 1 
MWh. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν 
περισσότερες από μία εγγύησης 
προέλευσης για κάθε MWh παραγόμενης 
ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την έκδοση εγγύησης 
προέλευσης ως ανταπόκριση σε αίτημα 
παραγωγού ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν 
περισσότερες από μία εγγυήσεις
προέλευσης για κάθε μονάδα παραγόμενης 
ενέργειας.

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν έναν 
ή περισσότερους αρμόδιους φορείς, 
ανεξάρτητους από δραστηριότητες 
παραγωγής, εμπορίας, προμήθειας και 
διανομής, για να εποπτεύουν την έκδοση 
αυτών των εγγυήσεων προέλευσης.

2. Οι εγγυήσεις προέλευσης εκδίδονται, 
μεταβιβάζονται και ακυρώνονται 
ηλεκτρονικά. Πρέπει να είναι ακριβείς, 
αξιόπιστες και να μην επιδέχονται 
παραποίησης.

2. Τα κράτη μέλη ή ο(οι) αρμόδιος(-οι) 
φορέας(-είς) θεσπίζουν τους δέοντες 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίσουν ότι οι 
εγγυήσεις προέλευσης είναι ακριβείς, 
αξιόπιστες και δεν επιδέχονται 
παραποίησης.

Στην εγγύηση προέλευσης 
προσδιορίζονται τουλάχιστον:

Στην εγγύηση προέλευσης 
προσδιορίζονται τουλάχιστον:

(α) η πηγή ενέργειας από την οποία 
παρήχθη η ενέργεια και οι ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης της παραγωγής της·

(α) η πηγή ενέργειας από την οποία 
παρήχθη η ενέργεια και οι ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης της παραγωγής της·

(β) κατά πόσον η εγγύηση προέλευσης 
αφορά

(β) κατά πόσον η εγγύηση προέλευσης 
αφορά

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

– (ii) θέρμανση ή/και ψύξη· – (ii) θέρμανση ή/και ψύξη·
(γ) η ονομασία, ο τόπος, το είδος και το 
δυναμικό της εγκατάστασης στην οποία 
παρήχθη η ενέργεια, και η ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης·

(γ) η ονομασία, ο τόπος, το είδος και το 
δυναμικό της εγκατάστασης στην οποία 
παρήχθη η ενέργεια, και η ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης·

(δ) η ημερομηνία και η χώρα έκδοσης και 
ο ενιαίος αριθμός αναγνώρισης·

(δ) η ημερομηνία και η χώρα έκδοσης και 
ο ενιαίος αριθμός αναγνώρισης.

(ε) το ποσό και το είδος τυχόν 
επενδυτικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε 
για την εγκατάσταση.
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Οι εγγυήσεις προέλευσης χρησιμεύουν για 
να επιτρέπουν στους παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές να αποδεικνύουν ότι η ηλεκτρική 
ενέργεια που πωλούν παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας.

3. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδόθηκαν από 
άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία. Οιαδήποτε άρνηση 
κράτους μέλους να αναγνωρίσει την 
εγγύηση προέλευσης πρέπει να βασίζεται 
σε αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδόθηκαν από 
άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, αποκλειστικά ως 
απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. Ένα κράτος μέλος 
δύναται να αρνηθεί να αναγνωρίσει μία 
εγγύηση προέλευσης μόνον εάν έχει 
εμπεριστατωμένες αμφιβολίες όσον 
αφορά στην ακρίβεια, αξιοπιστία ή 
ειλικρίνειά της. Το κράτος μέλος 
κοινοποιεί στην Επιτροπή τις σχετικές με 
τις εν λόγω αμφιβολίες πληροφορίες του.

Σε περίπτωση άρνησης αναγνώρισης της 
εγγύησης προέλευσης, η Επιτροπή μπορεί 
να εγκρίνει απόφαση με την οποία 
υποχρεώνει το εν λόγω κράτος μέλος να 
την αναγνωρίσει.

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι είναι 
εσφαλμένη η άρνηση αναγνώρισης μιας 
εγγύησης προέλευσης, δύναται να εγκρίνει 
απόφαση με την οποία καλεί το εν λόγω 
κράτος μέλος να αναγνωρίσει την 
εγγύηση προέλευσης. Εάν αντιθέτως 
διαπιστώσει η Επιτροπή το βάσιμο της 
άρνησης αναγνώρισης μιας εγγύησης 
προέλευσης, άλλα κράτη μέλη δύνανται 
να αρνηθούν να αναγνωρίσουν 
παρεμφερείς εγγυήσεις προέλευσης από 
το κράτος μέλος της έκδοσης μέχρις ότου 
εξεταστούν ικανοποιητικά τα αίτια των 
σχετικών με την ακρίβεια, αξιοπιστία ή 
ειλικρίνεια αμφιβολιών.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε δεδομένο 
ημερολογιακό έτος εκδίδονται το αργότερο 
τρεις μήνες μετά τη παρέλευση του εν 
λόγω έτους.

4. Τα κράτη μέλη ή ο(οι) αρμόδιος(-οι) 
φορέας(-είς) διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε δεδομένο 
ημερολογιακό έτος εκδίδονται το αργότερο 
τρεις μήνες μετά την παρέλευση του εν 
λόγω έτους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αρχική πρόταση της εμπορίας με εγγυήσεις αποδεικνύεται υπερβολικά γραφειοκρατική και 
μειονεκτική για χώρες με σύστημα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μπορεί να 
προκαλέσει φόβους ότι η υλοποίηση της πρότασης αντιβαίνει ίσως στην κοινοτική νομοθεσία. 
Η νέα πρόταση επιδιώκει τον ίδιο στόχο με την αρχική πρόταση της Επιτροπής για την εμπορία 
με εγγυήσεις προέλευσης – ήτοι επιτρέπει στα κράτη μέλη να μεταβιβάζουν ευέλικτα τους 
στόχους τους μεταξύ τους – χωρίς όμως να διακυβεύει το εθνικό σύστημα στήριξης και 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρακολουθούν την επίτευξη των στόχων τους.

Τροπολογία 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μπορεί 
να παρασχεθεί εγγύηση για την προέλευση 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και της 
ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε εργοστάσια με ισχύ 
τουλάχιστον 5 MWth, κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν -
αποκλειστικά για σκοπούς 
γνωστοποίησης της προέλευσης της 
ενέργειας - ότι μπορεί να παρασχεθεί 
εγγύηση για την προέλευση της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας σύμφωνα με 
αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα 
κριτήρια που θεσπίζει κάθε κράτος μέλος.

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την έκδοση εγγύησης 
προέλευσης ως ανταπόκριση σε αίτημα 
παραγωγού ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Η εγγύηση προέλευσης 
αντιστοιχεί σε τυποποιημένη ισχύ 1 
MWh. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν 
περισσότερες από μία εγγύησης 
προέλευσης για κάθε MWh παραγόμενης 
ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την έκδοση εγγύησης 
προέλευσης ως ανταπόκριση σε αίτημα 
παραγωγού ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν 
περισσότερες από μία εγγυήσεις
προέλευσης για κάθε μονάδα παραγόμενης 
ενέργειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο χειρισμός των εγγυήσεων προέλευσης δεν επιτρέπει καμία ευελιξία όσον αφορά τις 
προσπάθειες επίτευξης στόχων, περιπλέκει την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από 
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ανανεώσιμες πηγές στην αγορά ηλεκτρικού, αγνοεί τα εθνικά προγράμματα στήριξης που 
αποδεικνύονται επιτυχή όσον αφορά στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
υπονομεύει τη λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων στήριξης και θα σημάνει στην πράξη 
εναρμόνιση εντός της ΕΕ προς την κατεύθυνση ενός συστήματος διαπραγματεύσιμων πράσινων 
πιστοποιητικών. Πρόκειται για ένα μηχανισμό στήριξης που έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικός 
όσον αφορά στην προώθηση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 488
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μπορεί 
να παρασχεθεί εγγύηση για την προέλευση 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και της 
ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας σε εργοστάσια με ισχύ 
τουλάχιστον 5 MWth, κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, για 
σκοπούς γνωστοποίησης της προέλευσης 
της ενέργειας, ότι μπορεί να παρασχεθεί 
εγγύηση για την προέλευση της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, και της ενέργειας 
θέρμανσης ή ψύξης που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 
εργοστάσια με ισχύ τουλάχιστον 1 MWth, 
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας 
σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια που θεσπίζει κάθε 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως περιγράφεται στην οδηγία για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η λειτουργία της 
εγγύησης προέλευσης είναι να παρέχει αποδείξεις ότι μια δεδομένη ποσότητα ενέργειας 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για σκοπούς γνωστοποίησης της προέλευσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας.
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Τροπολογία 489
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μπορεί 
να παρασχεθεί εγγύηση για την προέλευση 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και της 
ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε εργοστάσια με ισχύ 
τουλάχιστον 5 MWth, κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μπορεί 
να παρασχεθεί εγγύηση για την προέλευση 
της ηλεκτρικής ενέργειας ή των 
βιοκαυσίμων που παράγονται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και της 
ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε εργοστάσια με ισχύ 
τουλάχιστον 5 MWth, κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκδοση εγγυήσεων προέλευσης φαίνεται να προτείνεται μόνον για την ανανεώσιμη ενέργεια 
υπό μορφή ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης/ψύξης. Μπορούν να περιληφθούν και τα 
βιοκαύσιμα, εάν θέλουμε να θεσπιστεί μια ορθώς λειτουργούσα αγορά. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για το βιομεθάνιο, το οποίο μπορεί να μεταφέρεται μέσω του δικτύου του φυσικού 
αερίου και να πωλείται στον τελικό καταναλωτή σε οιοδήποτε σημείο του δικτύου αυτού.

Τροπολογία 490
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μπορεί 
να παρασχεθεί εγγύηση για την προέλευση 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και της 
ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε εργοστάσια με ισχύ 
τουλάχιστον 5 MWth, κατά την έννοια της 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μπορεί 
να παρασχεθεί εγγύηση για την προέλευση 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και της 
ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε εργοστάσια με ισχύ 
τουλάχιστον 1 MWth, κατά την έννοια της 
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παρούσας οδηγίας. παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκδοση εγγυήσεων προέλευσης πρέπει να είναι υποχρεωτική, ούτως ώστε κάθε μονάδα 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές να πρέπει να φέρει εγγύηση 
προέλευσης. Για τους σκοπούς της θέρμανσης και ψύξης, το όριο των 5 MWth είναι υπερβολικά 
μεγάλο και πρέπει να περιορισθεί σε 1 MWth.

Τροπολογία 491
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μπορεί 
να παρασχεθεί εγγύηση για την προέλευση 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και της 
ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε εργοστάσια με ισχύ 
τουλάχιστον 5 MWth, κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μπορεί 
να παρασχεθεί εγγύηση για την προέλευση 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και της 
ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε εργοστάσια με ισχύ 
τουλάχιστον 1 MWth, κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το 1 MW πρέπει να χρησιμοποιείται παντού ως τυποποιημένη μονάδα. Η χρήση του 1 MW αντί 
των 5 MW δεν επιφέρει πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση, δεδομένου ότι το σύστημα είναι 
ηλεκτρονικό.
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Τροπολογία 492
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την έκδοση εγγύησης 
προέλευσης ως ανταπόκριση σε αίτημα 
παραγωγού ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Η εγγύηση προέλευσης 
αντιστοιχεί σε τυποποιημένη ισχύ 1 MWh. 
Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν περισσότερες 
από μία εγγύησης προέλευσης για κάθε 
MWh παραγόμενης ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την έκδοση εγγύησης 
προέλευσης για κάθε μονάδα ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Η εγγύηση προέλευσης 
αντιστοιχεί σε τυποποιημένη ισχύ 1 MWh. 
Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν περισσότερες 
από μία εγγυήσεις προέλευσης για κάθε 
MWh παραγόμενης ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα εγγυήσεων προέλευσης και να προαχθεί η ρευστότητα των 
αγορών, θα πρέπει οι εγγυήσεις προέλευσης να εκδίδονται τακτικά, και τουλάχιστον κάθε τρεις 
μήνες, ανεξαρτήτως του εάν λήγει το έτος ή όχι.

Τροπολογία 493
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την έκδοση εγγύησης
προέλευσης ως ανταπόκριση σε αίτημα 
παραγωγού ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Η εγγύηση προέλευσης 
αντιστοιχεί σε τυποποιημένη ισχύ 1 MWh. 
Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν περισσότερες 
από μία εγγύησης προέλευσης για κάθε 
MWh παραγόμενης ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι εκδίδεται στους 
παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές εγγύηση προέλευσης. Η εγγύηση 
προέλευσης αντιστοιχεί σε τυποποιημένη 
ισχύ 1 MWh. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν 
περισσότερες από μία εγγυήσεις
προέλευσης για κάθε MWh παραγόμενης 
ενέργειας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η εγγύηση προέλευσης πρέπει να εκδίδεται για κάθε παραγόμενο MWh, και όχι κατόπιν 
σχετικού αιτήματος.

Τροπολογία 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την έκδοση εγγύησης 
προέλευσης ως ανταπόκριση σε αίτημα 
παραγωγού ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Η εγγύηση προέλευσης 
αντιστοιχεί σε τυποποιημένη ισχύ 1 MWh. 
Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν 
περισσότερες από μία εγγύησης 
προέλευσης για κάθε MWh παραγόμενης 
ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την έκδοση εγγύησης 
προέλευσης και πιστοποιητικού 
μεταβίβασης για το μερίδιο της 
ανανεώσιμης ενέργειας από τις 
εγκαταστάσεις αυτές. Η εγγύηση 
προέλευσης αντιστοιχεί σε τυποποιημένη 
ισχύ 1 MWh.

Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που 
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές η οποία δεν 
τροφοδοτείται σε δίκτυο διανομής ή 
μεταβίβασης εκδίδονται εγγύηση 
προέλευσης και πιστοποιητικό 
μεταβίβασης μόνον ως ανταπόκριση σε 
αίτημα του παραγωγού.
Στην περίπτωση εγκαταστάσεων ισχύος 
κάτω των πέντε 5 MWth θέρμανσης ή 
ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τα κράτη μέλη αποφασίζουν εάν θα 
εκδίδονται εγγυήσεις προέλευσης ή 
πιστοποιητικά μεταβίβασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει καταρχήν να εκδίδουν αυτόματα τα σχετικά πιστοποιητικά για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Όμως, για την ηλεκτρική ενέργεια που δεν διοχετεύεται σε 
δημόσιο δίκτυο θα πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό μόνο κατόπιν αιτήματος του παραγωγού. 
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Για την παραγωγή θερμότητας κάτω του ορίου των 5 MW τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση, να εκδίδουν πιστοποιητικά.

Τροπολογία 495
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την έκδοση εγγύησης 
προέλευσης ως ανταπόκριση σε αίτημα 
παραγωγού ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Η εγγύηση προέλευσης 
αντιστοιχεί σε τυποποιημένη ισχύ 1 MWh. 
Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν 
περισσότερες από μία εγγύησης 
προέλευσης για κάθε MWh παραγόμενης 
ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την έκδοση εγγύησης 
προέλευσης ως ανταπόκριση σε αίτημα 
παραγωγού ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Η εγγύηση προέλευσης 
αντιστοιχεί σε τυποποιημένη ισχύ 1 MWh. 
Η ανανεώσιμη φύση κάθε MWh 
παραγόμενης ενέργειας πιστοποιείται μία 
μόνο φορά. Με την επιφύλαξη όμως της 
διατάξεως αυτής, μπορούν να εκδοθούν 
ταυτόχρονα κατά περίπτωση εγγυήσεις 
προέλευσης κατά την έννοια της οδηγίας
2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11ης

Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της 
συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της 
ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην 
εσωτερική αγορά ενέργειας1.
_________________________________
1 ΕΕ L 52, 21.2.2004, σ. 50.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατ’ αναλογία προς την οδηγία για τη συμπαραγωγή ενέργειας, συνιστάται το όριο του 1 MWth, 
ιδίως επειδή οι εγκαταστάσεις θέρμανσης, λόγω του τοπικού τους χαρακτήρα, έχουν γενικώς 
σχεδιαστεί για μικρότερη ισχύ. Για να διασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή χρησιμοποίηση 
των ανανεώσιμων πηγών, θα πρέπει να είναι αναγνωριστούν στις ανανεώσιμες πηγές που 
χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής πρόσθετα πλεονεκτήματα. Πρέπει να 
πιστοποιείται το καθεστώς τόσο της συμπαραγωγής όσο και της ανανεωσιμότητας, ούτως ώστε 
να εξασφαλίζεται η ορθή συμπερίληψή τους στις στατιστικές.
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Τροπολογία 496
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η εγγύηση προέλευσης αποτελείται 
από δύο πτυχές:
(α) Μια πτυχή που αφορά το στόχο, και η 
οποία επιτρέπει τον καταλογισμό μιας 
ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στο στόχο ενός κράτους μέλους για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές· και,
(β) Μια πτυχή που αφορά τη
γνωστοποίηση της προέλευσης του 
μείγματος του καυσίμου, και η οποία 
επιτρέπει στους παραγωγούς ενέργειας να 
αποδεικνύουν ότι η ενέργεια την οποία 
πωλούν έχει παραχθεί από ανανεώσιμες 
πηγές και χρησιμεύει για τη
γνωστοποίηση της προέλευσης του 
μείγματος καυσίμου της παρεχόμενης 
ενέργειας.
Οι δύο αυτές πτυχές δύνανται να 
αποτελούν το αντικείμενο χωριστών 
συναλλαγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγγυήσεις προέλευσης έχουν διττό στόχο: μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφενός για την 
καταμέτρηση του στόχου (η οποία εισάγεται από την πρόταση) και αφετέρου ως πιστοποιητικό
παραγωγής / γνωστοποίηση της προέλευσης του μείγματος καυσίμου (που υπάρχει ήδη στις 
υφιστάμενες οδηγίες). Οι δύο αυτοί ρόλοι είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και πρέπει αμφότεροι 
να διατηρηθούν.
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Τροπολογία 497
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εγγυήσεις προέλευσης μπορούν να 
εκδίδονται για την ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται 
και καταναλώνεται εν μέρει ή εν όλω 
εκτός δικτύου επί τη βάσει επακριβούς, 
αξιόπιστου και μη επιδεχόμενου 
παραποίησης υπολογισμού της εκτός 
δικτύου ζήτησης που καλύφθηκε με τον 
τρόπο αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η φωτοβολταϊκή, μπορούν να 
παράγουν μικρή μόνο ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά, η οποία χρησιμοποιείται καθ’ 
ολοκληρίαν επιτόπου. Όμως, η συσσωρευμένη αξία αυτής της παραγωγής είναι σημαντική και 
πρέπει να συνυπολογίζεται στα πλαίσια του στόχου για την ανανεώσιμη ενέργεια, δεδομένου ότι 
αντικαθιστά μέρος της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο.

Τροπολογία 498
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η εγγύηση προέλευσης αποτελείται 
από δύο πτυχές:
(α) Μια πτυχή που αφορά το στόχο, και η 
οποία επιτρέπει τον καταλογισμό μιας 
ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στο στόχο ενός κράτους μέλους για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Η 
πτυχή αυτή ισχύει μόνον για τις εγγυήσεις 
προέλευσης που έχουν εγκριθεί για 
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μεταβίβαση μεταξύ κρατών μελών· και,
(β) Μια πτυχή που αφορά τη 
γνωστοποίηση της προέλευσης του 
μείγματος του καυσίμου, και η οποία 
επιτρέπει στους παραγωγούς ενέργειας να 
αποδεικνύουν ότι η ενέργεια την οποία 
πωλούν έχει παραχθεί από ανανεώσιμες 
πηγές και χρησιμεύει για τη 
γνωστοποίηση της προέλευσης του 
μείγματος καυσίμου της παρεχόμενης 
ενέργειας.
Οι δύο αυτές πτυχές δύνανται να 
αποτελούν το αντικείμενο χωριστών 
συναλλαγών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγγυήσεις προέλευσης έχουν διττό στόχο: μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφενός για την 
καταμέτρηση του στόχου (η οποία εισάγεται από την πρόταση) και αφετέρου ως πιστοποιητικό
παραγωγής / γνωστοποίηση της προέλευσης του μείγματος καυσίμου (που υπάρχει ήδη στις 
υφιστάμενες οδηγίες). Οι δύο αυτοί ρόλοι είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και πρέπει αμφότεροι 
να διατηρηθούν.

Τροπολογία 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εγγυήσεις προέλευσης εκδίδονται, 
μεταβιβάζονται και ακυρώνονται 
ηλεκτρονικά. Πρέπει να είναι ακριβείς, 
αξιόπιστες και να μην επιδέχονται 
παραποίησης.

2. Οι εγγυήσεις προέλευσης και τα 
πιστοποιητικά μεταβίβασης εκδίδονται, 
μεταβιβάζονται και ακυρώνονται 
ηλεκτρονικά. Πρέπει να είναι ακριβή, 
αξιόπιστα και να μην επιδέχονται 
παραποίησης.

Στην εγγύηση προέλευσης 
προσδιορίζονται τουλάχιστον:

Στην εγγύηση προέλευσης και στα 
πιστοποιητικά μεταβίβασης
προσδιορίζονται τουλάχιστον:

(α) η πηγή ενέργειας από την οποία 
παρήχθη η ενέργεια και οι ημερομηνίες 

(α) η πηγή ενέργειας από την οποία 
παρήχθη η ενέργεια και οι ημερομηνίες 
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έναρξης και λήξης της παραγωγής της· έναρξης και λήξης της παραγωγής της·
(β) κατά πόσον η εγγύηση προέλευσης 
αφορά

(β) κατά πόσον η εγγύηση προέλευσης 
αφορά

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

– (ii) θέρμανση ή/και ψύξη· – (ii) θέρμανση ή/και ψύξη·
(γ) η ονομασία, ο τόπος, το είδος και το 
δυναμικό της εγκατάστασης στην οποία 
παρήχθη η ενέργεια, και η ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης·

(γ) η ονομασία, ο τόπος, το είδος και το 
δυναμικό της εγκατάστασης στην οποία 
παρήχθη η ενέργεια, και η ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης·

(δ) η ημερομηνία και η χώρα έκδοσης και 
ο ενιαίος αριθμός αναγνώρισης·

(δ) η ημερομηνία και η χώρα έκδοσης και 
ο ενιαίος αριθμός αναγνώρισης.

(ε) το ποσό και το είδος τυχόν 
επενδυτικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε 
για την εγκατάσταση.

(ε) η προτιθέμενη χρήση τους:

(i) στην περίπτωση των πιστοποιητικών 
μεταβίβασης, ως αξιολόγηση της εκ 
μέρους του κράτους μέλους εκπλήρωσης 
των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας 
που αφορούν τους εθνικούς στόχους·
(ii) στην περίπτωση των εγγυήσεων 
προέλευσης, ως απόδειξη της 
ανανεώσιμης ενέργειας από τους 
παραγωγούς, προμηθευτές ή 
καταναλωτές ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να περιλαμβάνει μνεία της χρήσης που θα επιφυλαχθεί στο πιστοποιητικό 
μεταβίβασης ή στις εγγυήσεις προέλευσης.

Τροπολογία 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εγγυήσεις προέλευσης εκδίδονται, 
μεταβιβάζονται και ακυρώνονται 

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους δέοντες 
μηχανισμούς ώστε να διασφαλίσουν ότι οι 
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ηλεκτρονικά. Πρέπει να είναι ακριβείς, 
αξιόπιστες και να μην επιδέχονται 
παραποίησης.

εγγυήσεις προέλευσης είναι ακριβείς, 
αξιόπιστες και δεν επιδέχονται 
παραποίησης.

Στην εγγύηση προέλευσης 
προσδιορίζονται τουλάχιστον:

Στην εγγύηση προέλευσης 
προσδιορίζονται τουλάχιστον:

(α) η πηγή ενέργειας από την οποία 
παρήχθη η ενέργεια και οι ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης της παραγωγής της·

(α) η πηγή ενέργειας από την οποία 
παρήχθη η ενέργεια και οι ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης της παραγωγής της·

(β) κατά πόσον η εγγύηση προέλευσης 
αφορά
– (i) ηλεκτρική ενέργεια· ή
– (ii) θέρμανση ή/και ψύξη·
(γ) η ονομασία, ο τόπος, το είδος και το 
δυναμικό της εγκατάστασης στην οποία 
παρήχθη η ενέργεια, και η ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης·

(β) η ονομασία, ο τόπος, το είδος και το 
δυναμικό της εγκατάστασης στην οποία 
παρήχθη η ενέργεια, και η ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης·

(δ) η ημερομηνία και η χώρα έκδοσης και 
ο ενιαίος αριθμός αναγνώρισης·

(γ) η ημερομηνία και η χώρα έκδοσης και ο 
ενιαίος αριθμός αναγνώρισης.

(ε) το ποσό και το είδος τυχόν 
επενδυτικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε 
για την εγκατάσταση.

Οι εγγυήσεις προέλευσης χρησιμεύουν για 
να επιτρέπουν στους παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές να αποδεικνύουν ότι η ηλεκτρική 
ενέργεια που πωλούν παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο χειρισμός των εγγυήσεων προέλευσης δεν επιτρέπει καμία ευελιξία όσον αφορά τις 
προσπάθειες επίτευξης στόχων, περιπλέκει την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην αγορά ηλεκτρικού, αγνοεί τα εθνικά προγράμματα στήριξης που 
αποδεικνύονται επιτυχή όσον αφορά στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
υπονομεύει τη λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων στήριξης και θα σημάνει στην πράξη 
εναρμόνιση εντός της ΕΕ προς την κατεύθυνση ενός συστήματος διαπραγματεύσιμων πράσινων 
πιστοποιητικών. Πρόκειται για ένα μηχανισμό στήριξης που έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικός 
όσον αφορά στην προώθηση συνεκτικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
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Τροπολογία 501
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεταβίβαση εγγύησης προέλευσης 
συνιστά ουσιαστική εμπορία προς τον 
αγοραστή των δικαιωμάτων στην 
εγγύηση προέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7, παράγραφος 3, χρησιμοποιεί τη φράση ‘τις οποίες κατέχει κάθε πρόσωπο’, 
υπονοώντας ότι οι εγγυήσεις προέλευσης αποτελούν πλέον αγαθό με αποτέλεσμα να 
καλύπτονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 της Συνθήκης και να υπόκεινται στη ελεύθερη 
κυκλοφορία των αγαθών. Όμως, σε ολόκληρη την προτεινόμενη οδηγία χρησιμοποιείται ο όρος 
‘μεταβίβαση’ αντί του όρου ‘εμπορία’. Θα ήταν σκόπιμο να συμπεριληφθεί σχετική αναφορά 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, ούτως ώστε να καταστεί σαφές ότι η μεταβίβαση εγγυήσεων 
προέλευσης μπορεί να θεωρηθεί ως ουσιαστικό εμπόριο.

Τροπολογία 502
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κατά πόσον η εγγύηση προέλευσης 
αφορά

(β) κατά πόσον η εγγύηση προέλευσης 
αφορά

– (i) ηλεκτρική ενέργεια· ή – (i) ηλεκτρική ενέργεια· ή
– (ii) θέρμανση ή/και ψύξη· – (ii) θέρμανση ή/και ψύξη· ή

– (iia) βιοκαύσιμα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η έκδοση εγγυήσεων προέλευσης φαίνεται να προτείνεται μόνον για την ανανεώσιμη ενέργεια 
υπό μορφή ηλεκτρικής ενέργειας ή θέρμανσης/ψύξης. Μπορούν να περιληφθούν και τα 
βιοκαύσιμα, εάν θέλουμε να θεσπιστεί μια ορθώς λειτουργούσα αγορά. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για το βιομεθάνιο, το οποίο μπορεί να μεταφέρεται μέσω του δικτύου του φυσικού 
αερίου και να πωλείται στον τελικό καταναλωτή σε οιοδήποτε σημείο του δικτύου.

Τροπολογία 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όποτε μια εγκατάσταση που κατέστη 
λειτουργική μετά την 1η Ιανουαρίου 2005 
έχει λάβει επενδυτικές ενισχύσεις 
απαραίτητες για την τεχνική λειτουργία 
της εγκατάστασης, περιλαμβάνεται σε 
όλες τις εγγυήσεις προέλευσης και σε όλα 
τα πιστοποιητικά μεταβίβασης της 
εγκατάστασης σχετική σημείωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αναφέρονται στα πιστοποιητικά οι τυχόν λειτουργικές και επενδυτικές ενισχύσεις που έχει λάβει 
η εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Όμως, μπορεί να χορηγηθεί 
ενίσχυση όχι μόνο για την κατασκευή της εγκατάστασης, αλλά και για άλλους λόγους, όπως η 
αντιπλημμυρική προστασία. Οι επενδυτικές αυτές ενισχύσεις δεν επηρεάζουν την τεχνική 
λειτουργία της εγκατάστασης και δεν χρειάζεται να αναφέρονται στο πιστοποιητικό.

Τροπολογία 504
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
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αποφασίζουν εάν θα προβαίνουν ή όχι σε 
εμπορία των εγγυήσεων προέλευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης και 
ψύξης που παράγονται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγγυήσεις προέλευσης πρέπει να είναι προαιρετικές για τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζουν την επίτευξη στόχων. Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι σε θέση να 
εμπορεύονται εγγυήσεις προέλευσης εφόσον το κράτος μέλος δεν έχει επιτύχει τους ενδιάμεσους 
στόχους του.

Τροπολογία 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Είναι δυνατή η χωριστή εμπορία και 
η ταυτόχρονη ή σε διαφορετικές χρονικές 
στιγμές ακύρωση των εγγυήσεων 
προέλευσης και των πιστοποιητικών 
μεταβίβασης. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
σχετικούς κανόνες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό μεταβίβασης χρησιμεύει ως απόδειξη των κρατών μελών για το μερίδιό τους 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η εγγύηση προέλευσης χρησιμεύει ως απόδειξη για τους 
παραγωγούς, προμηθευτές και καταναλωτές ενέργειας.
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Τροπολογία 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδόθηκαν από 
άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία. Οιαδήποτε άρνηση 
κράτους μέλους να αναγνωρίσει την 
εγγύηση προέλευσης πρέπει να βασίζεται 
σε αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδόθηκαν από 
άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, αποκλειστικά ως 
απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται 
στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος 
άρθρου. Ένα κράτος μέλος δύναται να 
αρνηθεί να αναγνωρίσει μία εγγύηση 
προέλευσης μόνον εάν έχει 
εμπεριστατωμένες αμφιβολίες όσον 
αφορά στην ακρίβεια, αξιοπιστία ή 
ειλικρίνειά της. Το κράτος μέλος 
κοινοποιεί στην Επιτροπή τις σχετικές με 
τις εν λόγω αμφιβολίες πληροφορίες του.

Σε περίπτωση άρνησης αναγνώρισης της 
εγγύησης προέλευσης, η Επιτροπή μπορεί 
να εγκρίνει απόφαση με την οποία 
υποχρεώνει το εν λόγω κράτος μέλος να 
την αναγνωρίσει.

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι είναι 
εσφαλμένη η άρνηση αναγνώρισης 
εγγυήσεων προέλευσης, δύναται να λάβει 
την απόφαση να καλέσει το εν λόγω 
κράτος μέλος να αναγνωρίσει τις 
εγγυήσεις αυτές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο χειρισμός των εγγυήσεων προέλευσης δεν επιτρέπει καμία ευελιξία όσον αφορά τις 
προσπάθειες επίτευξης στόχων, περιπλέκει την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην αγορά ηλεκτρικού, αγνοεί τα εθνικά προγράμματα στήριξης που 
αποδεικνύονται επιτυχή όσον αφορά στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
υπονομεύει τη λειτουργία των υφιστάμενων συστημάτων στήριξης και θα σημάνει στην πράξη 
εναρμόνιση εντός της ΕΕ προς την κατεύθυνση ενός συστήματος διαπραγματεύσιμων πράσινων 
πιστοποιητικών. Πρόκειται για ένα μηχανισμό στήριξης που έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικός 
όσον αφορά στην προώθηση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
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Τροπολογία 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδόθηκαν από 
άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία. Οιαδήποτε άρνηση 
κράτους μέλους να αναγνωρίσει την 
εγγύηση προέλευσης πρέπει να βασίζεται 
σε αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα 
κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις 
εγγυήσεις προέλευσης και τα 
πιστοποιητικά μεταβίβασης που 
εκδόθηκαν από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με την παρούσα οδηγία. Οιαδήποτε 
άρνηση κράτους μέλους να αναγνωρίσει 
την εγγύηση προέλευσης ή το 
πιστοποιητικό μεταβίβασης πρέπει να 
βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια.

Σε περίπτωση άρνησης αναγνώρισης της 
εγγύησης προέλευσης, η Επιτροπή μπορεί 
να εγκρίνει απόφαση με την οποία 
υποχρεώνει το εν λόγω κράτος μέλος να 
την αναγνωρίσει.

Σε περίπτωση άρνησης αναγνώρισης της 
εγγύησης προέλευσης ή του 
πιστοποιητικού μεταβίβασης, η Επιτροπή 
μπορεί να εγκρίνει απόφαση με την οποία 
υποχρεώνει το εν λόγω κράτος μέλος να 
την αναγνωρίσει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό μεταβίβασης χρησιμεύει ως απόδειξη των κρατών μελών για το μερίδιό τους 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η εγγύηση προέλευσης χρησιμεύει ως απόδειξη για τους 
παραγωγούς, προμηθευτές και καταναλωτές ενέργειας.

Τροπολογία 508
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε δεδομένο 

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται εκδίδονται 
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ημερολογιακό έτος εκδίδονται το 
αργότερο τρεις μήνες μετά τη παρέλευση 
του εν λόγω έτους.

τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα εγγυήσεων προέλευσης και να προαχθεί η ρευστότητα των 
αγορών, οι εγγυήσεις προέλευσης θα πρέπει να εκδίδονται τακτικά, και τουλάχιστον κάθε τρεις 
μήνες, ανεξαρτήτως του εάν λήγει το έτος ή όχι.

Τροπολογία 509
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε δεδομένο 
ημερολογιακό έτος εκδίδονται το 
αργότερο τρεις μήνες μετά τη παρέλευση 
του εν λόγω έτους.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται εκδίδονται 
τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα εγγυήσεων προέλευσης και να προαχθεί η ρευστότητα των 
αγορών, οι εγγυήσεις προέλευσης θα πρέπει να εκδίδονται τακτικά, και τουλάχιστον κάθε τρεις 
μήνες, ανεξαρτήτως του εάν λήγει το έτος ή όχι.
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Τροπολογία 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε δεδομένο 
ημερολογιακό έτος εκδίδονται το αργότερο 
τρεις μήνες μετά τη παρέλευση του εν 
λόγω έτους.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγγυήσεις προέλευσης και τα 
πιστοποιητικά μεταβίβασης που 
εκδίδονται σχετικά με την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές που παράγεται σε 
δεδομένο ημερολογιακό έτος εκδίδονται το 
αργότερο τρεις μήνες μετά την παρέλευση 
του εν λόγω έτους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό μεταβίβασης χρησιμεύει ως απόδειξη των κρατών μελών για το μερίδιό τους 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η εγγύηση προέλευσης χρησιμεύει ως απόδειξη για τους 
παραγωγούς, προμηθευτές και καταναλωτές ενέργειας.

Τροπολογία 511
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε δεδομένο 
ημερολογιακό έτος εκδίδονται το αργότερο 
τρεις μήνες μετά τη παρέλευση του εν 
λόγω έτους.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε δεδομένο 
ημερολογιακό έτος εκδίδονται το αργότερο 
έξη μήνες μετά την παρέλευση του εν 
λόγω έτους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για την υποβολή στοιχείων εντός τριών μηνών ενδέχεται να αποτελέσει περιττή 
επιβάρυνση των κρατών μελών τα οποία έχουν διαφορετικούς τρόπους για τη συλλογή 
δεδομένων· προτείνουμε επομένως να παραταθεί η προθεσμία αυτή σε έξι μήνες.

Τροπολογία 512
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε δεδομένο 
ημερολογιακό έτος εκδίδονται το αργότερο 
τρεις μήνες μετά τη παρέλευση του εν 
λόγω έτους.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι 
εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται 
σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε δεδομένο 
ημερολογιακό έτος εκδίδονται το αργότερο 
έξη μήνες μετά την παρέλευση του εν 
λόγω έτους.

Or. sl

Τροπολογία 513
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εάν 
ένας παραγωγός ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που παράγεται σε 
εγκατάσταση συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού - θερμότητας δικαιούται 
εγγυήσεων προέλευσης δυνάμει της 
παραγράφου 1 και των διατάξεων της 
οδηγίας 2004/8/ΕΚ, εκδίδεται μία μόνο 
εγγύηση προέλευσης για κάθε μονάδα 
ενέργειας που πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 
2004/8/ΕΚ. Αυτή η εγγύηση προέλευσης 
συνδυάζει όλες τις λειτουργίες των 
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επιμέρους εγγυήσεων προέλευσης δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 
2004/8/ΕΚ.
Δεν εκδίδεται εγγύηση προέλευσης για 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές δυνάμει 
του παρόντος άρθρου εάν έχει εκδοθεί 
οιαδήποτε άλλη απόδειξη, που μπορεί να 
χρησιμεύσει για το στόχο της 
υποχρέωσης γνωστοποίησης της 
προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας 
δυνάμει της οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως περιγράφεται στην οδηγία για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η λειτουργία της 
εγγύησης προέλευσης είναι να παρέχει αποδείξεις ότι μια δεδομένη ποσότητα ενέργειας 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για σκοπούς γνωστοποίησης της προέλευσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 514
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
οποία είναι επιλέξιμη για την έκδοση 
εγγύησης προέλευσης δυνάμει της 
οδηγίας 2004/8/ΕΚ είναι επίσης επιλέξιμη 
και για την έκδοση εγγυήσεων 
προέλευσης δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εγγυήσεις προέλευσης που εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας 2004/8/ΕΚ αποτελούν εγγυήσεις 
προέλευσης σχετικές με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια· η αξία τους συνδέεται με το 
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γεγονός ότι η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού- θερμότητας. 
Υπάρχει επομένως ουσιαστική διαφορά σε σύγκριση με την εγγύηση προέλευσης δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας: η μία αφορά την πηγή της ενέργειας, ενώ η άλλη τη διαδικασία παραγωγής 
της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 515
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ως εναλλακτική λύση αντί των 
εγγυήσεων προέλευσης, τα κράτη μέλη 
δύνανται, επί εθελοντικής βάσεως, να 
εκδίδουν Λογιστικά Πιστοποιητικά 
Μεταβίβασης (ΛΠΜ) ως προς τα οποία 
δεν παρέχονται δικαιώματα δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι τα ΛΠΜ
συμμορφώνονται προς τις παραγράφους 1 
έως 4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
επίσης ότι τα ΛΠΜ φέρουν ειδική 
επισήμανση και ακυρώνονται 
ηλεκτρονικώς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα ΛΠΜ είναι απαραίτητα ως πρόσθετο και ευέλικτο μέσο για την επίτευξη του στόχου.

Τροπολογία 516
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Οι εγγυήσεις προέλευσης και τα
Λογιστικά Πιστοποιητικά Μεταβίβασης
(ΛΠΜ) δεν επιφέρουν δικαίωμα για τη
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λήψη ενισχύσεων από εθνικά συστήματα 
στήριξης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητώς ούτως ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση των 
πιστοποιητικών.

Τροπολογία 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Προς επίτευξη των εθνικών στόχων, 
λαμβάνονται υπόψη τα πιστοποιητικά 
βιοκαυσίμων που εκδίδει κράτος μέλος με 
το οποίο ένα άλλο κράτος μέλος έχει 
υπογράψει διμερή συμφωνία. Τα εν λόγω 
πιστοποιητικά βιοκαυσίμων ακυρώνονται 
στην χώρα απόκτησης. Η εξοικονόμηση 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
σχετίζεται με τα πιστοποιητικά 
βιοκαυσίμων υπολογίζεται στη χώρα 
απόκτησης.

Or. en

Τροπολογία 518
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
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1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όποτε 
μια ποσότητα βιοκαυσίμου που πληροί τα 
απαραίτητα κριτήρια βιωσιμότητας ως 
εκτίθενται στο άρθρο 15 προσφέρεται για 
κατανάλωση ως μεταφορικό καύσιμο σε 
ένα κράτος μέλος, ο προμηθευτής του 
βιοκαυσίμου θα δύναται να επιλέξει να 
λάβει επαρκή ως προς την ποσότητα 
αυτή προμηθευθέντος βιοκαυσίμου - επί 
ενεργειακής βάσεως - εμπορεύσιμες 
πιστώσεις αντί της απονομής κάποιας 
χρηματοοικονομικής ενίσχυσης ή 
αναγνώρισης στα πλαίσια τυχόν 
ισχυουσών υποχρεώσεων ή διατάξεων 
που αφορά τα βιοκαύσιμα.
2. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι αυτή η εμπορεύσιμη 
πίστωση βιοκαυσίμων εκδίδεται κατόπιν 
αιτήματος προμηθευτή βιοκαυσίμων. 
Στις εμπορεύσιμες πιστώσεις 
βιοκαυσίμου ισχύουν οι κάτωθι όροι:
(α) η εμπορεύσιμη πίστωση βιοκαυσίμου 
αφορά συγκεκριμένη μονάδα ενέργειας 
(π.χ. 1 GJ)·
(β) για κάθε GJ βιοκαυσίμου που 
χορηγείται για κατανάλωση ως καύσιμο 
μεταφοράς σε κράτος μέλος εκδίδεται μία 
μόνο εμπορεύσιμη πίστωση βιοκαυσίμου·
(γ) δεν εκδίδεται εμπορεύσιμη πίστωση 
βιοκαυσίμου για όσα βιοκαύσιμα δεν 
πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που 
εκτίθενται στο άρθρο 15·
κατά την έκδοση εμπορεύσιμης πίστωσης 
βιοκαυσίμου το κράτος μέλος δεν 
υπολογίζει τη σχετική ποσότητα 
βιοκαυσίμου στα πλαίσια του στόχου 
βιοκαυσίμων του ούτε άλλης υποχρέωσης 
βιοκαυσίμου, ούτε είναι το βιοκαύσιμο 
επιλέξιμο για τυχόν χρηματοοικονομική 
υποστήριξη στην ενδιαφερόμενη αγορά.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εμπορεύσιμες πιστώσεις βιοκαυσίμου:
(α) εκδίδονται, μεταβιβάζονται και 
ακυρώνονται ηλεκτρονικά·
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(β) είναι ακριβείς, αξιόπιστες και δεν 
επιδέχονται παραποίησης·
(γ) περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες 
ώστε να είναι δυνατή η ικανοποιητική 
διαχείριση και παρακολούθηση των 
πιστώσεων, καθώς και όσες πρόσθετες 
πληροφορίες απαιτούνται για τη 
συμμόρφωση προς εθνικούς κανονισμούς 
για τα βιοκαύσιμα.
4. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τις 
εμπορεύσιμες πιστώσεις βιοκαυσίμου που 
εκδίδουν άλλα κράτη μέλη δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας. Τυχόν άρνηση 
κράτους μέλους να αναγνωρίσει 
εμπορεύσιμη πίστωση βιοκαυσίμου 
βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επεκταθεί το σύστημα των εγγυήσεων προέλευσης ώστε να περιληφθούν τα 
βιοκαύσιμα σε χωριστό σύστημα εμπορεύσιμων πιστώσεων, να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία 
για την επίτευξη των στόχων για τα βιοκαύσιμα και να αποφεύγεται η περιττή φυσική μεταφορά
βιοκαυσίμων. Το προτεινόμενο σύστημα θα συνδυαστεί με τα σημερινά ρυθμιστικά μέτρα 
στήριξης των κρατών μελών για τα βιοκαύσιμα, όπως οι υποχρεώσεις βιοκαυσίμου, ενώ 
βασίζεται στα ισχύοντα συστήματα εμπορεύσιμων πιστώσεων βιοκαυσίμων που υπάρχουν ήδη 
στα μεγαλύτερα κράτη της ΕΕ επιτρέποντας την εναρμόνισή τους.

Τροπολογία 519
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Αρμόδιοι φορείς και μητρώα εγγυήσεων 

προέλευσης
1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ενιαίο 
αρμόδιο φορέα για την άσκηση των 
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ακόλουθων καθηκόντων:
(α) σύσταση και τήρηση του εθνικού 

μητρώου εγγυήσεων προέλευσης·
(β) έκδοση εγγυήσεων προέλευσης·
(γ) καταχώριση οιασδήποτε μεταβίβασης 

εγγυήσεων προέλευσης·
(δ) ακύρωση εγγυήσεων προέλευσης·
(ε) δημοσίευση ετήσιας έκθεσης του 
αριθμού των εγγυήσεων προέλευσης που 
εκδόθηκαν, μεταβιβάσθηκαν από και 
προς καθένα από τους άλλους αρμόδιους 
φορείς και ακυρώθηκαν.
2. Ο αρμόδιος φορέας δεν διεξάγει 
δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίας, 
προμήθειας ή διανομής ενέργειας.
3. Το εθνικό μητρώο εγγυήσεων 
προέλευσης καταχωρίζει τις εγγυήσεις 
προέλευσης τις οποίες κατέχει κάθε 
πρόσωπο. Η εγγύηση προέλευσης δεν 
μπορεί να καταχωρισθεί παρά σε ένα 
μόνο μητρώο κάθε φορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Tα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επίτευξη των εθνικών δεσμευτικών στόχων τους. Η 
επιτυχής ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη οφείλεται κυρίως σε ειδικά 
καλοσχεδιασμένα εθνικά προγράμματα στήριξης και σε μια λειτουργική διοίκηση. Στο πλαίσιο 
της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιλέγουν τον τομέα στον οποίο επιθυμούν 
να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται πρόσθετος μηχανισμός 
ευελιξίας. Oι εγγυήσεις προέλευσης θα πρέπει συνεπώς να παραμείνουν ως ορίζονται στην 
Οδηγία 2001/77/EK για τον σκοπό της υποχρέωσης γνωστοποίησης της προέλευσης της
ηλεκτρικής ενέργειας.
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Τροπολογία 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμόδιοι φορείς και μητρώα εγγυήσεων 
προέλευσης

Εθνικά συστήματα στήριξης και 
μηχανισμοί ευελιξίας

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ενιαίο 
αρμόδιο φορέα για την άσκηση των 
ακόλουθων καθηκόντων:

1. Τα εθνικά συστήματα στήριξης προς 
προαγωγή της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές συνιστούν τα 
σημαντικότερα μέσα για την επίτευξη 
των στόχων που περιγράφονται στο 
άρθρο 3. Τα κράτη μέλη μπορούν 
ελεύθερα να επιλέγουν διαφορετικά 
συστήματα στήριξης για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές.

(α) σύσταση και τήρηση του εθνικού 
μητρώου εγγυήσεων προέλευσης·
(β) έκδοση εγγυήσεων προέλευσης·
(γ) καταχώριση οιασδήποτε μεταβίβασης 
εγγυήσεων προέλευσης·
(δ) ακύρωση εγγυήσεων προέλευσης·
(ε) δημοσίευση ετήσιας έκθεσης του 
αριθμού των εγγυήσεων προέλευσης που 
εκδόθηκαν, μεταβιβάσθηκαν από και 
προς καθένα από τους άλλους αρμόδιους 
φορείς και ακυρώθηκαν.
2. Ο αρμόδιος φορέας δεν διεξάγει 
δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίας, 
προμήθειας ή διανομής ενέργειας.

2. Προς ενίσχυση της πιθανότητας να 
επιτευχθούν οι στόχοι τους και προς 
μείωση του κόστους, τα κράτη μέλη 
δύνανται να χρησιμοποιούν τον κάτωθι 
μηχανισμό ευελιξίας:
(α) μεταβίβαση στατιστικών ποσοτήτων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μεταξύ 
κρατών μελών·
(β) κοινή επίτευξη στόχων·
(γ) θέσπιση κοινών συστημάτων 
στήριξης.
Οι εν λόγω μηχανισμοί ευελιξίας 
περιγράφονται στα άρθρα που 
ακολουθούν.
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3. Το εθνικό μητρώο εγγυήσεων 
προέλευσης καταχωρίζει τις εγγυήσεις 
προέλευσης τις οποίες κατέχει κάθε 
πρόσωπο. Η εγγύηση προέλευσης δεν 
μπορεί να καταχωρισθεί παρά σε ένα 
μόνο μητρώο κάθε φορά.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν διαδραματίσει αποφασιστικό 
ρόλο για να μπορέσουν αυτές οι πηγές να αποκτήσουν το σημερινό τους καθεστώς στην ΕΕ και 
είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική εξέλιξη των πηγών αυτών. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
εξετάζονται δεόντως στην οδηγία, ενώ στην πρόταση της Επιτροπής αναφέρονται μόνο 
συμβολικά.

Τροπολογία 521
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμόδιοι φορείς και μητρώα εγγυήσεων 
προέλευσης

Στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ κρατών 
μελών

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ενιαίο 
αρμόδιο φορέα για την άσκηση των 
ακόλουθων καθηκόντων:

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβαίνουν 
σε ρυθμίσεις για τη στατιστική 
μεταβίβαση ορισμένου ποσού ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Η 
μεταβιβαζόμενη ποσότητα:

(α) σύσταση και τήρηση του εθνικού 
μητρώου εγγυήσεων προέλευσης·

(α) αφαιρείται από την ποσότητα της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 
λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση από 
το κράτος μέλος της συμμόρφωσης προς 
τις απαιτήσεις του άρθρου 3 για τους 
εθνικούς στόχους· και

(β) έκδοση εγγυήσεων προέλευσης· (β) προστίθεται στην ποσότητα της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 
λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση από 
άλλο κράτος μέλος της συμμόρφωσης 
προς τις απαιτήσεις του άρθρου 3 
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σχετικά με τους εθνικούς στόχους.
(γ) καταχώριση οιασδήποτε μεταβίβασης 
εγγυήσεων προέλευσης·
(δ) ακύρωση εγγυήσεων προέλευσης·
(ε) δημοσίευση ετήσιας έκθεσης του 
αριθμού των εγγυήσεων προέλευσης που 
εκδόθηκαν, μεταβιβάσθηκαν από και 
προς καθένα από τους άλλους αρμόδιους 
φορείς και ακυρώθηκαν.
2. Ο αρμόδιος φορέας δεν διεξάγει 
δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίας, 
προμήθειας ή διανομής ενέργειας.

2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 
δύνανται να ισχύουν για ένα ή 
περισσότερα έτη, αλλά πρέπει να 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή το 
αργότερο εντός τριμήνου από του τέλους 
του πρώτου έτους κατά το οποίο τέθηκαν 
σε ισχύ.

3. Το εθνικό μητρώο εγγυήσεων 
προέλευσης καταχωρίζει τις εγγυήσεις 
προέλευσης τις οποίες κατέχει κάθε 
πρόσωπο. Η εγγύηση προέλευσης δεν 
μπορεί να καταχωρισθεί παρά σε ένα 
μόνο μητρώο κάθε φορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό επιτρέπει τη μεταβίβαση ενέργειας σε στατιστική βάση από ένα κράτος μέλος σε 
άλλο. Ο προφανέστερος λόγος για τη χρησιμοποίηση της ρήτρας αυτής είναι όταν ένα κράτος 
μέλος πρόκειται να υπερβεί το στόχο του το 2020, με αποτέλεσμα να θέλει να πωλήσει την 
πλεονάζουσα πίστωση σε άλλα κράτη μέλη.

Θα είναι επίσης δυνατή η μακροπρόθεσμη συμφωνία δύο κρατών μελών μετά από τη θέση ισχύ 
της οδηγίας να μεταβιβάζουν ορισμένο ποσό ενέργειας επί στατιστικής βάσεως κάθε έτος μέχρι 
και το έτος 2020. Το εάν η συμφωνία αυτή θα είναι παγιωμένη ή όχι εξαρτάται από τους όρους 
της συμφωνίας.
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Τροπολογία 522
Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμόδιοι φορείς και μητρώα εγγυήσεων 
προέλευσης

Στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ των 
κρατών μελών

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ενιαίο 
αρμόδιο φορέα για την άσκηση των 
ακόλουθων καθηκόντων:

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβαίνουν 
σε ρυθμίσεις για τη στατιστική
μεταβίβαση ορισμένου ποσού ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Η 
μεταβιβαζόμενη ποσότητα:

(α) σύσταση και τήρηση του εθνικού 
μητρώου εγγυήσεων προέλευσης·

(α) αφαιρείται από την ποσότητα της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 
λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση από 
το κράτος μέλος της συμμόρφωσης προς 
τις απαιτήσεις του άρθρου 3 σχετικά με 
τους εθνικούς στόχους· και

(β) έκδοση εγγυήσεων προέλευσης· (β) προστίθεται στην ποσότητα της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 
λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση από 
άλλο κράτος μέλος της συμμόρφωσης 
προς τις απαιτήσεις του άρθρου 3 
σχετικά με τους εθνικούς στόχους.

(γ) καταχώριση οιασδήποτε μεταβίβασης 
εγγυήσεων προέλευσης·
(δ) ακύρωση εγγυήσεων προέλευσης·
(ε) δημοσίευση ετήσιας έκθεσης του 
αριθμού των εγγυήσεων προέλευσης που 
εκδόθηκαν, μεταβιβάσθηκαν από και 
προς καθένα από τους άλλους αρμόδιους 
φορείς και ακυρώθηκαν.
2. Ο αρμόδιος φορέας δεν διεξάγει 
δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίας, 
προμήθειας ή διανομής ενέργειας.

2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 
δύνανται να ισχύουν για ένα ή 
περισσότερα έτη, αλλά πρέπει να 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή το 
αργότερο εντός τριμήνου από του τέλους 
του πρώτου έτους κατά το οποίο τέθηκαν 
σε ισχύ.

3. Το εθνικό μητρώο εγγυήσεων 
προέλευσης καταχωρίζει τις εγγυήσεις 
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προέλευσης τις οποίες κατέχει κάθε 
πρόσωπο. Η εγγύηση προέλευσης δεν 
μπορεί να καταχωρισθεί παρά σε ένα 
μόνο μητρώο κάθε φορά.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η αρχική πρόταση της εμπορίας με εγγυήσεις αποδεικνύεται υπερβολικά γραφειοκρατική και 
μειονεκτική για χώρες με σύστημα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μπορεί να 
προκαλέσει φόβους ότι η υλοποίηση της πρότασης αντιβαίνει ίσως στην κοινοτική νομοθεσία. 
Η νέα πρόταση επιδιώκει τον ίδιο στόχο με την αρχική πρόταση της Επιτροπής για την εμπορία 
με εγγυήσεις προέλευσης – ήτοι επιτρέπει στα κράτη μέλη να μεταβιβάζουν ευέλικτα τους 
στόχους τους μεταξύ τους – χωρίς όμως να διακυβεύει το εθνικό σύστημα στήριξης και 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρακολουθούν την επίτευξη των στόχων τους.

Τροπολογία 523
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμόδιοι φορείς και μητρώα εγγυήσεων 
προέλευσης

Αρμόδιοι φορείς και μητρώα εγγυήσεων 
προέλευσης και εμπορεύσιμων 

πιστώσεων βιοκαυσίμου
1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ενιαίο 
αρμόδιο φορέα για την άσκηση των 
ακόλουθων καθηκόντων:

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ενιαίο 
αρμόδιο φορέα για την άσκηση των 
ακόλουθων καθηκόντων:

(α) σύσταση και τήρηση του εθνικού 
μητρώου εγγυήσεων προέλευσης·

(α) σύσταση και τήρηση εθνικών 
μητρώων εγγυήσεων προέλευσης και 
εμπορεύσιμων πιστώσεων βιοκαυσίμου·

(β) έκδοση εγγυήσεων προέλευσης· (β) έκδοση εγγυήσεων προέλευσης και 
εμπορεύσιμων πιστώσεων βιοκαυσίμου·

(γ) καταχώριση οιασδήποτε μεταβίβασης 
εγγυήσεων προέλευσης·

(γ) καταχώριση οιασδήποτε μεταβίβασης 
εγγυήσεων προέλευσης και εμπορεύσιμων 
πιστώσεων βιοκαυσίμου·

(δ) ακύρωση εγγυήσεων προέλευσης· (δ) ακύρωση εγγυήσεων προέλευσης και 
εμπορεύσιμων πιστώσεων βιοκαυσίμου·

(ε) δημοσίευση ετήσιας έκθεσης του 
αριθμού των εγγυήσεων προέλευσης που 

(ε) δημοσίευση ετήσιας έκθεσης του 
αριθμού των εγγυήσεων προέλευσης και 
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εκδόθηκαν, μεταβιβάσθηκαν από και προς 
καθένα από τους άλλους αρμόδιους φορείς 
και ακυρώθηκαν.

των εμπορεύσιμων πιστώσεων 
βιοκαυσίμου που εκδόθηκαν, 
μεταβιβάσθηκαν από και προς καθένα από 
τους άλλους αρμόδιους φορείς και 
ακυρώθηκαν.

2. Ο αρμόδιος φορέας δεν διεξάγει 
δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίας, 
προμήθειας ή διανομής ενέργειας.

2. Ο αρμόδιος φορέας δεν διεξάγει 
δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίας, 
προμήθειας ή διανομής ενέργειας, 
παραγωγής βιοκαυσίμου ή 
δραστηριότητες εμπορίας, προμήθειας ή 
διανομής καυσίμων μεταφοράς.

3. Το εθνικό μητρώο εγγυήσεων 
προέλευσης καταχωρίζει τις εγγυήσεις 
προέλευσης τις οποίες κατέχει κάθε 
πρόσωπο. Η εγγύηση προέλευσης δεν 
μπορεί να καταχωρισθεί παρά σε ένα μόνο 
μητρώο κάθε φορά.

Τα εθνικά μητρώα εγγυήσεων προέλευσης 
και εμπορεύσιμων πιστώσεων 
βιοκαυσίμου καταχωρίζουν τις εγγυήσεις 
προέλευσης / εμπορεύσιμες πιστώσεις
βιοκαυσίμου τις οποίες κατέχει κάθε 
πρόσωπο. Η εγγύηση προέλευσης / 
εμπορεύσιμη πίστωση βιοκαυσίμου δεν 
μπορεί να καταχωρισθεί παρά σε ένα μόνο 
μητρώο κάθε φορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επεκταθεί το σύστημα των εγγυήσεων προέλευσης ώστε να περιληφθούν τα 
βιοκαύσιμα σε χωριστό σύστημα εμπορεύσιμων πιστώσεων, να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία 
για την επίτευξη των στόχων για τα βιοκαύσιμα και να αποφεύγεται η περιττή φυσική μεταφορά
βιοκαυσίμων. Το προτεινόμενο σύστημα θα συνδυαστεί με τα σημερινά ρυθμιστικά μέτρα 
στήριξης των κρατών μελών για τα βιοκαύσιμα, όπως οι υποχρεώσεις βιοκαυσίμου, ενώ 
βασίζεται στα ισχύοντα συστήματα εμπορεύσιμων πιστώσεων βιοκαυσίμων που υπάρχουν ήδη 
στα μεγαλύτερα κράτη της ΕΕ επιτρέποντας την εναρμόνισή τους.

Τροπολογία 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ενιαίο 
αρμόδιο φορέα για την άσκηση των 
ακόλουθων καθηκόντων:

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ενιαίο 
αρμόδιο φορέα για την άσκηση των 
ακόλουθων καθηκόντων:
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(α) σύσταση και τήρηση του εθνικού
μητρώου εγγυήσεων προέλευσης·

(α) σύσταση και τήρηση εθνικού μητρώου 
εγγυήσεων·

(αα) καταχώριση όλων των 
εγκαταστάσεων για την παραγωγή των 
οποίων έχουν εκδοθεί εγγυήσεις 
προέλευσης και πιστοποιητικά 
μεταβίβασης δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας·

(β) έκδοση εγγυήσεων προέλευσης· (β) έκδοση εγγυήσεων προέλευσης και 
πιστοποιητικών μεταβίβασης·
(βα) καταχώριση, για κάθε εγκατάσταση 
του εδαφίου (αα), του είδους και της 
ποσότητας όλων των επενδυτικών 
ενισχύσεων που χρειάστηκαν για την 
τεχνική λειτουργία της εγκατάστασης και 
χορηγήθηκαν μετά από τη θέση σε ισχύ 
της παρούσας οδηγίας·

(γ) καταχώριση οιασδήποτε μεταβίβασης 
εγγυήσεων προέλευσης·

(γ) καταχώριση οιασδήποτε μεταβίβασης 
εγγυήσεων·

(δ) ακύρωση εγγυήσεων προέλευσης· (δ) ακύρωση εγγυήσεων·

(ε) δημοσίευση ετήσιας έκθεσης του 
αριθμού των εγγυήσεων προέλευσης που 
εκδόθηκαν, μεταβιβάσθηκαν από και προς 
καθένα από τους άλλους αρμόδιους φορείς 
και ακυρώθηκαν.

(ε) δημοσίευση ετήσιας έκθεσης του 
αριθμού των εγγυήσεων προέλευσης και 
των πιστοποιητικών μεταβίβασης που 
εκδόθηκαν, μεταβιβάσθηκαν από και προς 
καθένα από τους άλλους αρμόδιους φορείς 
και ακυρώθηκαν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιοριστούν λεπτομερέστερα τα καθήκοντα του αρμόδιου φορέα και να 
διευρυνθούν ώστε να καλύυπτουν τις εγκαταστάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά 
και έχουν ληφθεί επενδυτικές ενισχύσεις.
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Τροπολογία 525
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ενιαίο 
αρμόδιο φορέα για την άσκηση των 
ακόλουθων καθηκόντων:

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ενιαίο 
αρμόδιο φορέα για τις εγγυήσεις 
προέλευσης και, κατά περίπτωση, τα 
λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης για 
την άσκηση των ακόλουθων καθηκόντων:

(α) σύσταση και τήρηση του εθνικού 
μητρώου εγγυήσεων προέλευσης·

(α) σύσταση και τήρηση του εθνικού 
μητρώου·

(β) έκδοση εγγυήσεων προέλευσης· (β) έκδοση·
(γ) καταχώριση οιασδήποτε μεταβίβασης 
εγγυήσεων προέλευσης·

(γ) καταχώριση οιασδήποτε μεταβίβασης·

(δ) ακύρωση εγγυήσεων προέλευσης· (δ) ακύρωση·
(ε) δημοσίευση ετήσιας έκθεσης του 
αριθμού των εγγυήσεων προέλευσης που 
εκδόθηκαν, μεταβιβάσθηκαν από και προς 
καθένα από τους άλλους αρμόδιους φορείς 
και ακυρώθηκαν.

(ε) δημοσίευση ετήσιας έκθεσης των 
ποσοτήτων που εκδόθηκαν, 
μεταβιβάσθηκαν από και προς καθένα από 
τους άλλους αρμόδιους φορείς και 
ακυρώθηκαν.

Or. en

Τροπολογία 526
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ενιαίο 
αρμόδιο φορέα για την άσκηση των 
ακόλουθων καθηκόντων:

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ενιαίο 
αρμόδιο φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος 
για:

Or. sl
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Τροπολογία 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Προς αποφυγή αλληλεπικάλυψης 
εργασιών επί του θέματος των εγγυήσεων, 
αυτές δύνανται να εκδοθούν μόνο στο 
μητρώο εγγυήσεων του κράτους στο 
οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση. Στην 
περίπτωση εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται στην επικράτεια 
περισσοτέρων του ενός κρατών μελών, τα 
εν λόγω κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει 
αλληλεπικάλυψη εργασιών επί του 
θέματος των εγγυήσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση προς αποφυγή αλληλεπικάλυψης εργασιών επί του θέματος των εγγυήσεων.

Τροπολογία 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης διαθέτει 
λογαριασμό στο μητρώο εγγυήσεων. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης με εγκαταστάσεις 
σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη 
έχουν λογαριασμό σε κάθε σχετικό εθνικό 
μητρώο. Κάθε μητρώο περιέχει επίσης 
λογαριασμό στο όνομα του εν λόγω 
κράτους μέλους. Οι προμηθευτές και 
καταναλωτές ενέργειας δύνανται να 
ζητήσουν το άνοιγμα λογαριασμού.
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Κάθε φορέας εκμετάλλευσης
εγκατάστασης που παράγει ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές έχει το δικαίωμα 
επιθεώρησης των εγγυήσεων που 
εκδίδονται για την εγκατάστασή του στο 
μητρώο εγγυήσεων. Αυτό επιτρέπει στους 
φορείς εκμετάλλευσης να αποδεικνύουν 
ότι η ενέργεια που παράγεται στις 
εγκαταστάσεις τους προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για το μητρώο εγγυήσεων: ανοίγεται ένας λογαριασμός 
για κάθε φορέα εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης, και προαιρετικά και για προμηθευτές και 
καταναλωτές ενέργειας.

Τροπολογία 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 γ και δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Αμέσως μετά από την έκδοση μιας 
εγγύησης, οι σχετικές εγγυήσεις 
προέλευσης θα πιστώνονται στο 
λογαριασμό στο εθνικό μητρώο 
εγγυήσεων του φορέα εκμετάλλευσης 
στου οποίου τις εγκαταστάσεις παρήχθη 
η ενέργεια.
1δ. Αμέσως μετά από την έκδοση μιας 
εγγύησης, τα σχετικά πιστοποιητικά 
μεταβίβασης θα πιστώνονται στο 
λογαριασμό του εν λόγω κράτους μέλους 
στο εθνικό μητρώο εγγυήσεων.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό μεταβίβασης χρησιμεύει ως απόδειξη των κρατών μελών για το μερίδιό τους 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η εγγύηση προέλευσης χρησιμεύει ως απόδειξη για τους 
παραγωγούς, προμηθευτές και καταναλωτές ενέργειας.

Τροπολογία 530
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο αρμόδιος φορέας δεν διεξάγει 
δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίας, 
προμήθειας ή διανομής ενέργειας.

2. Ο αρμόδιος φορέας δεν διεξάγει 
δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίας, 
προμήθειας, διανομής ή μεταβίβασης
ενέργειας.

Or. sl

Τροπολογία 531
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο αρμόδιος φορέας δεν διεξάγει 
δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίας, 
προμήθειας ή διανομής ενέργειας.

2. Ο αρμόδιος φορέας δεν διεξάγει, ή 
συνδέεται με, δραστηριότητες παραγωγής, 
εμπορίας, προμήθειας ή διανομής 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς έκδοσης είναι συνήθως ρυθμιστές (60%), αλλά σήμερα το 30% των φορέων έκδοσης 
είναι φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων μεταφοράς (TSO), γεγονός που μπορεί να 
προκαλέσει συγκρούσεις συμφερόντων.
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Τροπολογία 532
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το εθνικό μητρώο εγγυήσεων 
προέλευσης καταχωρίζει τις εγγυήσεις 
προέλευσης τις οποίες κατέχει κάθε 
πρόσωπο. Η εγγύηση προέλευσης δεν 
μπορεί να καταχωρισθεί παρά σε ένα μόνο 
μητρώο κάθε φορά.

3. Το εθνικό μητρώο εγγυήσεων 
προέλευσης και, εάν βασίζονται στα μέσα 
ευελιξίας που εκτίθενται στο άρθρο 9, 
παράγραφος 1β) εδάφιο (α) ή (γ), των 
λογιστικών πιστοποιητικών μεταβίβασης,
καταχωρίζει τις εγγυήσεις προέλευσης και 
τα λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης
που κατέχει κάθε πρόσωπο. Οιαδήποτε
εγγύηση προέλευσης ή λογιστικό 
πιστοποιητικό μεταβίβασης δεν μπορεί να 
καταχωρισθεί παρά σε ένα μόνο μητρώο 
κάθε φορά.

Or. en
Αιτιολόγηση

Ένας ενιαίος αρμόδιος φορέας πρέπει φέρει την ευθύνη για τις εγγυήσεις προέλευσης και, εάν 
επιλεγεί εκουσίως από ένα κράτος μέλος, για τη μεταβίβαση λογιστικών πιστοποιητικών.

Τροπολογία 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το εθνικό μητρώο εγγυήσεων 
προέλευσης καταχωρίζει τις εγγυήσεις 
προέλευσης τις οποίες κατέχει κάθε 
πρόσωπο. Η εγγύηση προέλευσης δεν 
μπορεί να καταχωρισθεί παρά σε ένα μόνο 
μητρώο κάθε φορά.

3. Το εθνικό μητρώο εγγυήσεων 
προέλευσης καταχωρίζει τις εγγυήσεις 
προέλευσης ή τα πιστοποιητικά 
μεταβίβασης που κατέχει κάθε πρόσωπο. 
Η εγγύηση προέλευσης ή το 
πιστοποιητικό μεταβίβασης δεν μπορεί να 
καταχωρισθεί παρά σε ένα μόνο μητρώο 
κάθε φορά.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό μεταβίβασης χρησιμεύει ως απόδειξη των κρατών μελών για το μερίδιό τους 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η εγγύηση προέλευσης χρησιμεύει ως απόδειξη για τους 
παραγωγούς, προμηθευτές και καταναλωτές ενέργειας.

Τροπολογία 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή ορίζει κεντρικό 
διαχειριστή διασυνδέοντας τα επί μέρους 
μητρώα εγγυήσεων μέσω διεπικοινωνίας. 
Οι εγγυήσεις μεταβιβάζονται μέσω του 
κεντρικού αυτού διαχειριστή
(α) μεταξύ κρατών μελών,
(β) μεταξύ προσώπων σε διάφορα κράτη 
μέλη, και
(γ) μεταξύ ενός κράτους μέλους και 
προσώπων σε άλλο κράτος μέλος.
Ο κεντρικός διαχειριστής εκπονεί ετήσια 
έκθεση για τις μεταβιβάσεις μεταξύ των 
μεμονωμένων μητρώων εγγυήσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των εθνικών μητρώων πρέπει να οριστεί 
ένας κεντρικός διαχειριστής.
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Τροπολογία 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Προς εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό 
περί τυποποιημένου και ασφαλούς 
συστήματος για την καταχώριση των 
εγγυήσεων υπό μορφή τυποποιημένων 
ηλεκτρονικών τραπεζών δεδομένων με 
κοινά στοιχεία δεδομένων προς 
παρακολούθηση της έκδοσης, κατοχής, 
μεταβίβασης και ακύρωσης εγγυήσεων 
προέλευσης και πιστοποιητικών 
μεταβίβασης, προς διασφάλιση της 
πρόσβασης των πολιτών και της δέουσας
εμπιστευτικότητας και προς διασφάλιση 
του γεγονότος ότι δεν πραγματοποιούνται 
μεταβιβάσεις ασυμβίβαστες προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο 
κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος
3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του συστήματος των μητρώων εγγυήσεων πρέπει να προσδιοριστούν 
από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τροπολογία 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Πρόσωπα ή κράτη μέλη δύνανται να 
μεταβιβάζουν και υποβάλλουν προς 
ακύρωση εγγυήσεις προέλευσης ή 
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πιστοποιητικά μεταβίβασης που κατέχουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση.
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