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Τροπολογία 537
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 Διαγράφεται
Ακύρωση των εγγυήσεων προέλευσης
1. Η εγγύηση προέλευσης η οποία 
αντιστοιχεί στην υπόψη μονάδα ενέργειας 
υποβάλλεται για ακύρωση στον αρμόδιο 
φορέα που έχει οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 7 όταν:
(α) η παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η παραγωγή μιας μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε ένα σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνει στήριξη υπό 
μορφή πληρωμών τιμολογίου 
τροφοδότησης, πληρωμών 
πριμοδότησης, φοροαπαλλαγών ή 
πληρωμών που είναι αποτέλεσμα 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
περίπτωση κατά την οποία η εγγύηση 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος το οποίο 
θέσπισε το καθεστώς στήριξης·
(β) μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή μια μονάδα θέρμανσης ή 
ψύξης που παρήχθη από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης της οντότητας με την 
υποχρέωση χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, περίπτωση κατά την οποία η 
εγγύηση προέλευσης υποβάλλεται στον 
αρμόδιο φορέα που ορίστηκε από το 
κράτος μέλος το οποίο θέσπισε την 
υποχρέωση· ή
(γ) ένας προμηθευτής ενέργειας ή ένας 
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καταναλωτής ενέργειας επιλέγει να 
χρησιμοποιήσει την εγγύηση προέλευσης 
με σκοπό να αποδείξει το μερίδιο ή την 
ποσότητα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που περιλαμβάνει το ενεργειακό 
του μείγμα, χωρίς να διεκδικεί τα οφέλη 
του καθεστώτος στήριξης σύμφωνα με τα 
στοιχεία (α) και (β)· σε αυτή την 
περίπτωση, η εγγύηση προέλευσης 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος στο οποίο 
καταναλώνεται η ενέργεια που 
αντιστοιχεί στην περιγραφή του 
ενεργειακού μείγματος.
2. Όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει 
υποβάλει μία ή περισσότερες εγγυήσεις 
προέλευσης στον αρμόδιο φορέα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία 
(α) ή (β):
(α) ζητά τις εγγυήσεις προέλευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
για το σύνολο της μελλοντικής 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές από την ίδια εγκατάσταση·
(β) υποβάλει τις εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης για ακύρωση στον ίδιο 
αρμόδιο φορέα. 
3. Οι εγγυήσεις προέλευσης δεν 
υποβάλλονται σε αρμόδιο φορέα για 
ακύρωση πάνω από ένα έτος μετά την 
ημερομηνία έκδοσής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Tα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επίτευξη των εθνικών δεσμευτικών στόχων τους. H 
επιτυχής ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ευρώπη εξαρτάται κυρίως 
από τον κατάλληλο σχεδιασμό των εθνικών καθεστώτων στήριξης και από μία καλώς 
λειτουργούσα δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα 
να επιλέγουν τον τομέα στον οποίο επιθυμούν να δράσουν περισσότερο. Ως εκ τούτου, δεν 
απαιτείται πρόσθετος μηχανισμός ευελιξίας.Oι εγγυήσεις προέλευσης θα πρέπει συνεπώς να 
παραμείνουν όπως ορίζονται στην Οδηγία 2001/77/EK για τον σκοπό της γνωστοποίησης όσον 
αφορά την ηλεκτρική ενέργεια.
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Τροπολογία 538
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ακύρωση των εγγυήσεων προέλευσης Κοινά σχέδια μεταξύ των κρατών μελών
1. Η εγγύηση προέλευσης η οποία 
αντιστοιχεί στην υπόψη μονάδα ενέργειας 
υποβάλλεται για ακύρωση στον αρμόδιο 
φορέα που έχει οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 7 όταν:

1. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να αναλάβουν κοινά σχέδια.

(α) η παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η παραγωγή μιας μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε ένα σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνει στήριξη υπό 
μορφή πληρωμών τιμολογίου 
τροφοδότησης, πληρωμών 
πριμοδότησης, φοροαπαλλαγών ή 
πληρωμών που είναι αποτέλεσμα 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
περίπτωση κατά την οποία η εγγύηση 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος το οποίο 
θέσπισε το καθεστώς στήριξης·
(β) μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή μια μονάδα θέρμανσης ή 
ψύξης που παρήχθη από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης της οντότητας με την 
υποχρέωση χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, περίπτωση κατά την οποία η 
εγγύηση προέλευσης υποβάλλεται στον 
αρμόδιο φορέα που ορίστηκε από το 
κράτος μέλος το οποίο θέσπισε την 
υποχρέωση· ή
(γ) ένας προμηθευτής ενέργειας ή ένας 
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καταναλωτής ενέργειας επιλέγει να 
χρησιμοποιήσει την εγγύηση προέλευσης 
με σκοπό να αποδείξει το μερίδιο ή την 
ποσότητα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που περιλαμβάνει το ενεργειακό 
του μείγμα, χωρίς να διεκδικεί τα οφέλη 
του καθεστώτος στήριξης σύμφωνα με τα 
στοιχεία (α) και (β)· σε αυτή την 
περίπτωση, η εγγύηση προέλευσης 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος στο οποίο 
καταναλώνεται η ενέργεια που 
αντιστοιχεί στην περιγραφή του 
ενεργειακού μείγματος.
2. Όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει 
υποβάλει μία ή περισσότερες εγγυήσεις 
προέλευσης στον αρμόδιο φορέα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία 
(α) ή (β):

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή την ποσότητα ενέργειας που 
παράγεται από όλες τις εγκαταστάσεις 
που βρίσκονται στην επικράτειά τους ή 
σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 5, 
παράγραφος 9, οι οποίες άρχισαν να 
λειτουργούν μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, ή 
τροποποιήθηκαν για να αυξηθεί η 
παραγωγική τους ικανότητα και 
κατασκευάστηκαν σύμφωνα με κοινό 
σχέδιο δυνάμει της παραγράφου 1. Το
ποσό της ενέργειας που κοινοποιείται 
θεωρείται ως συμβολή στον εθνικό στόχο 
άλλου κράτους μέλους για τους σκοπούς 
της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς 
τις διατάξεις του άρθρου 3.

(α) ζητά τις εγγυήσεις προέλευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
για το σύνολο της μελλοντικής 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές από την ίδια εγκατάσταση·
(β) υποβάλει τις εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης για ακύρωση στον ίδιο 
αρμόδιο φορέα. 
3. Οι εγγυήσεις προέλευσης δεν 
υποβάλλονται σε αρμόδιο φορέα για 
ακύρωση πάνω από ένα έτος μετά την 
ημερομηνία έκδοσής τους.

3. Στην κοινοποίηση των κρατών μελών:

(α) περιγράφεται η προτεινόμενη 
εγκατάσταση ή εντοπίζεται η 
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τροποποιημένη εγκατάσταση·
(β) διευκρινίζεται η αναλογία ή η 
παραγόμενη από την εγκατάσταση 
ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας ή της 
θέρμανσης ή της ψύξης η οποία πρέπει 
να θεωρηθεί ως συμβολή στους εθνικούς 
στόχους άλλου κράτους μέλους·
(γ) εντοπίζεται το κράτος μέλος υπέρ του 
οποίου γίνεται η κοινοποίηση·
(δ) διευκρινίζεται η περίοδος στη 
διάρκεια της οποίας η παραγόμενη 
ενέργεια πρέπει να θεωρηθεί ως συμβολή 
στον εθνικό στόχο του άλλου κράτους 
μέλους.
4. H περίοδος που διευκρινίζεται στην 
παράγραφο 3 (δ) εκφράζεται σε πλήρη 
ημερολογιακά έτη και μπορεί να 
παραταθεί πέραν του 2020.
5. Μία κοινοποίηση που 
πραγματοποιείται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου δεν τροποποιείται ή αποσύρεται 
χωρίς τη συμφωνία του κράτους μέλους 
που την εξέδωσε και του κράτους μέλους 
που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 
3(γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό προσφέρει σε κράτος μέλος τη δυνατότητα να συνυπολογίσει στην επίτευξη του 
στόχου του ορισμένη ή όλη την ποσότητα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας η οποία παράγεται 
σε νέα ή τροποποιημένη εγκατάσταση που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Για να 
πραγματοποιηθεί αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει σχετική συμφωνία μεταξύ του κράτους 
μέλους παραγωγής της ενέργειας και του κράτους μέλους αποδέκτη της ενέργειας και η εν λόγω 
συμφωνία πρέπει να ανακοινωθεί στην Επιτροπή μέσω κοινοποίησης που περιέχει τους όρους 
της συμφωνίας.
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Τροπολογία 539
Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ακύρωση των εγγυήσεων προέλευσης Κοινά σχέδια μεταξύ των κρατών μελών
1. Η εγγύηση προέλευσης η οποία 
αντιστοιχεί στην υπόψη μονάδα ενέργειας 
υποβάλλεται για ακύρωση στον αρμόδιο 
φορέα που έχει οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 7 όταν:

1. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να αναλάβουν κοινά σχέδια.

(α) η παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η παραγωγή μιας μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε ένα σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνει στήριξη υπό 
μορφή πληρωμών τιμολογίου 
τροφοδότησης, πληρωμών 
πριμοδότησης, φοροαπαλλαγών ή 
πληρωμών που είναι αποτέλεσμα 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
περίπτωση κατά την οποία η εγγύηση 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος το οποίο 
θέσπισε το καθεστώς στήριξης·
(β) μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή μια μονάδα θέρμανσης ή 
ψύξης που παρήχθη από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης της οντότητας με την 
υποχρέωση χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, περίπτωση κατά την οποία η 
εγγύηση προέλευσης υποβάλλεται στον 
αρμόδιο φορέα που ορίστηκε από το 
κράτος μέλος το οποίο θέσπισε την 
υποχρέωση· ή
(γ) ένας προμηθευτής ενέργειας ή ένας 
καταναλωτής ενέργειας επιλέγει να 
χρησιμοποιήσει την εγγύηση προέλευσης 
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με σκοπό να αποδείξει το μερίδιο ή την 
ποσότητα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που περιλαμβάνει το ενεργειακό 
του μείγμα, χωρίς να διεκδικεί τα οφέλη 
του καθεστώτος στήριξης σύμφωνα με τα 
στοιχεία (α) και (β)· σε αυτή την 
περίπτωση, η εγγύηση προέλευσης 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος στο οποίο 
καταναλώνεται η ενέργεια που 
αντιστοιχεί στην περιγραφή του 
ενεργειακού μείγματος.
2. Όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει 
υποβάλει μία ή περισσότερες εγγυήσεις 
προέλευσης στον αρμόδιο φορέα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία 
(α) ή (β):

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή την ποσότητα ενέργειας που 
παράγεται από όλες τις εγκαταστάσεις 
που βρίσκονται στην επικράτειά τους ή 
σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 5, 
παράγραφος 9, οι οποίες άρχισαν να 
λειτουργούν μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, ή 
τροποποιήθηκαν για να αυξηθεί η 
παραγωγική τους ικανότητα και 
κατασκευάστηκαν σύμφωνα με κοινό 
σχέδιο δυνάμει της παραγράφου 1. Το
ποσό της ενέργειας που κοινοποιείται 
θεωρείται ως συμβολή στον εθνικό στόχο 
άλλου κράτους μέλους για τους σκοπούς 
της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς 
τις διατάξεις του άρθρου 3.

(α) ζητά τις εγγυήσεις προέλευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
για το σύνολο της μελλοντικής 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές από την ίδια εγκατάσταση·
(β) υποβάλει τις εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης για ακύρωση στον ίδιο 
αρμόδιο φορέα. 
3. Οι εγγυήσεις προέλευσης δεν 
υποβάλλονται σε αρμόδιο φορέα για 
ακύρωση πάνω από ένα έτος μετά την 
ημερομηνία έκδοσής τους.

3. Στην κοινοποίηση των κρατών μελών:

(α) περιγράφεται η προτεινόμενη 
εγκατάσταση ή εντοπίζεται η 
τροποποιημένη εγκατάσταση·
(β) διευκρινίζεται η αναλογία ή η 
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παραγόμενη από την εγκατάσταση 
ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας ή της 
θέρμανσης ή της ψύξης η οποία πρέπει 
να θεωρηθεί ως συμβολή στους εθνικούς 
στόχους άλλου κράτους μέλους·
(γ) εντοπίζεται το κράτος μέλος υπέρ του 
οποίου γίνεται η κοινοποίηση·
(δ) διευκρινίζεται η περίοδος στη 
διάρκεια της οποίας η παραγόμενη 
ενέργεια πρέπει να θεωρηθεί ως συμβολή 
στον εθνικό στόχο του άλλου κράτους 
μέλους.
4. H περίοδος που διευκρινίζεται στην 
παράγραφο 3 (δ) εκφράζεται σε πλήρη 
ημερολογιακά έτη και μπορεί να 
παραταθεί πέραν του 2020.
5. Mία κοινοποίηση που 
πραγματοποιείται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου δεν τροποποιείται ή αποσύρεται 
χωρίς την κοινή συμφωνία του κράτους 
μέλους που την εξέδωσε και του κράτους 
μέλους που ορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3(γ).

Or. en

Αιτιολόγηση

H αρχική πρόταση εμπορικής εγγύησης είναι υπερβολικά γραφειοκρατική και θα έφερνε σε 
μειονεκτική θέση τις χώρες που έχουν σύστημα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με 
καθορισμένη τιμή αγοράς. Θα ήταν ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ο φόβος ότι η εφαρμογή της 
πρότασης θα μπορούσε να παραβιάσει το κοινοτικό δίκαιο. H νέα πρόταση έχει τον ίδιο στόχο 
με την αρχική πρόταση της Επιτροπής για την καθιέρωση κοινοτικών μηχανισμών ανταλλαγής 
εγγυήσεων προελεύσεως - προβλέπει δηλαδή την ευέλικτη μεταφορά στόχων ανάμεσα στα κράτη 
μέλη - αλλά δεν απειλεί το εθνικό καθεστώς στήριξης επιτρέποντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη 
να ελέγχουν την επίτευξη των στόχων τους.
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Τροπολογία 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ακύρωση των εγγυήσεων προέλευσης Στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ των 
κρατών μελών

1. Η εγγύηση προέλευσης η οποία 
αντιστοιχεί στην υπόψη μονάδα ενέργειας 
υποβάλλεται για ακύρωση στον αρμόδιο 
φορέα που έχει οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 7 όταν:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
διατάξεις για τη στατιστική μεταβίβαση 
από ένα κράτος μέλος σε άλλο μιας 
συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. H 
μεταβιβαζόμενη ποσότητα:

(α) η παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η παραγωγή μιας μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε ένα σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνει στήριξη υπό 
μορφή πληρωμών τιμολογίου 
τροφοδότησης, πληρωμών 
πριμοδότησης, φοροαπαλλαγών ή 
πληρωμών που είναι αποτέλεσμα 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
περίπτωση κατά την οποία η εγγύηση 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος το οποίο 
θέσπισε το καθεστώς στήριξης·

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

(β) μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας ή μια μονάδα θέρμανσης ή 
ψύξης που παρήχθη από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης της οντότητας με την 
υποχρέωση χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, περίπτωση κατά την οποία η 
εγγύηση προέλευσης υποβάλλεται στον 
αρμόδιο φορέα που ορίστηκε από το 
κράτος μέλος το οποίο θέσπισε την 
υποχρέωση· ή

(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) ένας προμηθευτής ενέργειας ή ένας 
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καταναλωτής ενέργειας επιλέγει να 
χρησιμοποιήσει την εγγύηση προέλευσης 
με σκοπό να αποδείξει το μερίδιο ή την 
ποσότητα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που περιλαμβάνει το ενεργειακό 
του μείγμα, χωρίς να διεκδικεί τα οφέλη 
του καθεστώτος στήριξης σύμφωνα με τα 
στοιχεία (α) και (β)· σε αυτή την 
περίπτωση, η εγγύηση προέλευσης 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος στο οποίο 
καταναλώνεται η ενέργεια που 
αντιστοιχεί στην περιγραφή του 
ενεργειακού μείγματος.
2. Όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει 
υποβάλει μία ή περισσότερες εγγυήσεις 
προέλευσης στον αρμόδιο φορέα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία 
(α) ή (β):

2. Oι διευθετήσεις δυνάμει της 
παραγράφου 1 μπορούν να ισχύουν για 
ένα τουλάχιστον έτος. Kοινοποιούνται 
στην Επιτροπή το πολύ εντός τριών 
μηνών μετά την λήξη του πρώτου έτους 
στη διάρκεια του οποίου άρχισαν να 
ισχύουν.

(α) ζητά τις εγγυήσεις προέλευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
για το σύνολο της μελλοντικής 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές από την ίδια εγκατάσταση·
(β) υποβάλει τις εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης για ακύρωση στον ίδιο 
αρμόδιο φορέα. 
3. Οι εγγυήσεις προέλευσης δεν 
υποβάλλονται σε αρμόδιο φορέα για 
ακύρωση πάνω από ένα έτος μετά την 
ημερομηνία έκδοσής τους.

Or. en
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Τροπολογία 541
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εγγύηση προέλευσης η οποία 
αντιστοιχεί στην υπόψη μονάδα ενέργειας 
υποβάλλεται για ακύρωση στον αρμόδιο 
φορέα που έχει οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 7 όταν:

1. Η συνιστώσα του στόχου της εγγύησης
προέλευσης η οποία αντιστοιχεί στην 
υπόψη μονάδα ενέργειας υποβάλλεται για 
ακύρωση στον αρμόδιο φορέα που έχει 
οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 όταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Tο κείμενο πρέπει να διευκρινιστεί και να τονίζει ρητά ότι εάν η συνιστώσα του στόχου της 
εγγύησης προέλευσης έχει απαλειφθεί (π.χ. επειδή η μονάδα έλαβε κάποιας μορφής βοήθεια) 
αυτό δεν συνεπάγεται τη διαγραφή και των άλλων συνιστωσών της εγγύησης προέλευσης 
(πιστοποίηση της παραγωγής/γνωστοποίηση του μείγματος καυσίμων) που μπορούν ακόμη να 
τεθούν χωριστά στο εμπόριο.

Τροπολογία 542
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η παραγωγή μιας μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε ένα σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνει στήριξη υπό 
μορφή πληρωμών τιμολογίου 
τροφοδότησης, πληρωμών 
πριμοδότησης, φοροαπαλλαγών ή 
πληρωμών που είναι αποτέλεσμα 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
περίπτωση κατά την οποία η εγγύηση 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος το οποίο 

(α) η παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η παραγωγή μιας μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε ένα σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνει στήριξη μέσω 
καθεστώτος στήριξης όπως αυτό 
ορίζεται στο άρθρο 2(η), περίπτωση κατά 
την οποία η εγγύηση υποβάλλεται στον 
αρμόδιο φορέα που ορίστηκε από το 
κράτος μέλος το οποίο θέσπισε το 
καθεστώς στήριξης·
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θέσπισε το καθεστώς στήριξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

H προτεινόμενη τροπολογία περιλαμβάνει ορισμό του όρου ‘καθεστώς στήριξης’ στο άρθρο 
2(η) ενώ στο άρθρο 8(1)(α) δίδεται διαφορετικός ορισμός και θα ήταν σκόπιμο να 
εξασφαλισθεί ότι οι δύο αυτοί ορισμοί είναι συναφείς μεταξύ τους.

Τροπολογία 543
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η παραγωγή μιας μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε ένα σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνει στήριξη υπό 
μορφή πληρωμών τιμολογίου 
τροφοδότησης, πληρωμών
πριμοδότησης, φοροαπαλλαγών ή 
πληρωμών που είναι αποτέλεσμα 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
περίπτωση κατά την οποία η εγγύηση 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος το οποίο 
θέσπισε το καθεστώς στήριξης·

(α) η παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η παραγωγή μιας μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε ένα σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνει στήριξη μέσω 
καθεστώτος στήριξης όπως αυτό 
ορίζεται στο άρθρο 2(η), περίπτωση κατά 
την οποία η εγγύηση υποβάλλεται στον 
αρμόδιο φορέα που ορίστηκε από το 
κράτος μέλος το οποίο θέσπισε το 
καθεστώς στήριξης·

Or. sl
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Τροπολογία 544
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η παραγωγή μιας μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε ένα σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνει στήριξη υπό 
μορφή πληρωμών τιμολογίου 
τροφοδότησης, πληρωμών πριμοδότησης, 
φοροαπαλλαγών ή πληρωμών που είναι 
αποτέλεσμα προσκλήσεων υποβολής 
προσφορών, περίπτωση κατά την οποία η 
εγγύηση υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα 
που ορίστηκε από το κράτος μέλος το 
οποίο θέσπισε το καθεστώς στήριξης·

(α) η παραγωγή μιας μονάδας ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
λαμβάνει στήριξη υπό μορφή πληρωμών 
τιμολογίου τροφοδότησης, πληρωμών 
πριμοδότησης, φοροαπαλλαγών ή 
πληρωμών που είναι αποτέλεσμα 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
περίπτωση κατά την οποία η εγγύηση 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος το οποίο 
θέσπισε το καθεστώς στήριξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η συνιστώσα του στόχου της εγγύησης προέλευσης έχει απαλειφθεί (π.χ. επειδή η μονάδα 
έλαβε κάποιας μορφής βοήθεια) αυτό δεν συνεπάγεται τη διαγραφή και των άλλων συνιστωσών 
της εγγύησης προέλευσης (πιστοποίηση της παραγωγής/γνωστοποίηση του μείγματος καυσίμων) 
που μπορούν ακόμη να τεθούν χωριστά στο εμπόριο.

Τροπολογία 545
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η παραγωγή μιας μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε ένα σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνει στήριξη υπό 

(α) η παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η παραγωγή μιας μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε ένα σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 1 MWth, λαμβάνει στήριξη υπό 
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μορφή πληρωμών τιμολογίου 
τροφοδότησης, πληρωμών πριμοδότησης, 
φοροαπαλλαγών ή πληρωμών που είναι 
αποτέλεσμα προσκλήσεων υποβολής 
προσφορών, περίπτωση κατά την οποία η 
εγγύηση υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα 
που ορίστηκε από το κράτος μέλος το 
οποίο θέσπισε το καθεστώς στήριξης·

μορφή πληρωμών τιμολογίου 
τροφοδότησης, πληρωμών πριμοδότησης, 
φοροαπαλλαγών ή πληρωμών που είναι 
αποτέλεσμα προσκλήσεων υποβολής 
προσφορών, περίπτωση κατά την οποία η 
εγγύηση υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα 
που ορίστηκε από το κράτος μέλος το 
οποίο θέσπισε το καθεστώς στήριξης·

Or. de

Αιτιολόγηση

H ελάχιστη ισχύς των 5 MWth για την πιστοποίηση θερμοηλεκτρικής μονάδας είναι πολύ υψηλή 
και πρέπει να μειωθεί σε 1MWth.

Τροπολογία 546
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η παραγωγή μιας μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε ένα σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνει στήριξη υπό 
μορφή πληρωμών τιμολογίου 
τροφοδότησης, πληρωμών πριμοδότησης, 
φοροαπαλλαγών ή πληρωμών που είναι 
αποτέλεσμα προσκλήσεων υποβολής 
προσφορών, περίπτωση κατά την οποία η 
εγγύηση υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα 
που ορίστηκε από το κράτος μέλος το 
οποίο θέσπισε το καθεστώς στήριξης·

(α) η παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η παραγωγή μιας μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε ένα σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνει στήριξη υπό 
μορφή πληρωμών τιμολογίου 
τροφοδότησης, πληρωμών πριμοδότησης, 
φοροαπαλλαγών, πράσινων 
πιστοποιητικών ή πληρωμών που είναι 
αποτέλεσμα προσκλήσεων υποβολής 
προσφορών, περίπτωση κατά την οποία η 
εγγύηση υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα 
που ορίστηκε από το κράτος μέλος το 
οποίο θέσπισε το καθεστώς στήριξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Bάσει του συστήματος των σκανδιναβικών χωρών, η μέθοδος που επιλέχθηκε περισσότερο ήταν 
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τα πράσινα πιστοποιητικά και οι επιτρεπόμενες κρατικές επιδοτήσεις παρά η γερμανικής 
εμπνεύσεως εναλλακτική λύση των τιμολογίων τροφοδότησης. Kρίνεται ότι και τα δύο 
συστήματα λειτουργούν ικανοποιητικά και γι' αυτό θα πρέπει να επιτραπεί να εξακολουθούν να 
συνυπάρχουν.

Τροπολογία 547
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή μια μονάδα θέρμανσης ή 
ψύξης που παρήχθη από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης της οντότητας με την 
υποχρέωση χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, περίπτωση κατά την οποία η 
εγγύηση προέλευσης υποβάλλεται στον 
αρμόδιο φορέα που ορίστηκε από το 
κράτος μέλος το οποίο θέσπισε την 
υποχρέωση· ή

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

H προτεινόμενη τροπολογία περιλαμβάνει ορισμό του όρου ‘καθεστώς στήριξης’ στο άρθρο 
2(η) ενώ στο άρθρο 8(1)(α) δίδεται διαφορετικός ορισμός και θα ήταν σκόπιμο να 
εξασφαλισθεί ότι οι δύο αυτοί ορισμοί είναι συναφείς μεταξύ τους.
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Τροπολογία 548
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ή μια μονάδα θέρμανσης ή ψύξης που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε σταθμό ελάχιστης ισχύος 5 
MWth, λαμβάνεται υπόψη για τους 
σκοπούς της εκτίμησης της συμμόρφωσης 
της οντότητας με την υποχρέωση χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περίπτωση 
κατά την οποία η εγγύηση προέλευσης 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος το οποίο 
θέσπισε την υποχρέωση· ή

(β) μια μονάδα ενέργειας που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης της οντότητας με την 
υποχρέωση χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, περίπτωση κατά την οποία η 
εγγύηση προέλευσης υποβάλλεται στον 
αρμόδιο φορέα που ορίστηκε από το 
κράτος μέλος το οποίο θέσπισε την 
υποχρέωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η συνιστώσα του στόχου της εγγύησης προέλευσης έχει απαλειφθεί (π.χ. επειδή η μονάδα 
έλαβε κάποιας μορφής βοήθεια) αυτό δεν συνεπάγεται τη διαγραφή και των άλλων συνιστωσών 
της εγγύησης προέλευσης (πιστοποίηση της παραγωγής/γνωστοποίηση του μείγματος καυσίμων) 
που μπορούν ακόμη να τεθούν χωριστά στο εμπόριο.

Τροπολογία 549
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ή μια μονάδα θέρμανσης ή ψύξης που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
σε σταθμό ελάχιστης ισχύος 5 MWth, 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της 
εκτίμησης της συμμόρφωσης της 

(β) μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ή μια μονάδα θέρμανσης ή ψύξης που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
σε σταθμό ελάχιστης ισχύος 1 MWth, 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της 
εκτίμησης της συμμόρφωσης της 
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οντότητας με την υποχρέωση χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περίπτωση 
κατά την οποία η εγγύηση προέλευσης 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος το οποίο 
θέσπισε την υποχρέωση· ή

οντότητας με την υποχρέωση χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περίπτωση 
κατά την οποία η εγγύηση προέλευσης 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος το οποίο 
θέσπισε την υποχρέωση· ή

Or. de

Αιτιολόγηση

H ελάχιστη τιμή ισχύος των 5 MWth για την πιστοποίηση θερμοηλεκτρικών μονάδων είναι πολύ 
υψηλή και πρέπει να μειωθεί σε 1MWth.

Τροπολογία 550
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ή μια μονάδα θέρμανσης ή ψύξης που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
σε σταθμό ελάχιστης ισχύος 5 MWth, 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της 
εκτίμησης της συμμόρφωσης της 
οντότητας με την υποχρέωση χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περίπτωση 
κατά την οποία η εγγύηση προέλευσης 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος το οποίο 
θέσπισε την υποχρέωση· ή

(β) μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ή μια μονάδα θέρμανσης ή ψύξης που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
σε σταθμό ελάχιστης ισχύος 5 MWth, 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της 
εκτίμησης της συμμόρφωσης της 
οντότητας με την υποχρέωση χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όταν 
επιτρέπεται η εκπλήρωση της 
υποχρέωσης υπό μορφή εγγύησης 
προέλευσης, περίπτωση κατά την οποία η 
εγγύηση προέλευσης υποβάλλεται στον 
αρμόδιο φορέα που ορίστηκε από το 
κράτος μέλος το οποίο θέσπισε την 
υποχρέωση· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να συνεχίσει η ανάπτυξη του συστήματος των σκανδιναβικών χωρών και να καταστεί 
δυνατό να γίνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας από 
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ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 551
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ένας προμηθευτής ενέργειας ή ένας 
καταναλωτής ενέργειας επιλέγει να 
χρησιμοποιήσει την εγγύηση προέλευσης 
με σκοπό να αποδείξει το μερίδιο ή την 
ποσότητα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που περιλαμβάνει το ενεργειακό 
του μείγμα, χωρίς να διεκδικεί τα οφέλη 
του καθεστώτος στήριξης σύμφωνα με τα 
στοιχεία (α) και (β)· σε αυτή την 
περίπτωση, η εγγύηση προέλευσης 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος στο οποίο 
καταναλώνεται η ενέργεια που 
αντιστοιχεί στην περιγραφή του 
ενεργειακού μείγματος.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Tο κείμενο πρέπει να διευκρινιστεί και να τονίζει ρητά ότι εάν η συνιστώσα του στόχου της 
εγγύησης προέλευσης έχει απαλειφθεί (π.χ. επειδή η μονάδα έλαβε κάποιας μορφής βοήθεια) 
αυτό δεν συνεπάγεται τη διαγραφή και των άλλων συνιστωσών της εγγύησης προέλευσης 
(πιστοποίηση της παραγωγής/γνωστοποίηση του μείγματος καυσίμων) που μπορούν ακόμη να 
τεθούν χωριστά στο εμπόριο.
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Τροπολογία 552
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) H συνιστώσα πιστοποίηση της 
παραγωγής/γνωστοποίηση του μείγματος 
καυσίμων μίας εγγυήσεως προέλευσης η 
οποία αντιστοιχεί στην υπό εξέταση 
μονάδα ενέργειας πρέπει να υποβληθεί για 
ακύρωση σε αρμόδιο φορέα που 
συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 
όταν ένας ενεργειακός προμηθευτής ή 
καταναλωτής ενέργειας επιλέγει να 
χρησιμοποιήσει μία εγγύηση προέλευσης 
για να αποδειχθεί το μερίδιο ή η 
ποσότητα της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στο ενεργειακό μείγμα της· σε αυτή 
την περίπτωση, η εγγύηση προέλευσης 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος στο οποίο 
καταναλώνεται η ενέργεια που 
αντιστοιχεί στην περιγραφή του 
ενεργειακού μείγματος.
Oι δύο συνιστώσες της εγγυήσεως 
προέλευσης μπορούν να ακυρωθούν 
ανεξάρτητα η μία από την άλλη και η 
ακύρωση της συνιστώσας 
συνυπολογισμού στην επίτευξη του 
στόχου δεν έχει επίπτωση στην άλλη 
συνιστώσα η οποία εξακολουθεί να 
μπορεί να μεταβιβασθεί χωριστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Tο κείμενο πρέπει να διευκρινιστεί και να τονίζει ρητά ότι εάν η συνιστώσα του στόχου της 
εγγύησης προέλευσης έχει απαλειφθεί (π.χ. επειδή η μονάδα έλαβε κάποιας μορφής βοήθεια) 
αυτό δεν συνεπάγεται τη διαγραφή και των άλλων συνιστωσών της εγγύησης προέλευσης 
(πιστοποίηση της παραγωγής/γνωστοποίηση του μείγματος καυσίμων) που μπορούν ακόμη να 
τεθούν χωριστά στο εμπόριο.
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Τροπολογία 553
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. H συνιστώσα πιστοποίηση της 
παραγωγής/γνωστοποίηση του μείγματος 
καυσίμων μίας εγγυήσεως προέλευσης η 
οποία αντιστοιχεί στην υπό εξέταση 
μονάδα ενέργειας πρέπει να υποβληθεί για 
ακύρωση σε αρμόδιο φορέα που 
συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 
όταν ένας ενεργειακός προμηθευτής ή 
καταναλωτής ενέργειας επιλέγει να 
χρησιμοποιήσει μία εγγύηση προέλευσης 
για να αποδειχθεί το μερίδιο ή η 
ποσότητα της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στο ενεργειακό μείγμα της· σε αυτή 
την περίπτωση, η εγγύηση προέλευσης 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος στο οποίο 
καταναλώνεται η ενέργεια που 
αντιστοιχεί στην περιγραφή του 
ενεργειακού μείγματος.
Oι δύο συνιστώσες της εγγυήσεως 
προέλευσης μπορούν να ακυρωθούν 
ανεξάρτητα η μία από την άλλη και η 
ακύρωση της συνιστώσας 
συνυπολογισμού στην επίτευξη του 
στόχου δεν έχει επίπτωση στην άλλη 
συνιστώσα η οποία εξακολουθεί να 
μπορεί να μεταβιβασθεί χωριστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι εγγυήσεις προέλευσης θα πρέπει να έχουν δύο συνιστώσες οι οποίες είναι 
δυνατόν να υπόκεινται σε διαφορετικές συναλλαγές, οι διατάξεις περί ακυρώσεως των 
εγγυήσεων προέλευσης πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη.
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Τροπολογία 554
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει 
υποβάλει μία ή περισσότερες εγγυήσεις 
προέλευσης στον αρμόδιο φορέα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία 
(α) ή (β):

Διαγράφεται

(α) ζητά τις εγγυήσεις προέλευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
για το σύνολο της μελλοντικής 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές από την ίδια εγκατάσταση·
(β) υποβάλει τις εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης για ακύρωση στον ίδιο 
αρμόδιο φορέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

O περιορισμός ενός φορέα εκμετάλλευσης από τις επιλογές αγοράς δεν συμβιβάζεται με την 
αποτελεσματική αγορά ανταλλαγών εγγυήσεων προέλευσης. Συγκεκριμένα, η ανάθεση όλων των 
ΕΠ σε μία και μόνο εγκατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της (ρήτρα δέσμευσης -
‘lock-in clause’) δεν συμβιβάζεται με τον στόχο μιας αγοράς ανταλλαγών που χαρακτηρίζεται 
από ρευστότητα. Tο ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό των τραπεζικών υπηρεσιών 
(μεταφορά στην επόμενη περίοδο) που προκύπτει από την αρχική μορφή του άρθρου 8, 
παράγραφος 3.

Τροπολογία 555
Gabriele Albertini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει 
υποβάλει μία ή περισσότερες εγγυήσεις 
προέλευσης στον αρμόδιο φορέα 

Διαγράφεται
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σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία 
(α) ή (β):
(α) ζητά τις εγγυήσεις προέλευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
για το σύνολο της μελλοντικής 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές από την ίδια εγκατάσταση·
(β) υποβάλει τις εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης για ακύρωση στον ίδιο 
αρμόδιο φορέα.

Or. it

Αιτιολόγηση

H υποχρέωση να χρησιμοποιούνται μέσα στο ίδιο κράτος μέλος οι εγγυήσεις προέλευσης που 
συνδέονται με βιομηχανική εγκατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής αυτής 
περιορίζει τη δυνατότητα των φορέων εκμετάλλευσης να επιλέγουν ελεύθερα στην αγορά. Mε 
τον τρόπο αυτό αποκλείεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν εγγυήσεις προέλευσης που 
συνδέονται με εγκαταστάσεις που δεν είναι πλέον απαραίτητες για την επίτευξη του εθνικού 
στόχου. Στην περίπτωση αυτή, η δυνατότητα μεταβιβάσεως εγγυήσεων από ένα κράτος μέλος σε 
άλλο μειώνεται ακόμη περισσότερο τόσο για το κράτος μέλος όσο και για τον φορέα 
εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 556
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει 
υποβάλει μία ή περισσότερες εγγυήσεις 
προέλευσης στον αρμόδιο φορέα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία 
(α) ή (β):

Διαγράφεται

(α) ζητά τις εγγυήσεις προέλευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
για το σύνολο της μελλοντικής 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές από την ίδια εγκατάσταση·
(β) υποβάλει τις εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης για ακύρωση στον ίδιο 
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αρμόδιο φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με αυτήν τη ρήτρα, όταν παραγωγός εξάγει από κράτος μέλος σε άλλο ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, δεσμεύεται να εφοδιάζει το κράτος αυτό για όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής της βιομηχανικής του μονάδας. Tο μέτρο αυτό αποβαίνει υπερβολικά σκληρό για τους 
παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αντιστρατεύεται την καθιέρωση μίας 
λειτουργικής και αποτελεσματικής αγοράς ανταλλαγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 557
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει 
υποβάλει μία ή περισσότερες εγγυήσεις 
προέλευσης στον αρμόδιο φορέα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία 
(α) ή (β):

Διαγράφεται

(α) ζητά τις εγγυήσεις προέλευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
για το σύνολο της μελλοντικής 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές από την ίδια εγκατάσταση·
(β) υποβάλει τις εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης για ακύρωση στον ίδιο 
αρμόδιο φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με αυτήν τη ρήτρα, όταν παραγωγός εξάγει από κράτος μέλος σε άλλο ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, δεσμεύεται να εφοδιάζει το κράτος αυτό για όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής της βιομηχανικής του μονάδας. Tο μέτρο αυτό αποβαίνει υπερβολικά σκληρό για τους 
παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αντιστρατεύεται την καθιέρωση μίας 
λειτουργικής και αποτελεσματικής αγοράς ανταλλαγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
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Τροπολογία 558
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει 
υποβάλει μία ή περισσότερες εγγυήσεις 
προέλευσης στον αρμόδιο φορέα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία 
(α) ή (β):

Διαγράφεται

(α) ζητά τις εγγυήσεις προέλευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
για το σύνολο της μελλοντικής 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές από την ίδια εγκατάσταση·
(β) υποβάλει τις εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης για ακύρωση στον ίδιο 
αρμόδιο φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

H απαίτηση να δεσμευθεί το σύνολο της μελλοντικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές στο ισχύον σήμερα καθεστώς στήριξης δημιουργεί έναν περιττό φραγμό στη μελλοντική 
εναρμόνιση των καθεστώτων στήριξης.

Τροπολογία 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει 
υποβάλει μία ή περισσότερες εγγυήσεις 
προέλευσης στον αρμόδιο φορέα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία 
(α) ή (β):

Διαγράφεται

(α) ζητά τις εγγυήσεις προέλευσης 
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σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
για το σύνολο της μελλοντικής 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές από την ίδια εγκατάσταση·
(β) υποβάλει τις εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης για ακύρωση στον ίδιο 
αρμόδιο φορέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Oι προτεινόμενες εδώ τροπολογίες καθιστούν περιττή την ακύρωση των εγγυήσεων προέλευσης 
για τις βιομηχανικές μονάδες που λαμβάνουν ενίσχυση.

Τροπολογία 560
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Tα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
καθιερώσουν μία κοινή αγορά εγγυήσεων 
προέλευσης μπορούν να αποφασίσουν να 
μην εφαρμόσουν την παράγραφο αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με αυτήν τη ρήτρα, όταν παραγωγός εξάγει από κράτος μέλος σε άλλο ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, δεσμεύεται να εφοδιάζει το κράτος αυτό για όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής της βιομηχανικής του μονάδας. Tο μέτρο αυτό αποβαίνει υπερβολικά σκληρό για τους 
παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αντιστρατεύεται την καθιέρωση μίας 
λειτουργικής και αποτελεσματικής αγοράς ανταλλαγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
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Τροπολογία 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. ΄Oταν ακυρώνεται ένα πιστοποιητικό 
λογιστικής μεταβιβάσεως, η ενέργεια 
στην οποία αυτό αναφέρεται 
περιλαμβάνεται στην αξιολόγηση της 
εκπλήρωσης των απαιτήσεων της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
εθνικούς στόχους, σύμφωνα με το άρθρο 
10, παράγραφος β.

Or. de

Αιτιολόγηση

O σκοπός των πιστοποιητικών λογιστικής μεταβιβάσεως είναι να παρέχουν αποδεικτικά 
στοιχεία από τα κράτη μέλη σχετικά με το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ ο 
σκοπός των εγγυήσεων προέλευσης είναι να παρέχουν αυτά τα στοιχεία από τους παραγωγούς, 
τους προμηθευτές και τους καταναλωτές ενέργειας.

Τροπολογία 562
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εγγυήσεις προέλευσης δεν 
υποβάλλονται σε αρμόδιο φορέα για 
ακύρωση πάνω από ένα έτος μετά την 
ημερομηνία έκδοσής τους.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

O περιορισμός ενός παράγοντα από τις επιλογές αγοράς δεν συμβιβάζεται με την 
αποτελεσματική αγορά ανταλλαγών εγγυήσεων προέλευσης. Συγκεκριμένα, η ανάθεση όλων των 
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ΕΠ σε μία και μόνο εγκατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ('ρήτρα δέσμευσης' 
- 'lock-in'clause) δεν συμβιβάζεται με τον στόχο μιας αγοράς ανταλλαγών που χαρακτηρίζεται 
από ρευστότητα. Tο ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά τον αποκλεισμό των τραπεζικών υπηρεσιών 
(μεταφορά στην επόμενη περίοδο) που προκύπτει από την αρχική μορφή του άρθρου 8, 
παράγραφος 3.

Τροπολογία 563
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εγγυήσεις προέλευσης δεν 
υποβάλλονται σε αρμόδιο φορέα για 
ακύρωση πάνω από ένα έτος μετά την 
ημερομηνία έκδοσής τους.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Kανονικά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει όριο στη διάρκεια ζωής μίας εγγυήσεως προέλευσης. Στην 
πράξη όμως, η διάρκεια ζωής τους ενδέχεται να πρέπει να περιορισθεί αλλά σε καμία 
περίπτωση το όριο αυτό δεν θα μπορούσε να μειωθεί τόσο ώστε να φτάσει το ένα έτος. Kάτι 
τέτοιο θα μπορούσε να περιορίσει σοβαρά τις επιλογές των παραγωγών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές να πωλούν στην αγορά τις εγγυήσεις προέλευσής τους.

Τροπολογία 564
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εγγυήσεις προέλευσης δεν 
υποβάλλονται σε αρμόδιο φορέα για 
ακύρωση πάνω από ένα έτος μετά την 
ημερομηνία έκδοσής τους.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε ένα καθεστώς στήριξης που βασίζεται στην ανταλλαγή εγγυήσεων προέλευσης, κάτι τέτοιο θα 
ζημίωνε σοβαρά τη λειτουργία της αγοράς.

Τροπολογία 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εγγυήσεις προέλευσης δεν
υποβάλλονται σε αρμόδιο φορέα για 
ακύρωση πάνω από ένα έτος μετά την 
ημερομηνία έκδοσής τους.

3. Οι εγγυήσεις προέλευσης πρέπει να 
υποβάλλονται σε αρμόδιο φορέα για 
ακύρωση εντός το πολύ δύο ετών μετά την 
ημερομηνία έκδοσής τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους ευελιξίας, η προθεσμία θα πρέπει να παραταθεί σε δύο έτη.

Τροπολογία 566
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εγγυήσεις προέλευσης δεν 
υποβάλλονται σε αρμόδιο φορέα για 
ακύρωση πάνω από ένα έτος μετά την 
ημερομηνία έκδοσής τους.

3. Οι εγγυήσεις προέλευσης δεν 
υποβάλλονται σε αρμόδιο φορέα για 
ακύρωση πάνω από δύο έτη μετά την 
ημερομηνία έκδοσής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Kανονικά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει όριο στη διάρκεια ζωής μίας εγγυήσεως προέλευσης. Στην 
πράξη όμως, η διάρκεια ζωής τους ενδέχεται να πρέπει να περιορισθεί αλλά σε καμία 
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περίπτωση το όριο αυτό δεν θα μπορούσε να μειωθεί τόσο ώστε να φτάσει το ένα έτος. Kάτι 
τέτοιο θα μπορούσε να περιορίσει σοβαρά τις επιλογές των παραγωγών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές να πωλούν στην αγορά τις εγγυήσεις προέλευσής τους.

Τροπολογία 567
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εγγυήσεις προέλευσης δεν 
υποβάλλονται σε αρμόδιο φορέα για 
ακύρωση πάνω από ένα έτος μετά την 
ημερομηνία έκδοσής τους.

3. Οι εγγυήσεις προέλευσης δεν 
υποβάλλονται σε αρμόδιο φορέα για 
ακύρωση πάνω από δύο έτη μετά την 
ημερομηνία έκδοσής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

H προθεσμία ενός έτους θα μπορούσε να περιορίσει σοβαρά τις επιλογές των παραγωγών 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να πωλούν στην αγορά τις εγγυήσεις προέλευσής τους.

Τροπολογία 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ένα κράτος μέλος μπορεί να 
επιτρέπει τη μεταβίβαση, μεταξύ 
προσώπων του κράτους αυτού, των 
εγγυήσεων προέλευσης που υποβλήθηκαν 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία 
(α) και (β), με σκοπό να αποδειχθεί το 
μερίδιο ή η ποσότητα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας που περιλαμβάνεται στο 
ενεργειακό του μείγμα. Ένας 
προμηθευτής ενέργειας ή ένας 
καταναλωτής ενέργειας που χρησιμοποιεί 
τις ως άνω εγγυήσεις προέλευσης ως 
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αποδεικτικό στοιχείο του μεριδίου ή της 
ποσότητας των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που περιλαμβάνεται στο 
ενεργειακό του μείγμα, υποβάλλει για 
ακύρωση στον αρμόδιο φορέα αυτές τις 
εγγυήσεις προέλευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Oι δηλώσεις στα άρθρα 8.1α και 8.1.β περιορίζουν την ενημέρωση σχετικά με την αγορά. Είναι 
ωστόσο πολύ πιθανό να λάβουν χώρα υλικές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας («πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας). Aυτές οι υλικές 
συναλλαγές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περιττή συμφόρηση στο δίκτυο και να 
στρεβλώσουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Tο πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί με 
το να επιτραπούν οι εθνικές ανταλλαγές εγγυήσεων προέλευσης οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 8.1α και 8.1.β.

Τροπολογία 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. ΄Oταν στην περίπτωση ηλεκτρικής 
ενέργειας ακυρώνεται εγγύηση 
προέλευσης, τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν το μερίδιο ενέργειας 
ανανεώσιμων πηγών μέσα στο συνολικό 
ενεργειακό μείγμα θα θεωρούνται ως 
παρασχεθέντα σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παράγραφος 6, στοιχείο (α), της Oδηγίας 
2003/54/ΕK.

Or. de

Αιτιολόγηση

H εγγύηση προέλευσης πρέπει να χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
απόδειξης σύμφωνα με την οδηγία για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
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Τροπολογία 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8, παράγραφος 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Mία εγγύηση προέλευσης μπορεί να 
ακυρωθεί μόνο μία φορά. Mία 
ακυρωθείσα εγγύηση προέλευσης δεν 
μπορεί πλέον να μεταβιβαστεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους διευκρίνισης.

Τροπολογία 571
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Υποβολή λογιστικών πιστοποιητικών 

μεταβίβασης για ακύρωση
1. Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
συμμετάσχουν στα καθεστώτα, μνεία των 
οποίων γίνεται στο άρθρο 9 παράγραφος 
1β, στοιχείο (α), με το σκεπτικό ότι 
βασίζονται στα εν λόγω καθεστώτα, 
πρέπει να υποβάλουν λογιστικό 
πιστοποιητικό μεταβίβασης για ακύρωση 
σε αρμόδιο φορέα που συγκροτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 ανάλογα με την 
υπό εξέταση μονάδα ενέργειας, εάν:
(α) η παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η παραγωγή μιας μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
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πηγές ενέργειας σε ένα σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνει στήριξη υπό 
μορφή πληρωμών τιμολογίου 
τροφοδότησης, πληρωμών 
πριμοδότησης, φοροαπαλλαγών ή 
πληρωμών που είναι αποτέλεσμα 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση 
λογιστικού πιστοποιητικού υποβάλλεται 
στον αρμόδιο φορέα που ορίστηκε από το 
κράτος μέλος το οποίο θέσπισε το 
καθεστώς στήριξης·
(β) μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή μια μονάδα θέρμανσης ή 
ψύξης που παρήχθη από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης της οντότητας με την 
υποχρέωση χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, περίπτωση κατά την οποία το 
λογιστικό πιστοποιητικό μεταβίβασης 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που 
ορίστηκε από το κράτος μέλος το οποίο 
θέσπισε την υποχρέωση.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν το 
λογιστικό πιστοποιητικό μεταβίβασης να 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα μαζί με 
την εγγύηση προέλευσης που εκδόθηκε 
για την υπό εξέταση μονάδα ενέργειας.
3. Τα κράτη μέλη δίνουν επίσης τη 
δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης 
να υποβάλλουν τα λογιστικά 
πιστοποιητικά μεταβίβασης σε έναν 
αρμόδιο φορέα για ακύρωση σε εκούσια 
βάση, π.χ. προκειμένου να διασφαλίσουν 
την προσθετικότητα ενός προϊόντος 
πράσινης ενέργειας που θα προσφέρεται 
στους καταναλωτές.
4. Ο αρμόδιος φορέας ακυρώνει τα 
λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης 
που υποβάλλονται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 3 και το άρθρο 8, 
παράγραφος 1, στοιχείο (α), αμέσως μετά 
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την υποβολή τους.
5. Τα λογιστικά πιστοποιητικά 
μεταβίβασης δεν υποβάλλονται σε 
αρμόδιο φορέα για ακύρωση πάνω από 
ένα έτος μετά την ημερομηνία έκδοσής 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για εκείνα τα κράτη μέλη που επιλέγουν να συμμετάσχουν σε ορισμένα καθεστώτα ευελιξίας, τα 
λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης (TAC) μπορούν να χρησιμεύουν ως μέσα υπολογισμού 
των μεταβιβάσεων.

Τροπολογία 572
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
1. Kατά την υποβολή εμπορεύσιμης 
πιστώσεως βιοκαυσίμου για ακύρωση 
από τον νόμιμο κάτοχό του προς αρμόδιο 
φορέα που ορίστηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 7, τα κράτη μέλη: 
(α) στην περίπτωση που το βιοκαύσιμο 
λαμβάνει στήριξη υπό μορφή πληρωμών 
τιμολογίου τροφοδότησης, πληρωμών 
πριμοδότησης, φοροαπαλλαγών ή 
πληρωμών που είναι αποτέλεσμα 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
διασφαλίζουν ότι η εμπορεύσιμη πίστωση 
βιοκαυσίμου υποβάλλεται στον αρμόδιο 
φορέα που ορίστηκε από το κράτος μέλος 
το οποίο θέσπισε το καθεστώς στήριξης.
(β) διασφαλίζουν ότι η τοιουτοτρόπως 
προστιθέμενη χρηματοδοτική υποστήριξη 
λαμβάνεται από τα άτομα που 
υποβάλλουν την εμπορεύσιμη πίστωση 
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βιοκαυσίμου για ακύρωση.
(γ) στην περίπτωση που υπόχρεος 
προμηθευτής επιθυμεί να χρησιμοποιήσει 
εμπορεύσιμη πίστωση βιοκαυσίμου για 
τους σκοπούς της συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις για βιοκαύσιμα κράτους 
μέλους, διασφαλίζουν ότι η εμπορεύσιμη 
πίστωση βιοκαυσίμου υποβάλλεται στον 
αρμόδιο φορέα που ορίστηκε από αυτό το 
κράτος μέλος·
2. οι εμπορεύσιμες πιστώσεις 
βιοκαυσίμου ισχύουν για μία περίοδο 2 
ετών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Tο καθεστώς των εγγυήσεων προέλευσης πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιληφθούν τα 
βιοκαύσιμα σε χωριστό καθεστώς εμπορεύσιμων πιστώσεων, να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία 
για την επίτευξη των στόχων για βιοκαύσιμα και να αποφεύγεται η περιττή φυσική μετακίνηση 
των βιοκαυσίμων. Το προτεινόμενο καθεστώς συνδέεται με τα σημερινά ρυθμιστικά μέτρα 
στήριξης των κρατών μελών για τα βιοκαύσιμα, όπως είναι οι υποχρεώσεις για τα βιοκαύσιμα, 
και βασίζεται στα υφιστάμενα συστήματα εμπορεύσιμων πιστώσεων βιοκαυσίμων τα οποία 
ισχύουν ήδη στα μεγαλύτερα κράτη της ΕΕ και των οποίων επιτρέπει την εναρμόνιση.

Τροπολογία 573
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 Διαγράφεται
Μεταβίβαση των εγγυήσεων προέλευσης

1. Τα κράτη μέλη των οποίων το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ισούται ή υπερβαίνει την ενδεικτική 
πορεία του μέρους B του παραρτήματος I 
κατά την αμέσως προηγούμενη διετία 
δύνανται να ζητήσουν από τους 
αρμόδιους φορείς που ορίστηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 7 να μεταβιβάσουν 
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σε άλλο κράτος μέλος τις εγγυήσεις 
προέλευσης που υποβλήθηκαν για 
ακύρωση δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 1. Οι εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης ακυρώνονται αμέσως από 
τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους 
παραλαβής.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώσουν ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για τη μεταβίβαση των 
εγγυήσεων προέλευσης προς και από 
πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη εάν, 
ελλείψει ενός τέτοιου συστήματος, η 
μεταβίβαση των εγγυήσεων προέλευσης 
από και προς το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος είναι πιθανόν να υπονομεύσει την 
ικανότητά τους να διασφαλίσουν τον 
ασφαλή και ισόρροπο ενεργειακό 
εφοδιασμό ή είναι πιθανόν να 
υπονομεύσει την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων που αποτελούν 
τη βάση του οικείου καθεστώτος 
στήριξης. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν 
ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για 
τη μεταβίβαση των εγγυήσεων 
προέλευσης σε πρόσωπα εγκατεστημένα 
σε άλλο κράτος μέλος εάν, ελλείψει ενός 
τέτοιου συστήματος, η μεταβίβαση των 
εγγυήσεων προέλευσης είναι πιθανόν να 
υπονομεύσει την ικανότητά τους να 
συμμορφώνονται με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 ή να διασφαλίζουν ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ισούται ή υπερβαίνει την 
ενδεικτική πορεία του μέρους Β του 
παραρτήματος Ι. 
Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης δεν 
αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
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ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
Η εν λόγω μεταβίβαση μπορεί να 
συνοδεύει τη μεταφορά της ενέργειας την 
οποία καλύπτει η εγγύηση προέλευσης ή 
μπορεί να είναι ανεξάρτητη από μια 
τέτοια μεταφορά.
4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης που προτίθενται να θέσουν σε 
ισχύ κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 
και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
του. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
πληροφορίες.
5. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2014, ανάλογα με τα στοιχεία που είναι 
διαθέσιμα, η Επιτροπή θα προβεί σε 
εκτίμηση της εφαρμογής των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας για τη μεταβίβαση 
των εγγυήσεων προέλευσης μεταξύ 
κρατών μελών και του κόστους και των 
οφελών από αυτήν. Εφόσον κριθεί 
σκόπιμο, θα υποβάλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Tα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επίτευξη των εθνικών δεσμευτικών στόχων τους. H 
επιτυχής ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ευρώπη εξαρτάται κυρίως 
από τον κατάλληλο σχεδιασμό των εθνικών καθεστώτων στήριξης και από μία εύρυθμης 
λειτουργίας δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
επιλέγουν τον τομέα στον οποίο επιθυμούν να δράσουν περισσότερο. Ως εκ τούτου, δεν 
απαιτείται πρόσθετος μηχανισμός ευελιξίας. Oι εγγυήσεις προέλευσης θα πρέπει συνεπώς να 
παραμείνουν όπως ορίζονται στην Οδηγία 2001/77/EK για τον σκοπό της γνωστοποίησης όσον 
αφορά την ηλεκτρική ενέργεια.
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Τροπολογία 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 Διαγράφεται
Μεταβίβαση των εγγυήσεων προέλευσης

1. Τα κράτη μέλη των οποίων το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ισούται ή υπερβαίνει την ενδεικτική 
πορεία του μέρους B του παραρτήματος I 
κατά την αμέσως προηγούμενη διετία 
δύνανται να ζητήσουν από τους 
αρμόδιους φορείς που ορίστηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 7 να μεταβιβάσουν 
σε άλλο κράτος μέλος τις εγγυήσεις 
προέλευσης που υποβλήθηκαν για 
ακύρωση δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 1. Οι εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης ακυρώνονται αμέσως από 
τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους 
παραλαβής.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώσουν ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για τη μεταβίβαση των 
εγγυήσεων προέλευσης προς και από 
πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη εάν, 
ελλείψει ενός τέτοιου συστήματος, η 
μεταβίβαση των εγγυήσεων προέλευσης 
από και προς το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος είναι πιθανόν να υπονομεύσει την 
ικανότητά τους να διασφαλίσουν τον 
ασφαλή και ισόρροπο ενεργειακό 
εφοδιασμό ή είναι πιθανόν να 
υπονομεύσει την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων που αποτελούν 
τη βάση του οικείου καθεστώτος 
στήριξης. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν 
ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για 
τη μεταβίβαση των εγγυήσεων 
προέλευσης σε πρόσωπα εγκατεστημένα 
σε άλλο κράτος μέλος εάν, ελλείψει ενός 
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τέτοιου συστήματος, η μεταβίβαση των 
εγγυήσεων προέλευσης είναι πιθανόν να 
υπονομεύσει την ικανότητά τους να 
συμμορφώνονται με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 ή να διασφαλίζουν ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ισούται ή υπερβαίνει την 
ενδεικτική πορεία του μέρους Β του 
παραρτήματος Ι. 
Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης δεν 
αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.
Η εν λόγω μεταβίβαση μπορεί να 
συνοδεύει τη μεταφορά της ενέργειας την 
οποία καλύπτει η εγγύηση προέλευσης ή 
μπορεί να είναι ανεξάρτητη από μια 
τέτοια μεταφορά.
4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης που προτίθενται να θέσουν σε 
ισχύ κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 
και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
του. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
πληροφορίες.
5. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2014, ανάλογα με τα στοιχεία που είναι 
διαθέσιμα, η Επιτροπή θα προβεί σε 
εκτίμηση της εφαρμογής των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας για τη μεταβίβαση 
των εγγυήσεων προέλευσης μεταξύ 
κρατών μελών και του κόστους και των 
οφελών από αυτήν. Εφόσον κριθεί 
σκόπιμο, θα υποβάλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
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Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 575
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
δύνανται να αναλάβουν κοινά σχέδια.

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

2. Τα κράτη μέλη των οποίων το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ισούται ή υπερβαίνει την δεσμευτική
πορεία του μέρους B του παραρτήματος I 
κατά την αμέσως προηγούμενη διετία 
δύνανται να κοινοποιήσουν στην 
Επιτροπή εάν υπάρχουν ή προτάθηκαν 
εγκαταστάσεις στην επικράτειά τους ή σε 
τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 5, 
παράγραφος 9, οι οποίες άρχισαν να 
λειτουργούν μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, ή 
τροποποιήθηκαν για να αυξηθεί η 
παραγωγική τους ικανότητα και 
κατασκευάστηκαν σύμφωνα με κοινό 
σχέδιο δυνάμει της παραγράφου 1. Tο 
ποσό της ενέργειας που κοινοποιείται 
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θεωρείται ως συμβολή στον εθνικό στόχο 
άλλου κράτους μέλους για τους σκοπούς 
της εκτίμησης της συμμόρφωσης προς 
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν 
ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για 
τη μεταβίβαση των εγγυήσεων 
προέλευσης σε πρόσωπα εγκατεστημένα 
σε άλλο κράτος μέλος εάν, ελλείψει ενός 
τέτοιου συστήματος, η μεταβίβαση των 
εγγυήσεων προέλευσης είναι πιθανόν να 
υπονομεύσει την ικανότητά τους να 
συμμορφώνονται με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 ή να διασφαλίζουν ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ισούται ή υπερβαίνει την 
ενδεικτική πορεία του μέρους Β του 
παραρτήματος Ι. 
Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης δεν 
αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

3. Στην κοινοποίηση των κρατών μελών:

(α) εντοπίζεται και περιγράφεται η 
προτεινόμενη εγκατάσταση·
(β) διευκρινίζεται η αναλογία ή η 
παραγόμενη από την εγκατάσταση 
ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας ή της 
θέρμανσης ή της ψύξης η οποία πρέπει 
να θεωρηθεί ως συμβολή στους εθνικούς 
στόχους άλλου κράτους μέλους·
(γ) προσδιορίζεται το κράτος μέλος υπέρ 
του οποίου γίνεται η κοινοποίηση·
(δ) διευκρινίζεται η περίοδος στη 
διάρκεια της οποίας η παραγόμενη 
ενέργεια πρέπει να θεωρηθεί ως συμβολή 
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στον εθνικό στόχο άλλου κράτους μέλους.
Η εν λόγω μεταβίβαση μπορεί να 
συνοδεύει τη μεταφορά της ενέργειας την 
οποία καλύπτει η εγγύηση προέλευσης ή 
μπορεί να είναι ανεξάρτητη από μια 
τέτοια μεταφορά.
4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης που προτίθενται να θέσουν σε 
ισχύ κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 
και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
του. 

4. H περίοδος που προσδιορίζεται στην 
παράγραφο 3 (δ) εκφράζεται σε πλήρη 
ημερολογιακά έτη και μπορεί να 
παραταθεί πέραν του έτους 2020. 

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
πληροφορίες.

4α. H κοινοποίηση που γίνεται σύμφωνα 
με το ανωτέρω άρθρο μπορεί να 
τροποποιηθεί ή να αποσυρθεί από την 
Επιτροπή στην περίπτωση κατά την 
οποία το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές κράτους μέλους δεν 
ισούται αλλά ούτε και υπερβαίνει το 
μερίδιο που παρατίθεται στην ενδεικτική 
πορεία του μέρους Β του παραρτήματος 
Ι. 

5. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2014, ανάλογα με τα στοιχεία που είναι 
διαθέσιμα, η Επιτροπή θα προβεί σε 
εκτίμηση της εφαρμογής των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας για τη μεταβίβαση 
των εγγυήσεων προέλευσης μεταξύ 
κρατών μελών και του κόστους και των 
οφελών από αυτήν. Εφόσον κριθεί 
σκόπιμο, θα υποβάλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

5. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2014, ανάλογα με τα στοιχεία που είναι 
διαθέσιμα, η Επιτροπή θα προβεί σε 
εκτίμηση της εφαρμογής των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας για κοινά σχέδια
μεταξύ κρατών μελών και του κόστους και 
των οφελών από αυτήν. Εφόσον κριθεί 
σκόπιμο, θα υποβάλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

H κοινή δράση μεταξύ κρατών μελών, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, είναι ο 
καλύτερος τρόπος για τη διασφάλιση ότι οι εθνικοί στόχοι ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικά χωρίς να υπονομεύονται υφιστάμενα καθεστώτα 
στήριξης.
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Τροπολογία 576
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταβίβαση των εγγυήσεων προέλευσης Επιπτώσεις των κοινών σχεδίων μεταξύ 
κρατών μελών

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

1. Στη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών 
εκάστου έτους εντός της περιόδου που 
καθορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 3, 
εδάφιο (δ), το κράτος μέλος που προέβη 
στην κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 
8 συντάσσει επιστολή κοινοποίησης 
δηλώνοντας:

(α) τη συνολική ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 
από την εγκατάσταση η οποία απετέλεσε 
αντικείμενο κοινοποίησης βάσει του 
άρθρου 8, και
(β) την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης ή ψύξης που παρήγαγε η 
εγκατάσταση αυτή από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια του 
έτους, ποσότητα η οποία θα συμβάλει 
στους εθνικούς στόχους άλλου κράτους 
μέλους σύμφωνα με τους όρους της 
κοινοποίησης.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώσουν ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για τη μεταβίβαση των 
εγγυήσεων προέλευσης προς και από 
πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη εάν, 
ελλείψει ενός τέτοιου συστήματος, η 

2. Το κράτος μέλος στέλνει επιστολή 
κοινοποίησης αφενός στο κράτος μέλος 
υπέρ του οποίου έγινε η κοινοποίηση και
αφετέρου στην Επιτροπή.
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μεταβίβαση των εγγυήσεων προέλευσης 
από και προς το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος είναι πιθανόν να υπονομεύσει την 
ικανότητά τους να διασφαλίσουν τον 
ασφαλή και ισόρροπο ενεργειακό 
εφοδιασμό ή είναι πιθανόν να 
υπονομεύσει την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων που αποτελούν 
τη βάση του οικείου καθεστώτος 
στήριξης. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν 
ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για 
τη μεταβίβαση των εγγυήσεων 
προέλευσης σε πρόσωπα εγκατεστημένα 
σε άλλο κράτος μέλος εάν, ελλείψει ενός 
τέτοιου συστήματος, η μεταβίβαση των 
εγγυήσεων προέλευσης είναι πιθανόν να 
υπονομεύσει την ικανότητά τους να 
συμμορφώνονται με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 ή να διασφαλίζουν ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ισούται ή υπερβαίνει την 
ενδεικτική πορεία του μέρους Β του 
παραρτήματος Ι. 
Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης δεν 
αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

3. Για τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
εθνικούς στόχους, η ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή 
ψύξης που παρήχθη από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και κοινοποιήθηκε 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 (β):

Η εν λόγω μεταβίβαση μπορεί να 
συνοδεύει τη μεταφορά της ενέργειας την 
οποία καλύπτει η εγγύηση προέλευσης ή 
μπορεί να είναι ανεξάρτητη από μια 
τέτοια μεταφορά.

(α) αφαιρείται από την ποσότητα της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 
λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης του κράτους μέλους που 
συνέταξε την επιστολή κοινοποίησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, και
(β) προστίθεται στην ποσότητα της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 
λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση της 
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συμμόρφωσης του κράτους μέλους που 
παρέλαβε την επιστολή κοινοποίησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης που προτίθενται να θέσουν σε 
ισχύ κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 
και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
του. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
πληροφορίες.
5. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2014, ανάλογα με τα στοιχεία που είναι 
διαθέσιμα, η Επιτροπή θα προβεί σε 
εκτίμηση της εφαρμογής των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας για τη μεταβίβαση 
των εγγυήσεων προέλευσης μεταξύ 
κρατών μελών και του κόστους και των 
οφελών από αυτήν. Εφόσον κριθεί 
σκόπιμο, θα υποβάλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Tο παρόν άρθρο χρησιμεύει για την επιβεβαίωση σε ετήσια βάση της ποσότητας ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές η οποία αφαιρείται από τη συνολική ποσότητα ενέργειας του κράτους 
μέλους που την προσφέρει και προστίθεται στη συνολική ποσότητα ενέργειας του κράτους 
μέλους που την δέχεται. Αυτό επιβεβαιώνεται μέσω επιστολής που συντάσσει το κράτος μέλος 
που προσφέρει την ενέργεια. H επιστολή πρέπει να συντάσσεται υποχρεωτικά εφόσον υπάρχει 
σχετική συμφωνία - το κράτος μέλος που προσφέρει την ενέργεια δεν έχει άλλη επιλογή.

Τροπολογία 577
Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών 
εκάστου έτους εντός της περιόδου που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8, 
παράγραφος 3, εδάφιο (δ), το κράτος 
μέλος που προέβη στην κοινοποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 2, 
συντάσσει επιστολή κοινοποίησης 
δηλώνοντας:

(α) τη συνολική ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 
από την εγκατάσταση η οποία απετέλεσε 
αντικείμενο κοινοποίησης βάσει του 
άρθρου 8, και
(β) την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης ή ψύξης που παρήγαγε η 
εγκατάσταση αυτή από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια του 
έτους, ποσότητα η οποία θα συμβάλει 
στους εθνικούς στόχους άλλου κράτους 
μέλους σύμφωνα με τους όρους της 
κοινοποίησης.

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

2. Το κράτος μέλος στέλνει επιστολή 
κοινοποίησης στην Επιτροπή και στο 
κράτος μέλος υπέρ του οποίου έγινε η 
κοινοποίηση.
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Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν 
ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για 
τη μεταβίβαση των εγγυήσεων 
προέλευσης σε πρόσωπα εγκατεστημένα 
σε άλλο κράτος μέλος εάν, ελλείψει ενός 
τέτοιου συστήματος, η μεταβίβαση των 
εγγυήσεων προέλευσης είναι πιθανόν να 
υπονομεύσει την ικανότητά τους να 
συμμορφώνονται με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 ή να διασφαλίζουν ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ισούται ή υπερβαίνει την 
ενδεικτική πορεία του μέρους Β του 
παραρτήματος Ι. 
Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης δεν 
αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

3. Για τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
εθνικούς στόχους, η ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή 
ψύξης που παρήχθη από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και κοινοποιήθηκε 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 (β):

Η εν λόγω μεταβίβαση μπορεί να 
συνοδεύει τη μεταφορά της ενέργειας την 
οποία καλύπτει η εγγύηση προέλευσης ή 
μπορεί να είναι ανεξάρτητη από μια 
τέτοια μεταφορά.

(α) αφαιρείται από την ποσότητα της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 
λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης του κράτους μέλους που 
συνέταξε την επιστολή κοινοποίησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, και
(β) προστίθεται στην ποσότητα της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 
λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης του κράτους μέλους που 
παρέλαβε την επιστολή κοινοποίησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης που προτίθενται να θέσουν σε 
ισχύ κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 
και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις 
του. 
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Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω
πληροφορίες.
5. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2014, ανάλογα με τα στοιχεία που είναι 
διαθέσιμα, η Επιτροπή θα προβεί σε 
εκτίμηση της εφαρμογής των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας για τη μεταβίβαση 
των εγγυήσεων προέλευσης μεταξύ 
κρατών μελών και του κόστους και των 
οφελών από αυτήν. Εφόσον κριθεί 
σκόπιμο, θα υποβάλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

H αρχική πρόταση εμπορικής εγγύησης είναι υπερβολικά γραφειοκρατική και θα έφερνε σε 
μειονεκτική θέση τις χώρες που έχουν σύστημα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με 
καθορισμένη τιμή αγοράς. Θα ήταν ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ο φόβος ότι η εφαρμογή της 
πρότασης θα μπορούσε να παραβιάσει το κοινοτικό δίκαιο. H νέα πρόταση έχει τον ίδιο στόχο 
με την αρχική πρόταση της Επιτροπής για την καθιέρωση κοινοτικών μηχανισμών ανταλλαγής 
εγγυήσεων προελεύσεως - προβλέπει δηλαδή την ευέλικτη μεταφορά στόχων ανάμεσα στα κράτη 
μέλη - αλλά δεν απειλεί το εθνικό καθεστώς στήριξης επιτρέποντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη 
να ελέγχουν την επίτευξη των στόχων τους.

Τροπολογία 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης
ακυρώνονται αμέσως από τον αρμόδιο 
φορέα του κράτους μέλους παραλαβής.

Or. de

Αιτιολόγηση

O σκοπός των πιστοποιητικών λογιστικής μεταβιβάσεως είναι να παρέχουν αποδεικτικά 
στοιχεία από τα κράτη μέλη σχετικά με το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ ο 
σκοπός των εγγυήσεων προέλευσης είναι να παρέχουν αυτά τα στοιχεία από τους παραγωγούς, 
τους προμηθευτές και τους καταναλωτές ενέργειας.

Τροπολογία 579
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν 
από τους αρμόδιους φορείς που ορίστηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 7 να μεταβιβάσουν, 
δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2, σε 
άλλο κράτος μέλος τις εγγυήσεις 
προέλευσης που υποβλήθηκαν για 
ακύρωση δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 1. Οι εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης ακυρώνονται αμέσως από τον 
αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους 
παραλαβής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Oι ευέλικτοι μηχανισμοί απαιτούνται πάνω απ' όλα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε 
ό,τι αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, η εμπειρία στη Γερμανία κατέδειξε ότι είναι πολύ 
χρήσιμος ο συνδυασμός της ρύθμισης στον οικοδομικό τομέα και των μηχανισμών παροχής 
κινήτρων μέσω επιδοτήσεων για επενδύσεις. H μεγαλύτερη ευελιξία του συστήματος εξυπηρετεί 
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επίσης στην επίτευξη των στόχων και των προσωρινών στόχων που ορίζονται στην οδηγία και 
για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από δεσμεύσεις. Εναπόκειται στα κράτη μέλη ο 
τρόπος για την επίτευξη των στόχων.

Τροπολογία 580
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν 
από τους αρμόδιους φορείς που ορίστηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 7 να μεταβιβάσουν 
σε άλλο κράτος μέλος τις εγγυήσεις 
προέλευσης που υποβλήθηκαν για 
ακύρωση δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 1. Οι εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης ακυρώνονται αμέσως από τον 
αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους 
παραλαβής.

Or. en

Τροπολογία 581
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη των οποίων το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ισούται ή υπερβαίνει την ενδεικτική 
πορεία του μέρους B του παραρτήματος I 
κατά την αμέσως προηγούμενη διετία
δύνανται να ζητήσουν από τους αρμόδιους 
φορείς που ορίστηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 7 να μεταβιβάσουν σε άλλο κράτος 

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

για ακύρωση δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 1. Οι εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης ακυρώνονται αμέσως από τον 
αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους 
παραλαβής.

Or. de

Τροπολογία 582
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καθεστώς 
στήριξης σε επίπεδο ΕΕ και προκειμένου 
να διασφαλισθεί ότι τα εθνικά καθεστώτα 
στήριξης έχουν τη δυνατότητα να 
επιδιώξουν αποτελεσματικά τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, πρέπει 
να επαφίεται στα κράτη μέλη να 
αποφασίζουν εάν και σε ποιο βαθμό θα 
παρέχουν στην ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε άλλο κράτος 
μέλος το δικαίωμα να επωφελείται από το 
εθνικό τους καθεστώς στήριξης και εάν 
και σε ποιο βαθμό θα παρέχουν στην 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 
παράγεται στην επικράτειά του το 
δικαίωμα να επωφελείται από το εθνικό 
καθεστώς στήριξης άλλων κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το βασικό μέσο είναι τα καθεστώτα 
στήριξης που ισχύουν στα κράτη μέλη. Τα καθεστώτα στήριξης φέρουν το κύριο βάρος της 
επίτευξης των στόχων και εξαρτάται από την επικουρικότητα.
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Τροπολογία 583
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Tα κράτη μέλη επιτυγχάνουν 
τουλάχιστον το 80% των εθνικών τους 
στόχων με εγχώρια χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης που 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Για 
το υπολειπόμενο 20% των εθνικών τους 
στόχων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν τους μηχανισμούς ευελιξίας 
οι οποίοι απαριθμούνται στο παρόν 
άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Tα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο μέρος των στόχων τους για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο εσωτερικό τους, συμπεριλαμβανομένων εισαγωγών ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 584
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώσουν ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για τη μεταβίβαση των 
εγγυήσεων προέλευσης προς και από 
πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη εάν, 
ελλείψει ενός τέτοιου συστήματος, η 
μεταβίβαση των εγγυήσεων προέλευσης 
από και προς το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος είναι πιθανόν να υπονομεύσει την 
ικανότητά τους να διασφαλίσουν τον 
ασφαλή και ισόρροπο ενεργειακό 

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Oι ανταλλαγές μεταξύ προσώπων ενδέχεται να υπονομεύσουν τις εθνικές στρατηγικές 
προώθησης και να ωθήσουν προς τα άνω τις τιμές για την χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Τροπολογία 585
Dirk Sterckx

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώσουν ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για τη μεταβίβαση των 
εγγυήσεων προέλευσης προς και από 
πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη εάν, 
ελλείψει ενός τέτοιου συστήματος, η 
μεταβίβαση των εγγυήσεων προέλευσης 

Διαγράφεται
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από και προς το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος είναι πιθανόν να υπονομεύσει την 
ικανότητά τους να διασφαλίσουν τον 
ασφαλή και ισόρροπο ενεργειακό 
εφοδιασμό ή είναι πιθανόν να 
υπονομεύσει την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων που αποτελούν 
τη βάση του οικείου καθεστώτος 
στήριξης.
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν 
ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για 
τη μεταβίβαση των εγγυήσεων 
προέλευσης σε πρόσωπα εγκατεστημένα 
σε άλλο κράτος μέλος εάν, ελλείψει ενός 
τέτοιου συστήματος, η μεταβίβαση των 
εγγυήσεων προέλευσης είναι πιθανόν να 
υπονομεύσει την ικανότητά τους να 
συμμορφώνονται με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 ή να διασφαλίζουν ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ισούται ή υπερβαίνει την 
ενδεικτική πορεία του μέρους Β του 
παραρτήματος Ι.
Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης δεν 
αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικό, μέσα σε μία ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
και του φυσικού αερίου, να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν περιορισμούς στη 
μεταβίβαση εγγυήσεων προέλευσης μεταξύ κρατών μελών. Επιπλέον, αυτής της μορφής οι 
περιορισμοί δεν συνάδουν με τα προβλεπόμενη στην Τρίτη Ενεργειακή Δέσμη με την οποία 
επιδιώκεται επί τούτω η προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου ενέργειας.
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Amendment 586
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Oι παρεκκλίσεις δυνάμει του άρθρου 9, παράγραφος 2, είναι υπερβολικά αδύναμες και σε 
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μεγάλο βαθμό ανεφάρμοστες. Ως εκ τούτου, το άρθρο 9, παράγραφος 2, πρέπει να διαγραφεί 
και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το άρθρο 9, παράγραφος 3.

Τροπολογία 587
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Tα πρόσωπα μπορούν να μεταβιβάσουν 
εγγυήσεις προέλευσης μόνο προς ένα 
κράτος μέλος της επιλογής τους. Η 
μεταβίβαση των εγγυήσεων προέλευσης 
δεν πραγματοποιείται μεταξύ προσώπων. 
Εξαιρούνται από την παρούσα διάταξη 
τα πρόσωπα τα οποία διεκπεραιώνουν 
καθήκοντα υπέρ κρατών μελών 
πραγματοποιώντας καταβολή 
πριμοδοτήσεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αποτελεσματικά ο αντίκτυπος των ανταλλαγών εγγυήσεων 
προέλευσης μεταξύ μεμονωμένων προσώπων. Δεν θα έπρεπε να επαναληφθεί η αρνητική 
εμπειρία που βιώσαμε με τις ανταλλαγές εκπομπών: και εδώ επίσης οι συνέπειες είναι 
απρόβλεπτες και το σύστημα έχει οδηγήσει σε ανεπιθύμητες επιπτώσεις όπως είναι, για 
παράδειγμα, το απρόσμενο κέρδος.

Τροπολογία 588
Gabriele Albertini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν ένα 
σύστημα για τη μεταβίβαση των 
εγγυήσεων προέλευσης προς και από 
πρόσωπα σε άλλα κράτη μέλη.

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Mε τα εμπόδια που επιβάλλονται στις μεταβιβάσεις μεταξύ προσώπων υπάρχει κίνδυνος να 
περιορισθεί ο βαθμός στον οποίο η εμπορία θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων. Επιπλέον, οι διατάξεις αυτής της μορφής δεν φαίνεται να συμβαδίζουν με τη 
διατύπωση της σχετικής οδηγίας που επιτρέπει την μεταξύ χωρών ανταλλαγή εγγυήσεων 
προέλευσης οι οποίες συνδέονται με υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Το σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης εμφανίζεται αποκλειστικά ως ζήτημα επιλογής δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν μπορεί 
να απορρίψει την έγκριση ενός τέτοιου συστήματος.

Τροπολογία 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
μεταβιβάζουν σε πρόσωπα λογιστικά 
πιστοποιητικά μεταβίβασης, υπό τον όρο 
ότι έχουν εκδοθεί για ενέργεια 
παραγόμενη από εγκαταστάσεις που 
κατέστησαν λειτουργικές μετά από την 1η 
Ιανουαρίου 2005. Η ανάθεση αυτών των 
λογιστικών πιστοποιητικών μεταβίβασης 
σε πρόσωπα πραγματοποιείται μέσω 
διάφανης και αμερόληπτης διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

O διαχωρισμός μεταξύ λογιστικών πιστοποιητικών μεταβίβασης και εγγυήσεων προέλευσης 
καθιστά περιττό το σύστημα προηγούμενης έγκρισης.

Τροπολογία 590
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Διαγράφεται

Η εν λόγω μεταβίβαση μπορεί να 
συνοδεύει τη μεταφορά της ενέργειας την 
οποία καλύπτει η εγγύηση προέλευσης ή 
μπορεί να είναι ανεξάρτητη από μια 
τέτοια μεταφορά.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Oι ανταλλαγές μεταξύ προσώπων ενδέχεται να υπονομεύσουν τις εθνικές στρατηγικές 
προώθησης και να ωθήσουν προς τα άνω τις τιμές για την χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Τροπολογία 591
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

3. Tα κράτη μέλη πριμοδοτούν τη 
μεταβίβαση εγγυήσεων προέλευσης από 
πρόσωπα σύμφωνα με την πρώτη 
πρόταση της παραγράφου 2. Tα κράτη 
μέλη καθορίζουν σε ετήσια βάση το 
μέγεθος της πριμοδότησης όσον αφορά 
τις εγγυήσεις προέλευσης από πρόσωπα, 
σύμφωνα με την εξέλιξη στη διάδοση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προς 
τούτο, ακολουθούν χρονοδιάγραμμα που 
θέτει η Επιτροπή και ορίζουν την 
πριμοδότηση με φθίνουσα 
αναλογικότητα. H πριμοδότηση 
διαφοροποιείται ανάλογα με την πηγή 
ενέργειας που καταγράφεται στην 
εγγύηση προέλευσης σύμφωνα με το 
άρθρο 6, παράγραφος 2(α).

Η εν λόγω μεταβίβαση μπορεί να 
συνοδεύει τη μεταφορά της ενέργειας την 
οποία καλύπτει η εγγύηση προέλευσης ή 
μπορεί να είναι ανεξάρτητη από μια 
τέτοια μεταφορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αποτελεσματικά ο αντίκτυπος των ανταλλαγών εγγυήσεων 
προέλευσης μεταξύ μεμονωμένων προσώπων. Δεν θα έπρεπε να επαναληφθεί η αρνητική 
εμπειρία που βιώσαμε με τις ανταλλαγές εκπομπών: και εδώ επίσης οι συνέπειες είναι 
απρόβλεπτες και το σύστημα έχει οδηγήσει σε ανεπιθύμητες επιπτώσεις όπως είναι, για 
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παράδειγμα, το απρόσμενο κέρδος.

Τροπολογία 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 7 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη 
δύνανται, πριν από την έναρξη 
λειτουργίας εγκαταστάσεως παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, να 
συμφωνήσουν με άλλα κράτη μέλη ή με 
τους μελλοντικούς φορείς εκμετάλλευσης 
της εν λόγω εγκαταστάσεως ότι τα 
λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης 
αυτής θα μεταβιβάζονται αμέσως μετά 
από την έκδοση της εγγυήσεως στο 
κράτος μέλος ή τον φορέα 
εκμετάλλευσης. Mία τέτοια συμφωνία 
ενδέχεται να έχει περιορισμένη διάρκεια 
ισχύος.

Η εν λόγω μεταβίβαση μπορεί να 
συνοδεύει τη μεταφορά της ενέργειας την 
οποία καλύπτει η εγγύηση προέλευσης ή 
μπορεί να είναι ανεξάρτητη από μια 
τέτοια μεταφορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Tα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να αποκτούν λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης μέσω 
συμφωνιών με άλλα κράτη μέλη ή με φορείς εκμετάλλευσης. 
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Τροπολογία 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η δήλωση περιορίζει την ενημέρωση σχετικά με την αγορά. Είναι ωστόσο πολύ πιθανό να 
λάβουν χώρα υλικές συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας («πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας). Αυτές οι υλικές συναλλαγές θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν περιττή συμφόρηση στο δίκτυο και να στρεβλώσουν την αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Τροπολογία 594
Gabriele Albertini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη.
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οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Mε τα εμπόδια που επιβάλλονται στις μεταβιβάσεις μεταξύ προσώπων υπάρχει κίνδυνος να 
περιορισθεί ο βαθμός στον οποίο η εμπορία θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων. Επιπλέον, οι διατάξεις αυτής της μορφής δεν φαίνεται να συμβαδίζουν με τη 
διατύπωση της σχετικής οδηγίας που επιτρέπει την μεταξύ χωρών ανταλλαγή εγγυήσεων 
προέλευσης οι οποίες συνδέονται με υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Το σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης εμφανίζεται αποκλειστικά ως ζήτημα επιλογής δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν μπορεί 
να απορρίψει την έγκριση ενός τέτοιου συστήματος.

Τροπολογία 595
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη.

Or. sl
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Τροπολογία 596
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν χωρίς 
περιορισμούς μεταξύ προσώπων 
εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη 
μέλη υπό τον όρο ότι:

(α) δεν θα χρησιμοποιηθούν για να 
επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, ή 
(β) προέρχονται από εγκαταστάσεις οι 
οποίες ούτε έλαβαν ούτε και λαμβάνουν 
οιαδήποτε μορφή επιδότησης και οι 
οποίες ετέθησαν σε λειτουργία μετά την 
1η Ιανουαρίου 2005.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εγγυήσεις προέλευσης οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη εθνικών 
στόχων θα έπρεπε, ως θέμα αρχής, να είναι εμπορεύσιμες μόνο μεταξύ κρατών εφόσον 
αφορούν εγκαταστάσεις που δεν είναι νέες και δεν λαμβάνουν οιασδήποτε μορφής επιδότηση.
Αλλιώς, οι εγκαταστάσεις ιδιωτικής χρηματοδότησης θα παρείχαν στα κράτη μέλη οφέλη ή 
έσοδα που δεν θα μπορούσαν ποτέ να αντισταθμιστούν (θετικά εξωτερικά εισοδήματα) και έτσι 
θα συνιστούσαν κλασική περίπτωση αποτυχίας της αγοράς κάτι που θα δημιουργούσε τεράστιο 
εμπόδιο στις επενδυτικές δραστηριότητες όσον αφορά έργα που βρίσκονται στα όρια της 
οικονομικής αποδοτικότητας (για παράδειγμα, έργα υδροηλεκτρικής και αιολικής ενέργειας).
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Τροπολογία 597
Dirk Sterckx

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

3. Oι εγγυήσεις προέλευσης μπορούν να 
μεταβιβαστούν μεταξύ προσώπων 
εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη 
μέλη υπό τον όρο ότι εκδόθηκαν για 
ενέργεια που παρήχθη από ανανεώσιμες 
πηγές από εγκαταστάσεις οι οποίες 
άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 598
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 

3. Με την επιφύλαξη των διμερών ή 
πολυμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών 
μελών, οι εγγυήσεις προέλευσης μπορούν 
να μεταβιβαστούν μεταξύ προσώπων 
εγκατεστημένων σε εκείνα τα κράτη μέλη 
υπό τον όρο ότι εκδόθηκαν για ενέργεια 
που παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές από 
εγκαταστάσεις οι οποίες άρχισαν να 
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οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

λειτουργούν μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Oι παρεκκλίσεις δυνάμει του άρθρου 9, παράγραφος 2, είναι υπερβολικά αδύναμες και σε 
μεγάλο βαθμό ανεφάρμοστες. Ως εκ τούτου, το άρθρο 9, παράγραφος 2, πρέπει να διαγραφεί 
και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το άρθρο 9, παράγραφος 3.

Τροπολογία 599
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας ή ότι εκδόθηκαν για μονάδα 
ενέργειας που παρήχθη από βιομάζα.

Or. en

Αιτιολόγηση

΄Oταν πρόκειται για ενέργεια με βάση τη βιομάζα, δικαιολογείται να επιτραπεί η μεταβίβαση 
εγγυήσεων προέλευσης επίσης και από υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Tόσο οι υφιστάμενες όσο 
και οι νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με βάση τη βιομάζα λειτουργούν ανταγωνιστικά 
για τις ίδιες πηγές καυσίμου και, συνεπώς, η παρούσα πρόταση θα μπορούσε να επιφέρει 
στρεβλώσεις σε αυτή την αγορά: οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να στραφούν σε 
ορυκτά καύσιμα εάν δεν είναι σε θέση να ανταγωνισθούν ίσοις όροις τις νέες εγκαταστάσεις σε 
ό,τι αφορά τα καύσιμα.
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Τροπολογία 600
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας ή ότι εκδόθηκαν για μονάδα 
ενέργειας που παρήχθη από βιομάζα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Oι παραγωγοί θα πρέπει να μπορούν να μεταβιβάζουν σε άλλα κράτη μέλη εγγυήσεις 
προέλευσης οι οποίες εκδόθηκαν για ολόκληρη την ποσότητα ενέργειας που παρήχθη από 
βιοενέργεια. H διαθεσιμότητα βιομάζας είναι ένα θέμα και τόσο οι νέες όσο και οι υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις λειτουργούν ανταγωνιστικά για τα καύσιμά τους. Θα ήταν επιζήμιο για τον 
ανταγωνισμό να επιφυλάσσεται διαφορετική μεταχείριση για τις νέες και τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα κατέφευγαν στη χρήση 
ορυκτών καυσίμων.

Τροπολογία 601
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που 
εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή της 
παραγράφου 2, οι εγγυήσεις προέλευσης 
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μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

μπορούν να μεταβιβαστούν μεταξύ 
προσώπων εγκατεστημένων σε 
διαφορετικά κράτη μέλη υπό τον όρο ότι 
εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη από 
ανανεώσιμες πηγές από εγκαταστάσεις οι 
οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας ή ότι εκδόθηκαν για μονάδα 
ενέργειας που παρήχθη από βιομάζα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Oι παραγωγοί θα πρέπει να μπορούν να μεταβιβάζουν σε άλλα κράτη μέλη εγγυήσεις 
προέλευσης οι οποίες εκδόθηκαν για ολόκληρη την ποσότητα ενέργειας που παρήχθη από 
βιοενέργεια. Θα ήταν επιζήμιο για τον ανταγωνισμό να επιφυλάσσεται διαφορετική μεταχείριση 
για τις νέες και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 602
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εν λόγω μεταβίβαση μπορεί να 
συνοδεύει τη μεταφορά της ενέργειας την 
οποία καλύπτει η εγγύηση προέλευσης ή 
μπορεί να είναι ανεξάρτητη από μια τέτοια 
μεταφορά.

Για την περίοδο ενάρξεως λειτουργίας η 
αποφασιστική ημερομηνία είναι η 
ημερομηνία κατά την οποία η 
εγκατάσταση χρησιμοποιεί για πρώτη 
φορά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εν 
λόγω μεταβίβαση μπορεί να συνοδεύει τη 
μεταφορά της ενέργειας την οποία 
καλύπτει η εγγύηση προέλευσης ή μπορεί 
να είναι ανεξάρτητη από μια τέτοια 
μεταφορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

H μετατροπή των βιομηχανικών μονάδων που λειτουργούν με ορυκτό καύσιμο σε μονάδες που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα συνέβαλε στην αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και η εγκατάσταση νέων μονάδων ή η επέκταση 
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υφισταμένων. Συγκεκριμένα, προσφέρονται τεράστιες δυνατότητες αφενός με τη μετατροπή των 
μονάδων ώστε να χρησιμοποιούν για την καύση μείγμα ορυκτού καυσίμου και καυσίμου από 
βιογενείς πηγές και, αφετέρου, με την αύξηση του ποσοστού βιομάζας.

Τροπολογία 603
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Tα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν εάν θα εμπορεύονται ή όχι 
εγγυήσεις προέλευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας και ενέργειας για θέρμανση και 
ψύξη η οποία παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Oι εγγυήσεις προέλευσης πρέπει να είναι προαιρετικές για τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζεται 
η επίτευξη των στόχων. Oι εταιρίες δεν θα πρέπει να μπορούν να εμπορεύονται εγγυήσεις 
προέλευσης εφόσον το κράτος μέλος δεν έχει επιτύχει τους προσωρινούς του στόχους.

Τροπολογία 604
Gabriele Albertini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
πληροφορίες.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Mε τα εμπόδια που επιβάλλονται στις μεταβιβάσεις μεταξύ προσώπων υπάρχει κίνδυνος να 
περιορισθεί ο βαθμός στον οποίο η εμπορία θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων. Επιπλέον, οι διατάξεις αυτής της μορφής δεν φαίνεται να συμβαδίζουν με τη 
διατύπωση της σχετικής οδηγίας που επιτρέπει την μεταξύ χωρών ανταλλαγή εγγυήσεων 
προέλευσης οι οποίες συνδέονται με υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Το σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης εμφανίζεται αποκλειστικά ως ζήτημα επιλογής δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν μπορεί 
να απορρίψει την έγκριση ενός τέτοιου συστήματος.

Τροπολογία 605
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
πληροφορίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Oι ανταλλαγές μεταξύ μεμονωμένων προσώπων θα μπορούσαν να έρθουν σε αντίθεση με τις 
εθνικές στρατηγικές προώθησης και να ωθήσουν προς τα άνω τις τιμές για την χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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Τροπολογία 606
Dirk Sterckx

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
πληροφορίες.

Or. nl

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 607
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
πληροφορίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Oι παρεκκλίσεις δυνάμει του άρθρου 9, παράγραφος 2, είναι υπερβολικά αδύναμες και σε 
μεγάλο βαθμό ανεφάρμοστες. Ως εκ τούτου, το άρθρο 9, παράγραφος 2, πρέπει να διαγραφεί, το 
άρθρο 9, παράγραφος 3, να τροποποιηθεί αναλόγως, και το άρθρο 9, παράγραφος 4, να 
διαγραφεί.

Τροπολογία 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
πληροφορίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

O διαχωρισμός μεταξύ πιστοποιητικών μεταβίβασης και εγγυήσεων προέλευσης καθιστά το 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης περιττό.

Τροπολογία 609
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. O φορέας εκμετάλλευσης των 
συστημάτων δικτύου επωμίζεται το 
απαραίτητο κόστος που συνεπάγεται η 
διεύρυνση του δικτύου ώστε να μπορεί να 
λαμβάνει και να μεταφέρει ανανεώσιμες 
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του. πηγές ενέργειας.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω 
πληροφορίες.

O φορέας εκμετάλλευσης των 
συστημάτων δικτύου αναλαμβάνει το 
κόστος που συνεπάγεται η μη συνεχής 
τροφοδοσία για περαιτέρω μετάδοση 
στον τελικό καταναλωτή. Oι φορείς 
υπολογίζουν το κόστος που προκύπτει και 
το αντισταθμίζουν μεταξύ τους σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Oι επιπτώσεις της εμπορίας εγγυήσεων προέλευσης μεταξύ μεμονωμένων προσώπων δεν είναι 
απολύτως προβλέψιμες. Δεν θα έπρεπε να επαναληφθεί η αρνητική εμπειρία που βιώσαμε με τις 
ανταλλαγές εκπομπών: και εδώ επίσης οι συνέπειες είναι απρόβλεπτες και το σύστημα έχει 
οδηγήσει σε ανεπιθύμητες παρενέργειες όπως είναι το απρόσμενο κέρδος.

Τροπολογία 610
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης που προτίθενται να θέσουν σε 
ισχύ κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 και 
τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του. H 
Επιτροπή απορρίπτει συστήματα 
προηγούμενης έγκρισης εάν αυτά 
παρακωλύουν την εσωτερική αγορά ή 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Or. en
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Τροπολογία 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2014, ανάλογα με τα στοιχεία που είναι 
διαθέσιμα, η Επιτροπή θα προβεί σε 
εκτίμηση της εφαρμογής των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας για τη μεταβίβαση 
των εγγυήσεων προέλευσης μεταξύ 
κρατών μελών και του κόστους και των 
οφελών από αυτήν. Εφόσον κριθεί 
σκόπιμο, θα υποβάλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

5. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2014, ανάλογα με τα στοιχεία που είναι 
διαθέσιμα, η Επιτροπή θα προβεί σε 
εκτίμηση της εφαρμογής των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας για τη μεταβίβαση 
των πιστοποιητικών μεταβίβασης μεταξύ 
κρατών μελών και του κόστους και των 
οφελών από αυτήν. Εφόσον κριθεί 
σκόπιμο, θα υποβάλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό μεταφοράς θα χρησιμεύσει ως απόδειξη από τα κράτη μέλη του ποσοστού της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η εγγύηση προέλευσης χρησιμεύει ως απόδειξη για τους 
παραγωγούς, τους προμηθευτές ή τους καταναλωτές ενέργειας.

Τροπολογία 612
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
1. Oι εμπορεύσιμες πιστώσεις 
βιοκαυσίμων μπορούν να μεταβιβάζονται 
μεταξύ κρατών μελών υπό τον όρο ότι 
έχουν εκδοθεί για βιοκαύσιμο το οποίο 
διατέθηκε για κατανάλωση ως καύσιμο 
μεταφορών σε αγορά της ΕΕ.
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2. Tα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι για 
αυτές τις μεταβιβάσεις τηρείται 
κατάλληλο μητρώο από τον αρμόδιο 
φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 613
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 Διαγράφεται
Επιπτώσεις από την ακύρωση των 

εγγυήσεων προέλευσης
Όταν ένας αρμόδιος φορέας ακυρώνει μια 
εγγύηση προέλευσης την οποία δεν 
εξέδωσε ο ίδιος, μια ισοδύναμη ποσότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για 
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
εθνικούς στόχους:
(α) αφαιρείται από την ποσότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 
λαμβάνεται υπόψη, σε σχέση με το έτος 
παραγωγής της ενέργειας που 
προσδιορίζεται στην εγγύηση 
προέλευσης, για την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης του κράτους μέλους του 
αρμόδιου φορέα που εξέδωσε την 
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εγγύηση προέλευσης· και
(β) προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές που λαμβάνεται 
υπόψη, σε σχέση με το έτος παραγωγής 
της ενέργειας που προσδιορίζεται στην 
εγγύηση προέλευσης, για την εκτίμηση 
της συμμόρφωσης του κράτους μέλους 
του αρμόδιου φορέα που ακύρωσε την 
εγγύηση προέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Tα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επίτευξη των εθνικών δεσμευτικών στόχων τους. H 
επιτυχής ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ευρώπη εξαρτάται κυρίως 
από τον κατάλληλο σχεδιασμό των εθνικών καθεστώτων στήριξης και από μία εύρυθμης 
λειτουργίας δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
επιλέγουν τον τομέα στον οποίο επιθυμούν να δράσουν περισσότερο. Ως εκ τούτου, δεν 
απαιτείται πρόσθετος μηχανισμός ευελιξίας. Oι εγγυήσεις προέλευσης θα πρέπει συνεπώς να 
παραμείνουν όπως ορίζονται στην Οδηγία 2001/77/EK για τον σκοπό της γνωστοποίησης όσον 
αφορά την ηλεκτρική ενέργεια.

Τροπολογία 614
Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπτώσεις από την ακύρωση των 
εγγυήσεων προέλευσης

Συμμόρφωση προς κοινούς στόχους

Όταν ένας αρμόδιος φορέας ακυρώνει μια 
εγγύηση προέλευσης την οποία δεν 
εξέδωσε ο ίδιος, μια ισοδύναμη ποσότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για 
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
εθνικούς στόχους:

1. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να συμφωνήσουν να συνδυάσουν 
τους στόχους τους και να καθιερώσουν 
κοινά καθεστώτα στήριξης για να τους 
εκπληρώσουν από κοινού.

(α) αφαιρείται από την ποσότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 
λαμβάνεται υπόψη, σε σχέση με το έτος 

2. Εάν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
αποφασίσουν, σε εκούσια βάση, να 
επιδιώξουν τους στόχους τους σύμφωνα 
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παραγωγής της ενέργειας που 
προσδιορίζεται στην εγγύηση 
προέλευσης, για την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης του κράτους μέλους του 
αρμόδιου φορέα που εξέδωσε την 
εγγύηση προέλευσης· και

με το άρθρο 3 από κοινού, οι στόχοι θα 
υπολογίζονται από κοινού για την ομάδα 
των κρατών μελών που συμμετέχουν ως ο 
μέσος όρος των επιμέρους ενδιάμεσων 
και συνολικών ελάχιστων στόχων τους 
σύμφωνα με το μέρος Α και το μέρος Β 
του παραρτήματος I, ο οποίος 
σταθμίζεται βάσει της προσδοκώμενης 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε κάθε 
ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
κατά τα έτη έως το 2020.

(β) προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές που λαμβάνεται 
υπόψη, σε σχέση με το έτος παραγωγής 
της ενέργειας που προσδιορίζεται στην 
εγγύηση προέλευσης, για την εκτίμηση 
της συμμόρφωσης του κράτους μέλους 
του αρμόδιου φορέα που ακύρωσε την 
εγγύηση προέλευσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

H αρχική πρόταση εμπορικής εγγύησης είναι υπερβολικά γραφειοκρατική και θα έφερνε σε 
μειονεκτική θέση τις χώρες που έχουν σύστημα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με 
καθορισμένη τιμή αγοράς. Θα ήταν ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ο φόβος ότι η εφαρμογή της 
πρότασης θα μπορούσε να παραβιάσει το κοινοτικό δίκαιο. H νέα πρόταση έχει τον ίδιο στόχο 
με την αρχική πρόταση της Επιτροπής για την καθιέρωση κοινοτικών μηχανισμών ανταλλαγής 
εγγυήσεων προελεύσεως - προβλέπει δηλαδή την ευέλικτη μεταφορά στόχων ανάμεσα στα κράτη 
μέλη - αλλά δεν απειλεί το εθνικό καθεστώς στήριξης επιτρέποντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη 
να ελέγχουν την επίτευξη των στόχων τους.

Τροπολογία 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπτώσεις από την ακύρωση των 
εγγυήσεων προέλευσης

Συμμόρφωση προς κοινούς στόχους και 
κοινά καθεστώτα στήριξης

Όταν ένας αρμόδιος φορέας ακυρώνει μια 
εγγύηση προέλευσης την οποία δεν 

1. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να συμφωνήσουν να συνδυάσουν 
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εξέδωσε ο ίδιος, μια ισοδύναμη ποσότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για 
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
εθνικούς στόχους:

τους στόχους τους και να καθιερώσουν 
κοινά καθεστώτα στήριξης για να τους 
εκπληρώσουν από κοινού.

(α) αφαιρείται από την ποσότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 
λαμβάνεται υπόψη, σε σχέση με το έτος 
παραγωγής της ενέργειας που 
προσδιορίζεται στην εγγύηση 
προέλευσης, για την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης του κράτους μέλους του 
αρμόδιου φορέα που εξέδωσε την 
εγγύηση προέλευσης· και

2. Εάν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
αποφασίσουν, σε εκούσια βάση, να 
επιδιώξουν τους στόχους των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 από 
κοινού, ο συνολικός στόχος και οι 
υποχρεωτικοί προσωρινοί στόχοι θα 
υπολογίζονται από κοινού για την ομάδα 
των κρατών μελών που συμμετέχουν ως ο 
μέσος όρος των επιμέρους ενδιάμεσων 
και συνολικών ελάχιστων στόχων τους 
σύμφωνα με το μέρος Α και το μέρος Β 
του παραρτήματος I, ο οποίος 
σταθμίζεται βάσει της προσδοκώμενης 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε κάθε 
ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
κατά τα έτη έως το 2020.

(β) προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές που λαμβάνεται 
υπόψη, σε σχέση με το έτος παραγωγής 
της ενέργειας που προσδιορίζεται στην 
εγγύηση προέλευσης, για την εκτίμηση 
της συμμόρφωσης του κράτους μέλους 
του αρμόδιου φορέα που ακύρωσε την 
εγγύηση προέλευσης. 

Or. en

Τροπολογία 616
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπτώσεις από την ακύρωση των 
εγγυήσεων προέλευσης

Συμμόρφωση προς κοινούς στόχους

Όταν ένας αρμόδιος φορέας ακυρώνει μια 
εγγύηση προέλευσης την οποία δεν 

Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν 
να συμφωνήσουν να συνδυάσουν τους 
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εξέδωσε ο ίδιος, μια ισοδύναμη ποσότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για 
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
εθνικούς στόχους:

στόχους τους και να καθιερώσουν κοινά 
καθεστώτα στήριξης για να τους 
εκπληρώσουν από κοινού.

(α) αφαιρείται από την ποσότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 
λαμβάνεται υπόψη, σε σχέση με το έτος 
παραγωγής της ενέργειας που 
προσδιορίζεται στην εγγύηση 
προέλευσης, για την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης του κράτους μέλους του 
αρμόδιου φορέα που εξέδωσε την 
εγγύηση προέλευσης· και

Εάν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
αποφασίσουν, σε εκούσια βάση, να 
επιδιώξουν τους στόχους των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 από 
κοινού, ο συνολικός στόχος και οι 
υποχρεωτικοί προσωρινοί στόχοι θα 
υπολογίζονται από κοινού για την ομάδα 
των κρατών μελών που συμμετέχουν ως ο 
μέσος όρος των επιμέρους ενδιάμεσων 
και συνολικών ελάχιστων στόχων τους 
σύμφωνα με το μέρος Α και το μέρος Β 
του παραρτήματος I, ο οποίος 
σταθμίζεται βάσει της προσδοκώμενης 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε κάθε 
ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
κατά τα έτη έως το 2020.

(β) προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές που λαμβάνεται 
υπόψη, σε σχέση με το έτος παραγωγής 
της ενέργειας που προσδιορίζεται στην 
εγγύηση προέλευσης, για την εκτίμηση 
της συμμόρφωσης του κράτους μέλους 
του αρμόδιου φορέα που ακύρωσε την 
εγγύηση προέλευσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Tο μέτρο αυτό επιτρέπει στα κράτη μέλη να συνδυάζουν τους στόχους τους και να τους 
εκπληρώνουν από κοινού, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης κοινών καθεστώτων 
στήριξης. Πρέπει ακόμη να καθορισθεί ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται ο συνδυασμένος 
στόχος.
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Τροπολογία 617
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπτώσεις από την ακύρωση των 
εγγυήσεων προέλευσης

Επιπτώσεις των κοινών σχεδίων μεταξύ 
κρατών μελών

Όταν ένας αρμόδιος φορέας ακυρώνει μια 
εγγύηση προέλευσης την οποία δεν 
εξέδωσε ο ίδιος, μια ισοδύναμη ποσότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για 
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
εθνικούς στόχους:

1. Στη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών 
εκάστου έτους εντός της περιόδου που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφος 2, εδάφιο (δ), το κράτος 
μέλος που προέβη στην κοινοποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, 
συντάσσει πιστοποιητικό δηλώνοντας:

(α) αφαιρείται από την ποσότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 
λαμβάνεται υπόψη, σε σχέση με το έτος 
παραγωγής της ενέργειας που 
προσδιορίζεται στην εγγύηση 
προέλευσης, για την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης του κράτους μέλους του 
αρμόδιου φορέα που εξέδωσε την 
εγγύηση προέλευσης· και

(α) τη συνολική ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 
από την εγκατάσταση η οποία απετέλεσε 
αντικείμενο κοινοποίησης βάσει του 
άρθρου 7, και

(β) προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές που λαμβάνεται 
υπόψη, σε σχέση με το έτος παραγωγής 
της ενέργειας που προσδιορίζεται στην 
εγγύηση προέλευσης, για την εκτίμηση 
της συμμόρφωσης του κράτους μέλους 
του αρμόδιου φορέα που ακύρωσε την 
εγγύηση προέλευσης. 

(β) την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης ή ψύξης που παρήγαγε η 
εγκατάσταση αυτή από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια του 
έτους, ποσότητα η οποία θα συμβάλει 
στους εθνικούς στόχους άλλου κράτους 
μέλους σύμφωνα με τους όρους της 
κοινοποίησης.
2. Το κράτος μέλος στέλνει πιστοποιητικό 
στο κράτος μέλος υπέρ του οποίου έγινε η 
κοινοποίηση 
3. Για τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
εθνικούς στόχους, η ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή 
ψύξης που παρήχθη από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και πιστοποιήθηκε 
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σύμφωνα με την παράγραφο 1 (β):
(α) αφαιρείται από την ποσότητα της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 
λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης του κράτους μέλους που 
συνέταξε το πιστοποιητικό σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, και
(β) προστίθεται στην ποσότητα της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 
λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης του κράτους μέλους που 
παρέλαβε το πιστοποιητικό σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

H κοινή δράση μεταξύ κρατών μελών, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, είναι ο 
καλύτερος τρόπος για τη διασφάλιση ότι οι εθνικοί στόχοι ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικά χωρίς να υπονομεύονται υφιστάμενα καθεστώτα 
στήριξης.

Τροπολογία 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένας αρμόδιος φορέας ακυρώνει μια 
εγγύηση προέλευσης την οποία δεν 
εξέδωσε ο ίδιος, μια ισοδύναμη ποσότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για 
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
εθνικούς στόχους:

Για τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
εθνικούς στόχους, στο έτος παραγωγής:

(α) αφαιρείται από την ποσότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που 
λαμβάνεται υπόψη, σε σχέση με το έτος 
παραγωγής της ενέργειας που 
προσδιορίζεται στην εγγύηση 
προέλευσης, για την εκτίμηση της 

(α) η ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, για την οποία ο αρμόδιος φορέας 
σύμφωνα με το άρθρο 7 εξέδωσε 
πιστοποιητικό μεταβίβασης, αφαιρείται 
από την ποσότητα ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές
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συμμόρφωσης του κράτους μέλους του 
αρμόδιου φορέα που εξέδωσε την εγγύηση 
προέλευσης· και
(β) προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές που λαμβάνεται 
υπόψη, σε σχέση με το έτος παραγωγής 
της ενέργειας που προσδιορίζεται στην 
εγγύηση προέλευσης, για την εκτίμηση 
της συμμόρφωσης του κράτους μέλους 
του αρμόδιου φορέα που ακύρωσε την 
εγγύηση προέλευσης.

(β) η ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, για την οποία ο αρμόδιος φορέας 
σύμφωνα με το άρθρο 7 ακύρωσε
πιστοποιητικό μεταβίβασης, προστίθεται 
στην ποσότητα ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Aπλοποιεί και αποσαφηνίζει τους υπολογισμούς για την επίτευξη των στόχων των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 619
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Στατιστικές μεταβιβάσεις μεταξύ των 

κρατών μελών
1. Κράτος μέλος του οποίου το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ισούται ή υπερβαίνει την δεσμευτική 
πορεία του μέρους B του παραρτήματος I 
κατά την αμέσως προηγούμενη διετία 
δύναται να προβεί σε διευθετήσεις για τη 
στατιστική μεταβίβαση μίας 
συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές η οποία θα 
μεταβιβασθεί σε άλλο κράτος μέλος. H 
μεταβιβαζόμενη ποσότητα:
(α) αφαιρείται από την ποσότητα της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές η οποία 
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λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του 
άρθρου 3 σχετικά με τους εθνικούς 
στόχους· και
(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· 
2. Oι διευθετήσεις δυνάμει της 
παραγράφου 1 μπορούν να ισχύουν για 
ένα ή περισσότερα έτη. Πρέπει να 
κοινοποιηθούν στην Επιτροπή το πολύ 
εντός τριών μηνών μετά την λήξη του 
πρώτου έτους στη διάρκεια του οποίου 
άρχισαν να ισχύουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

H κοινή δράση μεταξύ κρατών μελών, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο, είναι ο 
καλύτερος τρόπος για τη διασφάλιση ότι οι εθνικοί στόχοι ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικά χωρίς να υπονομεύονται υφιστάμενα καθεστώτα 
στήριξης.

Τροπολογία 620
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α

Tα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν 
αρμόδιος φορέας ακυρώνει εμπορεύσιμη 
πίστωση για βιοκαύσιμα την οποία δεν 
εξέδωσε ο ίδιος, μία ισοδύναμη ποσότητα 
βιοκαυσίμου:
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(α) αφαιρείται από το μητρώο σύμφωνα 
με το άρθρο 7 στο κράτος μέλος που 
εξέδωσε την εμπορεύσιμη πίστωση για 
βιοκαύσιμα και
(β) προστίθεται στο μητρώο σύμφωνα με 
το άρθρο 7 στο κράτος μέλος που 
ακύρωσε την εμπορεύσιμη πίστωση για 
βιοκαύσιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Tο σύστημα των εγγυήσεων προέλευσης θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να περιληφθούν τα 
βιοκαύσιμα σε χωριστό σύστημα εμπορεύσιμων πιστώσεων, να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία 
για την επίτευξη των στόχων για βιοκαύσιμα και να αποφεύγεται η περιττή φυσική μετακίνηση 
των βιοκαυσίμων. Το προτεινόμενο καθεστώς συνδέεται με τα σημερινά ρυθμιστικά μέτρα 
στήριξης των κρατών μελών για τα βιοκαύσιμα, όπως είναι οι υποχρεώσεις για τα βιοκαύσιμα, 
και βασίζεται στα υφιστάμενα συστήματα εμπορεύσιμων πιστώσεων βιοκαυσίμων τα οποία 
ισχύουν ήδη στα μεγαλύτερα κράτη της ΕΕ και των οποίων επιτρέπει την εναρμόνιση.

Τροπολογία 621
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 
παράγραφος 9, του άρθρου 6 παράγραφος 
2, του άρθρου 8 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 9 παράγραφος 3, οι μονάδες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
οφείλονται σε αύξηση της δυναμικότητας 
της εγκατάστασης θεωρείται ότι 
παρήχθησαν από χωριστή εγκατάσταση η 
οποία άρχισε να λειτουργεί τη στιγμή κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η αύξηση 
δυναμικότητας. 

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 
παράγραφος 9, του άρθρου 6 παράγραφος 
2, του άρθρου 7 παράγραφος 1, του 
άρθρου 8 παράγραφος 2 και του άρθρου 9 
παράγραφοι 2 και 3, οι μονάδες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
οφείλονται σε αύξηση της δυναμικότητας 
ή της μέσης παραγωγικής ικανότητας της 
εγκατάστασης θεωρείται ότι παρήχθησαν 
από χωριστή εγκατάσταση η οποία άρχισε 
να λειτουργεί τη στιγμή κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η αύξηση 
δυναμικότητας ή της μέσης παραγωγικής 
ικανότητας. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Στις εργασίες βελτιστοποίησης των υδροηλεκτρικών σταθμών δεν είναι μόνο η απόδοση αλλά 
και η μέση παραγωγική ικανότητα που μπορούν να αυξηθούν. Σαν παράδειγμα εδώ μπορούμε 
να αναφέρουμε την περίπτωση μίας νέας σύνδεσης σε υπάρχοντα υδροηλεκτρικό σταθμό. H 
επιπλέον παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που προκύπτει από την επέμβαση αυτή θα πρέπει να 
συνυπολογίζεται και να αναγνωρίζεται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 622
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 
παράγραφος 9, του άρθρου 6 παράγραφος 
2, του άρθρου 8 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 9 παράγραφος 3, οι μονάδες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
οφείλονται σε αύξηση της δυναμικότητας 
της εγκατάστασης θεωρείται ότι 
παρήχθησαν από χωριστή εγκατάσταση η 
οποία άρχισε να λειτουργεί τη στιγμή κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η αύξηση 
δυναμικότητας.

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 
παράγραφος 9, του άρθρου 6 παράγραφος 
2, του άρθρου 8 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 9 παράγραφος 3, οι μονάδες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
οφείλονται σε αύξηση της δυναμικότητας 
της εγκατάστασης ή σε αύξηση του 
ποσοστού συναποτέφρωσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θεωρείται 
ότι παρήχθησαν από χωριστή εγκατάσταση 
η οποία άρχισε να λειτουργεί τη στιγμή 
κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η 
αύξηση δυναμικότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

H συναποτέφρωση βιομάζας αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο χρήσεως συμβατικών καυσίμων 
αλλά και μείωσης, τόσο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ, όσο και της εξάρτησης 
σε ό,τι αφορά την πρωτογενή ενέργεια.
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Τροπολογία 623
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 
παράγραφος 9, του άρθρου 6 παράγραφος 
2, του άρθρου 8 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 9 παράγραφος 3, οι μονάδες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
οφείλονται σε αύξηση της δυναμικότητας 
της εγκατάστασης θεωρείται ότι 
παρήχθησαν από χωριστή εγκατάσταση η 
οποία άρχισε να λειτουργεί τη στιγμή κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η αύξηση 
δυναμικότητας.

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 
παράγραφος 9, του άρθρου 6 παράγραφος
2, του άρθρου 8 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 9 παράγραφος 3, οι μονάδες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
οφείλονται σε αύξηση της δυναμικότητας 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της 
εγκατάστασης θεωρείται ότι παρήχθησαν 
από χωριστή εγκατάσταση η οποία άρχισε 
να λειτουργεί τη στιγμή κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η αύξηση 
δυναμικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Tο άρθρο 11 πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να λαμβάνεται υπόψη η προώθηση της βιοενέργειας 
στο σύστημα των εγγυήσεων προέλευσης. Oι κανόνες που εφαρμόζονται στις νέες 
εγκαταστάσεις οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, πρέπει να 
εφαρμόζονται, μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, και για την αύξηση του ποσοστού 
βιοενέργειας σε εγκατάσταση που λειτουργεί με συνδυασμό καυσίμων. It is important for the 
directive to encourage increasing use of bioenergy in already existing plants.

Τροπολογία 624
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 
παράγραφος 9, του άρθρου 6 παράγραφος 
2, του άρθρου 8 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 9 παράγραφος 3, οι μονάδες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που
οφείλονται σε αύξηση της δυναμικότητας 

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 
παράγραφος 9, του άρθρου 6 παράγραφος 
2, του άρθρου 8 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 9 παράγραφος 3, οι μονάδες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
οφείλονται σε αύξηση της δυναμικότητας 
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της εγκατάστασης θεωρείται ότι 
παρήχθησαν από χωριστή εγκατάσταση η 
οποία άρχισε να λειτουργεί τη στιγμή κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η αύξηση 
δυναμικότητας.

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της 
εγκατάστασης θεωρείται ότι παρήχθησαν 
από χωριστή εγκατάσταση η οποία άρχισε 
να λειτουργεί τη στιγμή κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η αύξηση 
δυναμικότητας.

Or. en

Τροπολογία 625
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 
παράγραφος 9, του άρθρου 6 παράγραφος 
2, του άρθρου 8 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 9 παράγραφος 3, οι μονάδες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
οφείλονται σε αύξηση της δυναμικότητας 
της εγκατάστασης θεωρείται ότι 
παρήχθησαν από χωριστή εγκατάσταση η 
οποία άρχισε να λειτουργεί τη στιγμή κατά 
την οποία πραγματοποιήθηκε η αύξηση 
δυναμικότητας.

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 
παράγραφος 9, του άρθρου 6 παράγραφος 
2, του άρθρου 8 παράγραφος 2 και του 
άρθρου 9 παράγραφος 3, οι μονάδες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
οφείλονται σε αύξηση της δυναμικότητας 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της 
εγκατάστασης θεωρείται ότι παρήχθησαν 
από χωριστή εγκατάσταση η οποία άρχισε 
να λειτουργεί τη στιγμή κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η αύξηση 
δυναμικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας πιθανός τρόπος αύξησης της χρήσεως ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η στροφή από 
τα ορυκτά καύσιμα στη βιομάζα. Aυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως νέα δυναμικότητα στο πλαίσιο 
των εγγυήσεων προέλευσης.
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Τροπολογία 626
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Προστασία των καταναλωτών

1. Τα κράτη μέλη στα οποία λειτουργούν 
καθεστώτα στήριξης για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές απαιτούν την έκδοση 
εγγυήσεων προέλευσης για τη 
στηριζόμενη παραγωγή ενέργειας. Τα 
κράτη μέλη διευκρινίζουν επίσης τον 
τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης κατανέμονται στους τελικούς 
καταναλωτές ενέργειας ή στους 
προμηθευτές τους.
2. Τα κράτη μέλη ζητούν από τους 
προμηθευτές οι οποίοι πωλούν ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές στους τελικούς 
καταναλωτές και το κοινοποιούν στους 
καταναλωτές ή στο ευρύ κοινό κάνοντας 
μνεία στα περιβαλλοντικά ή άλλα οφέλη 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να 
εξασφαλίζουν μία ελάχιστη 
προσθετικότητα τουλάχιστον του ενός 
τρίτου της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που πωλείται στους τελικούς 
καταναλωτές, καθ' υπέρβαση των 
στόχων του μέρους A και του μέρους Β 
του παραρτήματος I. Προς τούτο, τα 
κράτη μέλη ζητούν από τους 
προμηθευτές αυτούς να υποβάλουν 
εγγυήσεις προέλευσης προς ακύρωση από 
εγκαταστάσεις που άρχισαν να 
λειτουργούν μετά από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, οι οποίες 
αντιστοιχούν στο απαιτούμενο ποσοστό 
προσθετικότητας και οι οποίες έχουν 
εκδοθεί για παραγωγή ενέργειας που δεν 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της 
εκτίμησης της συμμόρφωσης οιουδήποτε 
κράτους μέλους προς τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
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εθνικούς στόχους. Για την επίτευξη 
αυτού, τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις 
εγκαταστάσεις να εξαιρέσουν την 
ενεργειακή παραγωγή τους από την 
ποσότητα ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές σ' αυτό το κράτος 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 
επιλέγοντας, για παράδειγμα, να μην 
συμμετάσχουν σε καθεστώτα στήριξης.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 
παραγράφου αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ηλεκτρική ενέργεια που χαρακτηρίζεται ως «πράσινη» πρέπει να εγγυάται στον καταναλωτή 
«προσθετικότητα» ως προς τα ήδη υφιστάμενα εθνικά καθεστώτα στήριξης. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί με την αγορά λογιστικών πιστοποιητικών μεταβίβασης (TAC) σε εκούσια βάση.

Τροπολογία 627
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Tο άρθρο 12 διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 12 πρέπει να διαγραφεί στο σύνολό του δεδομένου ότι η εκτέλεση αυτών των 
διατάξεων θα είχε δυσανάλογο αντίκτυπο στη νομοθεσία των κρατών μελών σχετικά με τον 
περιφερειακό σχεδιασμό και τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας των κτιρίων, αλλά και 
σχετικά με τις νομικές διαδικασίες, ενώ θα είχε ελάχιστη μόνο επίπτωση στην προώθηση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
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Τροπολογία 628
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι 
αναλογικοί και αναγκαίοι οι εθνικοί 
κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες 
έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης 
που εφαρμόζονται στους σταθμούς για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, και στη διαδικασία 
μεταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμα 
ή άλλα ενεργειακά προϊόντα. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι 
αναλογικοί και αναγκαίοι οι εθνικοί 
κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες 
έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης 
που εφαρμόζονται στους σταθμούς και τις 
συναφείς υποδομές δικτύου μεταφοράς 
και διανομής για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και στη 
διαδικασία μεταποίησης της βιομάζας σε 
βιοκαύσιμα ή άλλα ενεργειακά προϊόντα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενδιαφερόμενοι εκφράζουν ιδιαίτερες ανησυχίες όσον αφορά το θέμα των κατασκευών και 
των αδειών οικοδόμησης, καθώς και των αδειών για έργα υποδομών μεταφοράς και διανομής. 
H ανάγκη για ισχυρότερα δίκτυα και διασυνδέσεις απαιτεί εξορθολογισμό και βελτίωση της 
διαδικασίας αδειοδότησης.

Τροπολογία 629
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι 
αναλογικοί και αναγκαίοι οι εθνικοί 
κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες 
έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης 
που εφαρμόζονται στους σταθμούς για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, και στη διαδικασία 
μεταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμα 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι 
αναλογικοί και αναγκαίοι οι εθνικοί 
κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες 
έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης 
που εφαρμόζονται στους σταθμούς για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη 
συναφή υποδομή δικτύου, θέρμανσης ή 
ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
και στη διαδικασία μεταποίησης της 
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ή άλλα ενεργειακά προϊόντα. βιομάζας σε βιοκαύσιμα ή άλλα 
ενεργειακά προϊόντα. 

Or. sl

Τροπολογία 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι 
αναλογικοί και αναγκαίοι οι εθνικοί 
κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες 
έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης 
που εφαρμόζονται στους σταθμούς για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, και στη διαδικασία 
μεταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμα 
ή άλλα ενεργειακά προϊόντα.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι 
αναλογικοί και αναγκαίοι οι εθνικοί 
κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες 
έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης 
που εφαρμόζονται σε αγωγούς μεταφοράς 
και τη διανομής, στους σταθμούς για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, και στη διαδικασία 
μεταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμα 
ή άλλα ενεργειακά προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

H ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ("ΗΕ-ΑΕΠ") θα 
αυξήσει την ανάγκη για ισχυρότερα δίκτυα και διασυνδέσεις. Για να μπορέσουν οι Φορείς 
Εκμετάλλευσης Συστημάτων Μεταφοράς (TSO) να ανταποκριθούν στο αίτημα αυτό, είναι 
σημαντικό οι αρμόδιες αρχές να επιταχύνουν και να βελτιώσουν τη διαδικασία αδειοδότησης.

Τροπολογία 631
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι 
αναλογικοί και αναγκαίοι οι εθνικοί 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι 
αναλογικοί και αναγκαίοι οι εθνικοί 
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κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες 
έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης 
που εφαρμόζονται στους σταθμούς για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, και στη διαδικασία 
μεταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμα 
ή άλλα ενεργειακά προϊόντα.

κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες 
έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης 
που εφαρμόζονται στους σταθμούς και τη 
συναφή υποδομή δικτύου για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, και στη διαδικασία 
μεταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμα 
ή άλλα ενεργειακά προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο να καταστεί σαφές ότι χρειάζεται να γίνουν οι απαραίτητες και ανάλογες των 
περιστάσεων διευθετήσεις για τα δίκτυα καθώς και για την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 632
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι: Τα κράτη μέλη δύνανται, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, να διασφαλίζουν ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

H αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των σκανδιναβικών χωρών βασίζεται σε αρχές της αγοράς. 
Συνεπώς, είναι αδύνατο να υπάρχει είσοδος κατά προτεραιότητα επειδή όλα βασίζονται σε 
προαιρετικές εμπορικές συμβάσεις.
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Τροπολογία 633
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι αντίστοιχες αρμοδιότητες των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
διοικητικών φορέων για τις διαδικασίες 
έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης 
καθορίζονται σαφώς, με ακριβείς 
προθεσμίες για την έγκριση των αιτήσεων 
πολεοδομικών ή οικοδομικών αδειών·

(α) οι αντίστοιχες αρμοδιότητες των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
διοικητικών φορέων για τις διαδικασίες 
έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης 
καθορίζονται σαφώς, περιλαμβανομένου 
του χωροταξικού σχεδιασμού με μικρές 
και ακριβείς προθεσμίες για την έγκριση 
των αιτήσεων πολεοδομικών ή 
οικοδομικών αδειών και ότι η διοίκηση 
λειτουργεί ως το μοναδικό σημείο επαφής 
για τους αιτούντες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι αιτούντες, οι επενδυτές και οι κατασκευαστές έργων παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές να μην εξουδετερώνονται εξαιτίας μακρών και περίπλοκων 
διαδικασιών στα κράτη μέλη. Oι διοικητικές διαδικασίες για τις κατασκευές και την 
αδειοδότηση στον οικοδομικό τομέα, περιλαμβανομένου του χωροταξικού σχεδιασμού, πρέπει 
να επιταχυνθούν και να καταστούν διαφανέστερες.

Τροπολογία 634
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οι κανόνες που διέπουν την έγκριση, 
την πιστοποίηση και την αδειοδότηση είναι 
αντικειμενικοί, διαφανείς και αμερόληπτοι, 
και λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες των επιμέρους τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 

(c) οι κανόνες και οι εφαρμογές τους, οι 
οποίες διέπουν την έγκριση, την 
πιστοποίηση και την αδειοδότηση, είναι 
αντικειμενικοί, διαφανείς, αμερόληπτοι, 
αναλογικοί και αναγκαίοι, και λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 
επιμέρους τεχνολογιών ανανεώσιμης 
ενέργειας· οι κανόνες που εφαρμόζονται 



AM\730537EL.doc 95/142 PE409.384v01-00

EL

στις ρυπογόνες δραστηριότητες, όπως 
αυτές που περιέχονται στην Οδηγία
2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 
2008, σχετικά με την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 
(Κωδικοποιημένη έκδοση)1, δεν είναι 
κατάλληλοι για τις εγκαταστάσεις 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές οι οποίες δεν προξενούν ρυπογόνα 
απορρίμματα κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους και δεν θα 
εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις αυτές.
___________________________
1 ΕΕ L 24, 29.1.2008, σελ. 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε κατάχρηση ή οποιοδήποτε τεχνητό εμπόδιο τίθεται στα έργα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας όπως, λόγου χάρη, μια αναιτιολόγητη αντιμετώπιση όπως στην περίπτωση έργων τα 
οποία παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο για την υγεία, δεν είναι δυνατό να καταστεί αποδεκτή. Η 
αρμόδια αρχή για την έγκριση, πιστοποίηση και αδειοδότηση πρέπει να είναι αντικειμενική, 
διαφανής, αμερόληπτη και αναλογική, όταν αποφασίζει για συγκεκριμένα έργα.

Τροπολογία 635
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) προβλέπεται αυτόματη έγκριση των 
αιτήσεων έκδοσης πολεοδομικής άδειας 
και άδειας δόμησης για εγκαταστάσεις 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές όταν ο αρμόδιος για την έκδοση 
τέτοιων αδειών οργανισμός δεν έχει 
αντιδράσει εντός των καθορισμένων 
προθεσμιών·

Or. en
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Τροπολογία 636
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) καθιερώνεται ενιαίος διοικητικός 
φορέας αρμόδιος για την επεξεργασία
των αιτήσεων αδειοδότησης, 
πιστοποίησης και έκδοσης αδειών 
λειτουργίας για τις εγκαταστάσεις 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, και για την παροχή βοήθειας στους 
αιτούντες·

Or. en

Τροπολογία 637
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) θεσπίζονται σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές για την υλοποίηση σχεδίων τα 
οποία αφορούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και αναπτύσσονται σε περιοχές 
που έχουν προορισθεί για τον σκοπό αυτό 
σύμφωνα με την κοινοτική 
περιβαλλοντική νομοθεσία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πολλές φορές έχει γίνει καταχρηστική χρήση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
ΕΕ (π.χ. οδηγία περί βιότοπων, οδηγία περί αγρίων πτηνών) με σκοπό να εμποδιστούν 
ορισμένα μεγάλης κλίμακας σχέδια για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου οφείλει να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τις δυνατότητες αυτών των σχεδίων για την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων 
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της ΕΕ όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 638
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - στοιχείο (δα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) μετά τη λήξη προσωρινών 
προθεσμιών που καθορίζονται δια της 
παρούσας, οι άδειες οι οποίες 
απαιτούνται για τη δόμηση και τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων που 
τροφοδοτούνται με ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θεωρούνται, εφόσον δεν έχει 
υπάρξει ρητή άρνηση από τις αρμόδιες 
αρχές, ως αυτομάτως χορηγηθείσες·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διευθέτηση της σιωπηρής συγκατάθεσης αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για να δημιουργηθεί 
κλίμα εμπιστοσύνης στους ενδιαφερομένους που επενδύουν στον τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και η θέσπιση του μέτρου αυτού δεν μπορεί να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια 
των κρατών μελών.

Τροπολογία 639
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) είναι διαφανή και συνδεόμενα με το 
κόστος τα διοικητικά τέλη που 
καταβάλλουν οι καταναλωτές, οι 
πολεοδόμοι, οι αρχιτέκτονες, οι 
κατασκευαστές και οι εγκαταστάτες και 
προμηθευτές εξοπλισμού και συστημάτων·

ε) είναι διαφανή και συνδεόμενα με το 
κόστος τα διοικητικά τέλη που 
καταβάλλουν οι καταναλωτές, οι 
πολεοδόμοι, οι αρχιτέκτονες, οι 
κατασκευαστές και οι εγκαταστάτες και 
προμηθευτές εξοπλισμού και συστημάτων 
και δεν αποτελούν συγκαλυμμένη 
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φορολόγηση των πόρων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχει ήδη συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της εκθέσεως 
πρωτοβουλίας της κ. Mechtild Rothe σχετικά με τη θέρμανση και τη ψύξη από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (2005/2122(INI).

Τροπολογία 640
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) καθορίζονται λιγότερο επαχθείς 
διαδικασίες έγκρισης για μικρότερα έργα· 
και

(στ) καθορίζονται λιγότερο επαχθείς και
απλοποιημένες διαδικασίες έγκρισης για 
μικρότερα έργα· και

Or. en

Τροπολογία 641
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) καθορίζονται λιγότερο επαχθείς
διαδικασίες έγκρισης για μικρότερα έργα· 
και

(στ) καθορίζονται απλοποιημένες
διαδικασίες έγκρισης για μικρότερα έργα· 
και

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έγκρισης, ιδίως όταν πρόκειται για μικρής 
κλίμακας εγκαταστάσεις.
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Τροπολογία 642
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - στοιχείο (στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) καθορίζονται τα κατάλληλα 
ρυθμιστικά μέτρα και φορολογικά 
πλεονεκτήματα για την προώθηση της 
αποδοτικότερης από οικονομικής άποψης 
χρήσεως των συστημάτων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και των σχετικών 
δικτύων θέρμανσης και ψύξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη μέλη να παρέχουν στους τοπικούς φορείς διαχείρισης ένα 
ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο (πολεοδομικός προγραμματισμός, μέτρα αστικής 
ανάπτυξης, κλπ) που να ευνοεί τη χρήση των αποδοτικότερων από οικονομικής άποψης πηγών 
και εναλλακτικών λύσεων εφοδιασμού για την ανάπτυξη της αστικής θέρμανσης και ψύξης.

Τροπολογία 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν σαφώς τις 
τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να 
πληρούν ο εξοπλισμός και τα συστήματα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου 
να μπορούν να επωφεληθούν από τα 
καθεστώτα στήριξης. Όταν υπάρχουν 
ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως τα οικολογικά 
σήματα, τα ενεργειακά σήματα και άλλα 
τεχνικά συστήματα αναφοράς που 
θεσπίστηκαν από τους ευρωπαϊκούς φορείς 
τυποποίησης, οι εν λόγω τεχνικές 

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν σαφώς τις 
τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να 
πληρούν ο εξοπλισμός και τα συστήματα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
προκειμένου να συνδεθούν στο δίκτυο 
και να επωφεληθούν από τα καθεστώτα 
στήριξης. Όταν υπάρχουν ευρωπαϊκά 
πρότυπα, όπως τα οικολογικά σήματα, τα 
ενεργειακά σήματα και άλλα τεχνικά 
συστήματα αναφοράς που θεσπίστηκαν 
από τους ευρωπαϊκούς φορείς 
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προδιαγραφές εκφράζονται με βάση τα εν 
λόγω πρότυπα. Οι τεχνικές αυτές 
προδιαγραφές δεν προβλέπουν το πού 
πρέπει να πιστοποιούνται ο εξοπλισμός και 
τα συστήματα.

τυποποίησης, οι εν λόγω τεχνικές 
προδιαγραφές εκφράζονται με βάση τα εν 
λόγω πρότυπα. Οι τεχνικές αυτές 
προδιαγραφές δεν προβλέπουν το πού 
πρέπει να πιστοποιούνται ο εξοπλισμός 
και τα συστήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εγγυηθούν οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς την ασφάλεια και την καταλληλότητα 
των ενεργειακών συστημάτων, οι εγκαταστάσεις που επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο 
πρέπει να συμμορφούνται προς τους κώδικες δικτύου.

Τροπολογία 644
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν σαφώς τις 
τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να 
πληρούν ο εξοπλισμός και τα συστήματα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν 
από τα καθεστώτα στήριξης. Όταν 
υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως τα 
οικολογικά σήματα, τα ενεργειακά σήματα 
και άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς 
που θεσπίστηκαν από τους ευρωπαϊκούς 
φορείς τυποποίησης, οι εν λόγω τεχνικές 
προδιαγραφές εκφράζονται με βάση τα εν 
λόγω πρότυπα. Οι τεχνικές αυτές 
προδιαγραφές δεν προβλέπουν το πού 
πρέπει να πιστοποιούνται ο εξοπλισμός και 
τα συστήματα.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν σαφώς τις 
τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να 
πληρούν ο εξοπλισμός και τα συστήματα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
προκειμένου να συνδεθούν στο δίκτυο και
να επωφεληθούν από τα καθεστώτα 
στήριξης. Όταν υπάρχουν ευρωπαϊκά 
πρότυπα, όπως τα οικολογικά σήματα, τα 
ενεργειακά σήματα και άλλα τεχνικά 
συστήματα αναφοράς που θεσπίστηκαν 
από τους ευρωπαϊκούς φορείς 
τυποποίησης, οι εν λόγω τεχνικές 
προδιαγραφές εκφράζονται με βάση τα εν 
λόγω πρότυπα. Οι τεχνικές αυτές 
προδιαγραφές δεν προβλέπουν το πού 
πρέπει να πιστοποιούνται ο εξοπλισμός και 
τα συστήματα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να εγγυηθούν οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς την ασφάλεια και την καταλληλότητα 
του δικτύου, οι εγκαταστάσεις συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας πρέπει να συμμορφούνται 
προς τους κώδικες δικτύου.

Τροπολογία 645
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τοπικές 
και περιφερειακές διοικητικές αρχές να 
προβλέπουν την εγκατάσταση εξοπλισμού 
και συστημάτων που χρησιμοποιούν 
ενέργεια θέρμανσης ή ψύξης ή ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καθώς 
και την εγκατάσταση εξοπλισμού και 
συστημάτων τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης κατά τον προγραμματισμό, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή και την 
ανακαίνιση βιομηχανικών ή οικιστικών 
περιοχών.

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τοπικές 
και περιφερειακές διοικητικές αρχές να 
διασφαλίζουν την εγκατάσταση εξοπλισμού 
και συστημάτων που επιτρέπουν τον 
βέλτιστο συνδυασμό των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τεχνολογιών υψηλής 
απόδοσης και χρησιμοποιούν ενέργεια 
θέρμανσης ή ψύξης ή ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και την 
εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης κατά τον 
προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή και την ανακαίνιση 
βιομηχανικών ή οικιστικών περιοχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολιτική θα πρέπει να ορίζεται με βάση τις υποχρεώσεις για αποτελέσματα και όχι τα μέσα. 
Απαιτείται, επομένως, ο βέλτιστος συνδυασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογιών 
υψηλής απόδοσης, και όχι η επιλογή ενός από αυτά. Επιπλέον, μπορεί να μην υπάρχουν για
κάθε κτίριο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο. Η ενεργειακή απόδοση 
έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων του 2020. Τούτο καθίσταται ακόμη πιο 
σημαντικό για τα κτίρια, τα οποία προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης 
ενέργειας.
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Amendment 646
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τοπικές 
και περιφερειακές διοικητικές αρχές να 
προβλέπουν την εγκατάσταση εξοπλισμού 
και συστημάτων που χρησιμοποιούν 
ενέργεια θέρμανσης ή ψύξης ή ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καθώς 
και την εγκατάσταση εξοπλισμού και 
συστημάτων τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης κατά τον προγραμματισμό, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή και την 
ανακαίνιση βιομηχανικών ή οικιστικών 
περιοχών.

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τοπικές 
και περιφερειακές διοικητικές αρχές να 
διασφαλίζουν την εγκατάσταση εξοπλισμού 
και συστημάτων που επιτρέπουν τον 
βέλτιστο συνδυασμό των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τεχνολογιών υψηλής 
απόδοσης και χρησιμοποιούν ενέργεια 
θέρμανσης ή ψύξης ή ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και την 
εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης κατά τον 
προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή και την ανακαίνιση 
βιομηχανικών ή οικιστικών περιοχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 647
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τοπικές 
και περιφερειακές διοικητικές αρχές να
προβλέπουν την εγκατάσταση εξοπλισμού 

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τοπικές 
και περιφερειακές διοικητικές αρχές να 
προβλέπουν την εγκατάσταση εξοπλισμού 
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και συστημάτων που χρησιμοποιούν 
ενέργεια θέρμανσης ή ψύξης ή ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καθώς 
και την εγκατάσταση εξοπλισμού και 
συστημάτων τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης κατά τον προγραμματισμό, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή και την 
ανακαίνιση βιομηχανικών ή οικιστικών 
περιοχών.

και συστημάτων που χρησιμοποιούν 
ενέργεια θέρμανσης ή ψύξης ή ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καθώς 
και την εγκατάσταση εξοπλισμού και 
συστημάτων τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης βασιζομένων σε 
εγκαταστάσεις μονάδων συμπαραγωγής 
κατά τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, 
την κατασκευή και την ανακαίνιση 
βιομηχανικών ή οικιστικών περιοχών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η βιομάζα είναι μία περιορισμένη πηγή. Είναι ως εκ τούτου σημαντικό τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη χρήση της σε εγκαταστάσεις υψηλής αποδοτικότητας. Οι μονάδες 
συμπαραγωγής επιτρέπουν την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, που κυμαίνονται από 75% έως 
90%, αναλόγως των εφαρμογών. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα έχει πολύ 
χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα 
καθεστώτα στήριξης δεν προσφέρουν κίνητρα αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας δεδομένου ότι κάτι τέτοιο συνιστά σπατάλη μίας σπάνιας πηγής.

Τροπολογία 648
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τοπικές 
και περιφερειακές διοικητικές αρχές να 
προβλέπουν την εγκατάσταση εξοπλισμού 
και συστημάτων που χρησιμοποιούν 
ενέργεια θέρμανσης ή ψύξης ή ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, καθώς 
και την εγκατάσταση εξοπλισμού και 
συστημάτων τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης κατά τον προγραμματισμό, τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή και την 
ανακαίνιση βιομηχανικών ή οικιστικών 
περιοχών.

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις τοπικές 
και περιφερειακές διοικητικές αρχές να 
διασφαλίζουν την εγκατάσταση 
εξοπλισμού και συστημάτων που 
χρησιμοποιούν ενέργεια θέρμανσης ή 
ψύξης ή ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, καθώς και την 
εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης κατά τον 
προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή και την ανακαίνιση 
βιομηχανικών ή οικιστικών περιοχών.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν 
συγκεκριμένα τις τοπικές και 
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περιφερειακές διοικητικές αρχές να 
περιλαμβάνουν συστήματα θέρμανσης 
και ψύξης που παράγονται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον 
πολεοδομικό προγραμματισμό των 
πόλεων με πληθυσμό άνω των 50.000 
κατοίκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη 
θέρμανση και την ψύξη, επισήμανε ότι η χρήση της θερμότητας που εκλύεται κατά τη διάρκεια 
των διαδικασιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και από 
τις συσκευές ψύξης, θα συνέβαλλε στη μείωση των αναγκών σε συμβατική ενέργεια και ότι τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν τις δυνατότητες χρησιμοποίησης των πηγών αυτών.

Τροπολογία 649
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οιαδήποτε οικονομική βοήθεια για 
την κατασκευή, ανακατασκευή και 
ανακαίνιση υποδομής δημόσιων ή 
βιομηχανικών κτιρίων αλλά και 
ιδιωτικών κατοικιών θα πρέπει να 
συνδέεται με την προώθηση της 
εξοικονόμησης ενέργειας και/ή της 
χρήσεως ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οιαδήποτε οικονομική βοήθεια θα πρέπει να συνάδει με τα κριτήρια αειφορίας.
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Τροπολογία 650
Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα 
επίπεδα θα χαρακτηρίζεται από 
διαφάνεια και θα βασίζεται σε κριτήρια 
σχετικά με:

Διαγράφεται

(α) τη χρήση κτιρίων παθητικής 
ενέργειας, χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας ή μηδενικής κατανάλωσης 
ενέργειας· ή
(β) τους τοπικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη διαθεσιμότητα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 5.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 4 και 5 δεν ταιριάζουν λογικά στη δομή του κειμένου: η διατύπωση είναι πολύ 
αναλυτική και η εφαρμογή τους θα μπορούσε ακόμη και να απειλήσει την εκτέλεση της οδηγίας 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Τροπολογία 651
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 

Διαγράφεται
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νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα 
επίπεδα θα χαρακτηρίζεται από 
διαφάνεια και θα βασίζεται σε κριτήρια 
σχετικά με:
(α) τη χρήση κτιρίων παθητικής 
ενέργειας, χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας ή μηδενικής κατανάλωσης 
ενέργειας· ή 
(β) τους τοπικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη διαθεσιμότητα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 5. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε το κάθε κράτος μέλος να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει σχετικά με τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με δεσμευτικούς στόχους. Στο κάθε κράτος μέλος υπάρχουν 
διαφορετικές δυνατότητες και ισχύουν διαφορετικές συνθήκες οι οποίες είναι δυνατόν να 
εξετασθούν και να αντιμετωπιστούν.

Τροπολογία 652
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα 
επίπεδα θα χαρακτηρίζεται από 
διαφάνεια και θα βασίζεται σε κριτήρια 
σχετικά με:

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
ορίζουν ελάχιστες προδιαγραφές 
ενεργειακής απόδοσης βασιζόμενες στην 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στα 
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια
επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό τον 
βέλτιστο συνδυασμό των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τεχνολογιών υψηλής 
απόδοσης.

(α) τη χρήση κτιρίων παθητικής 
ενέργειας, χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας ή μηδενικής κατανάλωσης 
ενέργειας· ή 
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(β) τους τοπικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη διαθεσιμότητα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 5. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 653
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα 
επίπεδα θα χαρακτηρίζεται από 
διαφάνεια και θα βασίζεται σε κριτήρια 
σχετικά με:

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλα 
τα νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια που 
απαιτούν σύστημα θέρμανσης και ψύξης.

(α) τη χρήση κτιρίων παθητικής 
ενέργειας, χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας ή μηδενικής κατανάλωσης 
ενέργειας· ή 
(β) τους τοπικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη διαθεσιμότητα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 5.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των νεόδμητων και ανακαινισμένων κτιρίων είναι σύμφωνος με την έκθεση 
πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αριθ. 2007/2106 σχετικά με το Σχέδιο Δράσης 
για την ενεργειακή απόδοση. Τα εδάφια (α) και (β) πρέπει να διαγραφούν διότι:

- (α) δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει εξαίρεση για κτίρια παθητικής ενέργειας ή μηδενικής 
κατανάλωσης ενέργειας, τα οποία εξ ορισμού χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

- (β) ορισμένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (πχ ηλιακή ενέργεια) είναι πανταχού διαθέσιμες.

Τροπολογία 654
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα 
θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα 
βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με:

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για 
θέρμανση και ψύξη στα νεόδμητα κτίρια. 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να διασφαλισθεί ότι και στα 
υπάρχοντα κτίρια επίσης αυξάνεται το 
επίπεδο ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές. Κάθε εξαίρεση από τα 
εν λόγω ελάχιστα επίπεδα θα 
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα 
βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με:

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι λιγότερο οικονομικό ως λύση να γίνει εγκατάσταση συστημάτων ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές σε κτίρια που έχουν ήδη ανακαινιστεί. Συνεπώς, η επιλογή των 
κατάλληλων μέτρων πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 655
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα 
θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα 
βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με:

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
συσκευών για θέρμανση και ψύξη από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα 
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα 
θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα 
βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με:

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να συνδυαστούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
ενεργειακή απόδοση. Δεδομένου ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι επίσης σπάνιες, θα 
πρέπει, όπου είναι δυνατό, να αποτεφρώνονται μόνο σε μονάδες συνδυασμένης παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Τα δίκτυα θέρμανσης αποτελούν ένα χρήσιμο σύστημα 
που φέρνει στον καταναλωτή θερμότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι μεγάλες μονάδες 
παραγωγής θερμότητας συχνά εγκατεστημένες σε δίκτυα τηλεθέρμανσης είναι πολύ πιο 
αποτελεσματικές από τις μικρές μονάδες. Η ανάπτυξη των συστημάτων τηλεθέρμανσης και των 
μονάδων συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να λειτουργεί 
συμπληρωματικά και το κάθε σύστημα να μην αναπτύσσεται σε βάρος του άλλου.

Τροπολογία 656
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα 

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα κτίρια. Κάθε εξαίρεση από τα εν 
λόγω ελάχιστα επίπεδα θα χαρακτηρίζεται 
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θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα 
βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με:

από διαφάνεια και θα βασίζεται σε 
κριτήρια σχετικά με:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγκαστική ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων θα μπορούσε να φέρει σε δυσχερή οικονομική 
θέση τους ιδιοκτήτες/ενοικιαστές. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε κάθε άλλο παρά 
βέλτιστες επενδύσεις, ήτοι προς μη αποδοτικές από οικονομικής σκοπιάς τεχνολογίες.

Τροπολογία 657
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα 
θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα 
βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με: 

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή ένα 
ανώτατο επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας 
ανά τετραγωνικό μέτρο σε νεόδμητα και
ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε εξαίρεση από 
τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα θα 
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα 
βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με:

Or. en

Αιτιολόγηση

Απώτερος στόχος της παρούσας οδηγίας, αλλά και ολόκληρης της Δέσμης ενέργειας και 
κλιματικής αλλαγής, είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές και 
η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και όχι αναγκαστικά η επιβολή 
ποσοστώσεων υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η προσθήκη ενός ανωτάτου επιπέδου 
κατανάλωσης ενέργειας ανά κτισμένο τετραγωνικό μέτρο είναι μέτρο τεχνολογικά ουδέτερο και 
επιτρέπει την εξεύρεση του βέλτιστου συνδυασμού ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και λύσεων θέρμανσης/ψύξης. Αυτό πρέπει να εφαρμόζεται επίσης και για τα 
ανακαινισμένα κτίρια με την επιφύλαξη των μέτρων για την προστασία της πολιτισμικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
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Τροπολογία 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα 
θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα 
βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με:

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα και ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα 
θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα 
βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο οικοδομικός τομέας είναι ο σημαντικότερος ενεργειακός τομέας στην Ευρώπη και 
αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% της ευρωπαϊκής ενέργειας. Για να αντιμετωπιστεί η 
αύξηση της ενεργειακής ζήτησης και του αντίκτυπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
από ορυκτά καύσιμα, απαιτείται η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο στα 
νεόδμητα όσο και στα ανακαινισμένα κτίρια.

Τροπολογία 659
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα 
θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα 
βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με:

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα και ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα 
θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα 
βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές τόσο στα νεόδμητα όσο και στα ανακαινισμένα κτίρια. Η εξαίρεση που βασίζεται στους 
τοπικούς περιορισμούς όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι
εξαιρετικά ασαφής και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη γενική υποχρέωση να 
χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα κτίρια.

Τροπολογία 660
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα ή ανακαινισμένα κτίρια. Κάθε 
εξαίρεση από τα εν λόγω ελάχιστα επίπεδα 
θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα 
βασίζεται σε κριτήρια σχετικά με:

4. Στους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
νεόδμητα κτίρια. Κάθε εξαίρεση από τα εν 
λόγω ελάχιστα επίπεδα θα χαρακτηρίζεται 
από διαφάνεια και θα βασίζεται σε 
κριτήρια σχετικά με:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ανακαινισμένα κτίρια συνεπάγεται κόστος για 
τον ιδιοκτήτη δυσανάλογο ως προς το αποτέλεσμα που φέρνει. Αυτή και μόνο η ανακαίνιση 
είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, υπάρχει η νομοθεσία 
που προστατεύει τα ιστορικά κτίρια στα περισσότερα κράτη μέλη και αυτό, ως μέτρο, δεν είναι 
συμβατό με την ενέργεια του να καταστεί η χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
υποχρεωτική.
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Τροπολογία 661
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη χρήση κτιρίων παθητικής ενέργειας, 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας· ή 

(α) τη χρήση κτιρίων παθητικής ενέργειας, 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, 
περιλαμβανομένων των κατοικιών 
συνδεδεμένων με αστικά δίκτυα 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης που πληρούν 
τα κριτήρια στις κατευθυντήριες γραμμές 
των επιδοτήσεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, ή 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ανακαινισμένα κτίρια συνεπάγεται κόστος για 
τον ιδιοκτήτη δυσανάλογο ως προς το αποτέλεσμα που φέρνει. Αυτή και μόνο η ανακαίνιση 
είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, υπάρχει η νομοθεσία 
που προστατεύει τα ιστορικά κτίρια στα περισσότερα κράτη μέλη και αυτό, ως μέτρο, δεν είναι 
συμβατό με την ενέργεια του να καταστεί η χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
υποχρεωτική.

Τροπολογία 662
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη χρήση κτιρίων παθητικής ενέργειας, 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας· ή

(α) τη χρήση κτιρίων παθητικής ενέργειας, 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, 
περιλαμβανομένων των κατοικιών 
συνδεδεμένων με αστικά δίκτυα 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης που πληρούν 
τα κριτήρια στις κατευθυντήριες γραμμές 
των επιδοτήσεων για την προστασία του 
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περιβάλλοντος, ή

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να συνδυαστούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η 
ενεργειακή απόδοση. Δεδομένου ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι επίσης σπάνιες, θα 
πρέπει, όπου είναι δυνατό, να αποτεφρώνονται μόνο σε μονάδες συνδυασμένης παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Τα δίκτυα θέρμανσης αποτελούν ένα χρήσιμο σύστημα 
που φέρνει στον καταναλωτή θερμότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι μεγάλες μονάδες 
παραγωγής θερμότητας συχνά εγκατεστημένες σε δίκτυα τηλεθέρμανσης είναι πολύ πιο 
αποτελεσματικές από τις μικρές μονάδες. Η ανάπτυξη των συστημάτων τηλεθέρμανσης και των 
μονάδων συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να λειτουργεί 
συμπληρωματικά και το κάθε σύστημα να μην αναπτύσσεται σε βάρος του άλλου.

Τροπολογία 663
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη χρήση κτιρίων παθητικής ενέργειας, 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας· ή

(α) τη χρήση κτιρίων παθητικής ενέργειας, 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, 
περιλαμβανομένων των κατοικιών 
συνδεδεμένων με αστικά δίκτυα 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης που πληρούν 
τα κριτήρια στις κατευθυντήριες γραμμές 
των επιδοτήσεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, ή 

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σωστό μέτρο να διατηρηθεί η υποχρέωση της χρήσεως ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
για να επιτυγχάνεται θέρμανση προερχόμενη από συνδυασμένες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρισμού.
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Τροπολογία 664
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη χρήση κτιρίων παθητικής ενέργειας, 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας· ή

(α) τη χρήση κτιρίων παθητικής ενέργειας, 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, 
περιλαμβανομένων των κατοικιών 
συνδεδεμένων με αστικά δίκτυα 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης που πληρούν 
τα κριτήρια στις κατευθυντήριες γραμμές 
των επιδοτήσεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος, ή

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τη σύνδεσή τους σε δίκτυα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης επί τη βάσει συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού-θερμότητας και ενέργειας λαμβανόμενης από θερμικά απόβλητα τα κτίρια 
μπορούν να μετατραπούν σε κτίρια παθητικής ενέργειας, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι μπορεί να αποφευχθεί η σύγκρουση στόχων μεταξύ 
ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 665
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τη χρήση κτιρίων παθητικής 
ενέργειας, χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας ή μηδενικής κατανάλωσης 
ενέργειας· ή 

(α) τη χρήση κτιρίων μηδενικής 
κατανάλωσης ενέργειας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κτίρια παθητικής ενέργειας ή χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας λειτουργούν με τη μόνωση 
των χώρων και δεν υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και για 
τον λόγο αυτό δεν πρέπει να υπολογίζονται ως κατηγορία που εξαιρείται από την υποχρέωση 
χρήσεως ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 666
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 4 - στοιχείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) τα ανακαινισμένα κτίρια των οποίων 
η ζήτηση σε ενέργεια είναι τουλάχιστον 
κατά 30% χαμηλότερη από την 
αντίστοιχη των προτύπων ενεργειακής 
απόδοσης που εφαρμόζονται για 
παρόμοια νέα κτίρια της εποχής της 
ανακαίνισης·

Or. en

Τροπολογία 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τους τοπικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη διαθεσιμότητα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 5. 

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ούτως ή άλλως υπάρχουν τοπικοί περιορισμοί οι οποίοι συνδέονται, για 
παράδειγμα, με τη διακύμανση της έντασης του ηλίου, του ανέμου, κλπ, δεν πρέπει να 
αναφέρονται ως εξαιρέσεις.
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Τροπολογία 668
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τους τοπικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη διαθεσιμότητα των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(β) την αποδεδειγμένη απουσία κάθε 
μορφής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να απαιτούν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές τόσο στα νεόδμητα όσο και στα ανακαινισμένα κτίρια. Η εξαίρεση που βασίζεται στους 
τοπικούς περιορισμούς όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι
εξαιρετικά ασαφής και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη γενική υποχρέωση να 
χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα κτίρια.

Τροπολογία 669
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο (β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τη χρήση υψηλής απόδοσης 
συνδυασμένων εγκαταστάσεων 
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο εφοδιασμός των κτιρίων με σύστημα θέρμανσης προερχόμενο από συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού-θερμότητας μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, επιτρέπει 
εξοικονόμηση των ενεργειακών αποθεμάτων, μειώνει την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από ενεργειακές εισαγωγές και με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων της 
ΕΕ σχετικά με το κλίμα και την ενεργειακή πολιτική. Τα κτίρια που καλύπτουν τις ανάγκες 
θέρμανσής τους από μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας πρέπει να 
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απαλλάσσονται από την απαίτηση της χρήσεως ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η υψηλών 
αποδόσεων λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας συμβάλλει στη 
εξοικονόμηση σημαντικής ποσότητας πρωτογενούς ενέργειας και μειώνει τις εκπομπές των 
ρυπαντικών αερίων θερμοκηπίου.

Τροπολογία 670
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο (β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) την πολιτισμική και αρχιτεκτονική 
κληρονομιά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απώτερος στόχος της παρούσας οδηγίας, αλλά και ολόκληρης της Δέσμης ενέργειας και 
κλιματικής αλλαγής, είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές και 
η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και όχι αναγκαστικά η επιβολή 
ποσοστώσεων υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η προσθήκη ενός ανωτάτου επιπέδου 
κατανάλωσης ενέργειας ανά κτισμένο τετραγωνικό μέτρο είναι μέτρο τεχνολογικά ουδέτερο και 
επιτρέπει την εξεύρεση του βέλτιστου συνδυασμού ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και λύσεων θέρμανσης/ψύξης. Αυτό πρέπει να εφαρμόζεται επίσης και για τα 
ανακαινισμένα κτίρια με την επιφύλαξη των μέτρων για την προστασία της πολιτισμικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Τροπολογία 671
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο (β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) την χρήση κυρίως συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού-θερμότητας, είτε άμεσα είτε 
υπό μορφή αστικής τηλεθέρμανσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αναγκαστική ανακαίνιση υπαρχόντων κτηρίων θα μπορούσε να φέρει σε δυσχερή οικονομική 
θέση τους ιδιοκτήτες/ενοικιαστές. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε κάθε άλλο παρά 
βέλτιστες επενδύσεις, ήτοι προς μη αποδοτικές από οικονομικής σκοπιάς τεχνολογίες.

Τροπολογία 672
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο (β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) την χρήση ενέργειας παραγόμενης 
από μία ή περισσότερες μονάδες 
συμπαραγωγής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η βιομάζα είναι μία περιορισμένη πηγή. Είναι ως εκ τούτου σημαντικό τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη χρήση της σε εγκαταστάσεις υψηλής αποδοτικότητας. Οι μονάδες 
συμπαραγωγής επιτρέπουν την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, που κυμαίνονται από 75% έως 
90%, αναλόγως των εφαρμογών. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα έχει πολύ 
χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα 
καθεστώτα στήριξης δεν προσφέρουν κίνητρα αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας δεδομένου ότι κάτι τέτοιο συνιστά σπατάλη μίας σπάνιας πηγής.

Τροπολογία 673
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο (β β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) τη θερμότητα που λαμβάνεται από 
δίκτυο τοπικής ή αστικής 
τηλεθέρμανσης, εφόσον η θερμότητα 
προέρχεται κατά κύριο λόγο από υψηλής 
απόδοσης συνδυασμένη εγκατάσταση 
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού. 
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ο εφοδιασμός των κτιρίων με σύστημα θέρμανσης προερχόμενο από συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού-θερμότητας μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, επιτρέπει 
εξοικονόμηση των ενεργειακών αποθεμάτων, μειώνει την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από ενεργειακές εισαγωγές και με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων της 
ΕΕ σχετικά με το κλίμα και την ενεργειακή πολιτική. Τα κτίρια που καλύπτουν τις ανάγκες 
θέρμανσής τους από μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας πρέπει να 
απαλλάσσονται από την απαίτηση της χρήσεως ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η υψηλών 
αποδόσεων λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας συμβάλλει στη 
εξοικονόμηση σημαντικής ποσότητας πρωτογενούς ενέργειας και μειώνει τις εκπομπές των 
ρυπαντικών αερίων θερμοκηπίου.

Τροπολογία 674
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Από το έτος 2010 τα κράτη μέλη 
προωθούν συγκεκριμένη προσέγγιση που 
αφορά την πλεονάζουσα ενέργεια στα 
δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι από το 2015 τα 
νεόδμητα ιδιωτικά κτίρια και τα 
νεόδμητα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες 
υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο συμμορφούνται προς τις 
προδιαγραφές των κατοικιών 
πλεονάζουσας ενέργειας. Τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν από το 2014 σχέδιο με 
λεπτομέρειες των τρόπων με τους 
οποίους οι στέγες των δημόσιων κτιρίων 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
τρίτους για λήψη ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την προβολή προγραμμάτων και σχεδίων που προωθούν την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στα κτίρια και θα πρέπει για τον σκοπό αυτό να 
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προετοιμάζουν το έδαφος για επενδύσεις από τρίτους στον χώρο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 675
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη από το 2012 και μετά 
προωθούν ενεργά συγκεκριμένες 
προσεγγίσεις που αφορούν την 
πλεονάζουσα ενέργεια στα δημόσια και 
ιδιωτικά κτίρια και το αργότερο εντός 
του 2020 αρχίζει να απαιτείται η 
οικοδόμηση κτιρίων πλεονάζουσας 
ενέργειας. Τα κράτη μέλη απαιτούν τα 
κτίρια τους, όπως επίσης και τα κτίρια 
δημόσιων υπηρεσιών ή του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, να αποτελέσουν 
πρωτοπόρο σχέδιο όσον αφορά τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, από 
το 2012 και μετά, να εφαρμόζουν τα 
πρότυπα πλεονάζουσας ενέργειας.
Οι στέγες όλων των δημόσιων κτιρίων ή 
των κτιρίων που συστεγάζουν δημόσιες 
υπηρεσίες και ιδιωτικές κατοικίες θα 
τίθενται στη διάθεση τρίτων οι οποίοι 
προβαίνουν σε επενδύσεις για την 
εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η ενεργός προώθηση από τα κράτη μέλη συγκεκριμένων προσεγγίσεων που 
αφορούν την πλεονάζουσα ενέργεια στα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Ωστόσο, από την εμπειρία 
της πρόσφατης πολύπλευρης συζήτησης για το περιβάλλον στη Γαλλία προκύπτει ότι το 
προτεινόμενο από τον εισηγητή χρονοδιάγραμμα είναι πολύ φιλόδοξο και οι στόχοι του πολύ 
δύσκολα θα επιτευχθούν. Συνεπώς, πρέπει να θεσπιστεί ένα χρονοδιάγραμμα ρεαλιστικότερο 
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και πιο εφικτό.

Τροπολογία 676
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στην περίπτωση ανακαινισμένων 
κτιρίων με συνολική χρήσιμη επιφάνεια 
ορόφου κάτω των 200 τ.μ. τα κράτη μέλη 
προβλέπουν οικονομικά κίνητρα ή 
φορολογικές μειώσεις. Τα μέτρα αυτά 
είναι σταθερά και μακρόπνοα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί ότι οι ιδιοκτήτες μικρών κτιρίων θα είναι σε θέση να συμμορφούνται προς 
τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα κράτη μέλη πρέπει 
να παρέχουν οικονομικά κίνητρα.

Τροπολογία 677
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν οδηγίες 
προς τους πολεοδόμους, τους μηχανικούς 
και τους αρχιτέκτονες ώστε να μπορούν 
να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιείται η 
ενέργεια που χάνεται από όλες τις 
ενεργειακές πηγές για αστική 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη (καθώς και 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 
συγκροτήματος κατοικιών) όταν θα 
προβαίνουν στον σχεδιασμό, τον 



AM\730537EL.doc 123/142 PE409.384v01-00

EL

προγραμματισμό, τη δόμηση και την 
ανακαίνιση βιομηχανικών περιοχών ή 
περιοχών ιδιωτικής κατοικίας.

Or. en

Τροπολογία 678
Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τους οικείους 
οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες, 
τα κράτη μέλη προωθούν τη χρήση 
συστημάτων και εξοπλισμού θέρμανσης 
και ψύξης που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
επιτυγχάνουν σημαντική μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας. Τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν ενεργειακά σήματα ή 
οικολογικά σήματα ή άλλα κατάλληλα 
πιστοποιητικά ή πρότυπα που 
αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

Διαγράφεται

Όσον αφορά τη βιομάζα, τα κράτη μέλη 
προωθούν τις τεχνολογίες μετατροπής 
που επιτυγχάνουν απόδοση μετατροπής 
τουλάχιστον 85 % για τις οικιστικές και 
εμπορικές εφαρμογές και τουλάχιστον 70 
% για τις βιομηχανικές εφαρμογές.
Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, τα 
κράτη μέλη προωθούν τις αντλίες 
θερμότητας που επιτυγχάνουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικής 
σήμανσης που θεσπίστηκαν στην 
απόφαση 2007/742/ΕΚ.
Όσον αφορά την ηλιακή ενέργεια, τα 
κράτη μέλη προωθούν εξοπλισμό και 
συστήματα που επιτυγχάνουν απόδοση 
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μετατροπής τουλάχιστον 35%.
Κατά την εκτίμηση της απόδοσης 
μετατροπής και της αναλογίας 
εισροών/εκροών των συστημάτων και 
του εξοπλισμού για τους σκοπούς της 
παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν τις κοινοτικές ή, ελλείψει 
αυτών, τις διεθνείς διαδικασίες εφόσον 
αυτές υπάρχουν.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 4 και 5 δεν ταιριάζουν λογικά στη δομή του κειμένου: η διατύπωση είναι πολύ 
αναλυτική και η εφαρμογή τους θα μπορούσε ακόμη και να απειλήσει την εκτέλεση της οδηγίας 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Τροπολογία 679
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τους οικείους 
οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες, 
τα κράτη μέλη προωθούν τη χρήση 
συστημάτων και εξοπλισμού θέρμανσης 
και ψύξης που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
επιτυγχάνουν σημαντική μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας. Τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν ενεργειακά σήματα ή 
οικολογικά σήματα ή άλλα κατάλληλα 
πιστοποιητικά ή πρότυπα που 
αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

Διαγράφεται

Όσον αφορά τη βιομάζα, τα κράτη μέλη 
προωθούν τις τεχνολογίες μετατροπής 
που επιτυγχάνουν απόδοση μετατροπής 
τουλάχιστον 85% για τις οικιστικές και 
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εμπορικές εφαρμογές και τουλάχιστον 
70% για τις βιομηχανικές εφαρμογές.
Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, τα 
κράτη μέλη προωθούν τις αντλίες 
θερμότητας που επιτυγχάνουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικής 
σήμανσης που θεσπίστηκαν στην 
απόφαση 2007/742/ΕΚ. 
Όσον αφορά την ηλιακή ενέργεια, τα 
κράτη μέλη προωθούν εξοπλισμό και 
συστήματα που επιτυγχάνουν απόδοση 
μετατροπής τουλάχιστον 35%. 
Κατά την εκτίμηση της απόδοσης 
μετατροπής και της αναλογίας 
εισροών/εκροών των συστημάτων και 
του εξοπλισμού για τους σκοπούς της 
παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν τις κοινοτικές ή, ελλείψει 
αυτών, τις διεθνείς διαδικασίες εφόσον 
αυτές υπάρχουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε το κάθε κράτος μέλος να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει σχετικά με τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με δεσμευτικούς στόχους. Στο κάθε κράτος μέλος υπάρχουν 
διαφορετικές δυνατότητες και ισχύουν διαφορετικές συνθήκες οι οποίες είναι δυνατόν να 
εξετασθούν και να αντιμετωπιστούν.

Τροπολογία 680
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και επιτυγχάνουν σημαντική 

5. Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και επιτρέπουν τον βέλτιστο 
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μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενεργειακά 
σήματα ή οικολογικά σήματα ή άλλα 
κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που 
αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

συνδυασμό των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τεχνολογιών υψηλής 
απόδοσης, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο 
αυτό σημαντική μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενεργειακά σήματα ή οικολογικά σήματα ή 
άλλα κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα 
που αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 681
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και επιτυγχάνουν σημαντική 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενεργειακά 
σήματα ή οικολογικά σήματα ή άλλα 
κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που 
αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 

5. Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και επιτρέπουν τον βέλτιστο 
συνδυασμό των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τεχνολογιών υψηλής 
απόδοσης, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο 
αυτό σημαντική μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενεργειακά σήματα ή οικολογικά σήματα ή 
άλλα κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα 
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συστημάτων και εξοπλισμού. που αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τους οικείους 
οικοδομικούς κανονισμούς και κώδικες, 
τα κράτη μέλη προωθούν τη χρήση
συστημάτων και εξοπλισμού θέρμανσης 
και ψύξης που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
επιτυγχάνουν σημαντική μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας. Τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν ενεργειακά σήματα ή 
οικολογικά σήματα ή άλλα κατάλληλα 
πιστοποιητικά ή πρότυπα που 
αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

5. Στα καθεστώτα στήριξης για ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές για θέρμανση και 
ψύξη, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
διαφοροποιήσεις υπέρ των συστημάτων 
και του εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης 
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και επιτυγχάνουν σημαντική 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενεργειακά 
σήματα ή οικολογικά σήματα ή άλλα 
κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που 
αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η θέρμανση και η ψύξη που επιτυγχάνεται από ενέργεια ανανεώσιμων πηγών 
είναι κομβικός τομέας για την επίτευξη των στόχων, η στήριξη μπορεί να αποβεί 
αποτελεσματικότερη από τυχόν ρυθμιστικά μέτρα. Θα ήταν σκόπιμο να εξετασθεί το ενδεχόμενο 
της διαθεσιμότητας των διαφορετικών πηγών.

Τροπολογία 683
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και επιτυγχάνουν σημαντική 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενεργειακά 
σήματα ή οικολογικά σήματα ή άλλα 
κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που 
αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

5. Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και επιτυγχάνουν σημαντική 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ηλιακή θερμική 
ενέργεια για θέρμανση και ψύξη. Τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενεργειακά 
σήματα ή οικολογικά σήματα ή άλλα 
κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που 
αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεταξύ των διαθέσιμων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για θέρμανση και ψύξη από 
ενέργεια ανανεώσιμων πηγών, η ηλιακή θερμική ενέργεια είναι παρασάγγας η πλεονεκτικότερη 
από απόψεως τεχνικής ικανότητας εφοδιασμού στα κτίρια, σχέσεως κόστους/αποτελέσματος, 
μειώσεως της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος σε περιόδους αιχμής και, γενικότερα, σε ό,τι αφορά 
τη συμβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, τον μετριασμό της αλλαγής του 
κλίματος και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπική κλίμακα. Εξακολουθεί ωστόσο να 
απαιτείται ισχυρή πολιτική στήριξη για την εισαγωγή της στην αγορά σε ευρεία κλίμακα, ιδίως 
στον τομέα της ψύξεως.



AM\730537EL.doc 129/142 PE409.384v01-00

EL

Τροπολογία 684
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και επιτυγχάνουν σημαντική 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενεργειακά 
σήματα ή οικολογικά σήματα ή άλλα 
κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που 
αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

5. Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς 
κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και επιτυγχάνουν σημαντική 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε 
σύγκριση με τα υπάρχοντα συστήματα 
και συσκευές θέρμανσης και ψύξης στα 
κτίρια. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενεργειακά σήματα ή οικολογικά σήματα ή 
άλλα κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα 
που αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα και οι συσκευές θέρμανσης και ψύξης πρέπει να προβάλλονται μόνον εφόσον η 
χρήση τους συντελεί ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Κατά 
συνέπεια, αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κτιρίων που διαθέτουν ήδη ένα 
αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα θέρμανσης βασιζόμενο σε 
συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού. Η παροχή κινήτρων για την είσοδο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην αγορά στον τομέα της θέρμανσης δεν επιτρέπεται να 
εκτοπίζει άλλες φιλικές προς το περιβάλλον άξιες υποστήριξης τεχνολογίες.

Τροπολογία 685
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς 5. Όσον αφορά τους οικείους οικοδομικούς 
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κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και επιτυγχάνουν σημαντική 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενεργειακά 
σήματα ή οικολογικά σήματα ή άλλα 
κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα που 
αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

κανονισμούς και κώδικες, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη χρήση συστημάτων και 
εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και επιτυγχάνουν σημαντική 
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ενεργειακά σήματα ή οικολογικά σήματα ή 
άλλα κατάλληλα πιστοποιητικά ή πρότυπα 
που αναπτύχθηκαν σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, όπου αυτά υφίστανται, ως βάση 
για την ενθάρρυνση της χρήσης τέτοιων 
συστημάτων και εξοπλισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση σχετικά με την πρωτογενή ενέργεια έχει νόημα καθότι αυτός είναι ο μόνος 
τρόπος να περιληφθεί η έννοια της βελτίωσης σε απόδοση ή της αύξησης σε 
αποτελεσματικότητα. Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη μείωση της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.

Τροπολογία 686
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη βιομάζα, τα κράτη μέλη 
προωθούν τις τεχνολογίες μετατροπής που 
επιτυγχάνουν απόδοση μετατροπής 
τουλάχιστον 85% για τις οικιστικές και 
εμπορικές εφαρμογές και τουλάχιστον 
70% για τις βιομηχανικές εφαρμογές.

Όσον αφορά τη βιομάζα, τα κράτη μέλη 
προωθούν τις τεχνολογίες μετατροπής που 
επιτυγχάνουν απόδοση μετατροπής 
τουλάχιστον 85% για τις οικιστικές και 
εμπορικές εφαρμογές και τουλάχιστον 
70% για τις βιομηχανικές εφαρμογές. 
Εξάλλου, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τα καθεστώτα στήριξης δεν ενθαρρύνουν 
τη χρήση βιομάζας για την αποκλειστική 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η βιομάζα είναι μία περιορισμένη πηγή. Είναι ως εκ τούτου σημαντικό τα κράτη μέλη να 
ενθαρρύνουν τη χρήση της σε εγκαταστάσεις υψηλής αποδοτικότητας. Οι μονάδες 
συμπαραγωγής επιτρέπουν την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, που κυμαίνονται από 75% έως 
90%, αναλόγως των εφαρμογών. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα έχει πολύ 
χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα 
καθεστώτα στήριξης δεν προσφέρουν κίνητρα αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας δεδομένου ότι κάτι τέτοιο συνιστά σπατάλη μίας σπάνιας πηγής.

Τροπολογία 687
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη βιομάζα, τα κράτη μέλη 
προωθούν τις τεχνολογίες μετατροπής που 
επιτυγχάνουν απόδοση μετατροπής 
τουλάχιστον 85% για τις οικιστικές και 
εμπορικές εφαρμογές και τουλάχιστον 
70% για τις βιομηχανικές εφαρμογές.

Όσον αφορά τη βιομάζα, τα κράτη μέλη θα 
έπρεπε να λαμβάνουν υπόψη τις 
τεχνολογίες μετατροπής που επιτυγχάνουν 
απόδοση μετατροπής τουλάχιστον 85% για 
τις οικιστικές και εμπορικές εφαρμογές και 
τουλάχιστον 70% για τις βιομηχανικές 
εφαρμογές.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αρίθμηση είναι απαραίτητη για να λάβει το άρθρο μία σαφή νομική δομή και για να 
αποφεύγονται παρεξηγήσεις σε ό,τι αφορά τη νομική ιεράρχηση των επί μέρους παραγράφων.

Τροπολογία 688
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, τα 
κράτη μέλη προωθούν τις αντλίες 
θερμότητας που επιτυγχάνουν τις 

Διαγράφεται



PE409.384v01-00 132/142 AM\730537EL.doc

EL

ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικής 
σήμανσης που θεσπίστηκαν στην 
απόφαση 2007/742/ΕΚ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 689
Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας
Article 12 – paragraph 5 – subparagraph 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, τα 
κράτη μέλη προωθούν τις αντλίες 
θερμότητας που επιτυγχάνουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικής 
σήμανσης που θεσπίστηκαν στην 
απόφαση 2007/742/ΕΚ.

Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, τα 
κράτη μέλη προωθούν τις αντλίες 
θερμότητας που παράγουν μεγαλύτερη 
εκροή ανανεώσιμης ενέργειας από ό,τι 
χρησιμοποιούμενη εισροή πρωτογενούς 
ενέργειας. Το στοιχείο αυτό υπολογίζεται 
με τον συντελεστή ανανεωσιμότητας 
(CoR). 
Τον ορισμό των τιμών του συντελεστή 
απόδοσης (CoP) και του συντελεστή 
ανανεωσιμότητας (CoR) αναλαμβάνει 
ανεξάρτητο ινστιτούτο ύστερα από μία 
κοινή διαδικασία δοκιμών την οποία έχει 
καθορίσει η Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι ανανεώσιμες τεχνολογίες που διατίθενται στην αγορά χρησιμοποιούν διαφορετικές 
πηγές από τις ανανεώσιμες. Συνεπώς, απαιτείται αξιολόγηση σχετικά με την καταλληλότερη 
τεχνολογία παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές 
στις κλιματικές συνθήκες, δεν μπορεί να υπάρξει μία και μόνο ιδανική λύση. Η εξαίρεση των 
αντλιών θερμότητας από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα σήμαινε ότι αγνοείται η 
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ποικιλομορφία του κλίματος στην Ευρώπη εν τω συνόλω.
Όλες οι αντλίες θερμότητας που παράγουν μεγαλύτερη εκροή ανανεώσιμης ενέργειας από ό,τι 
χρησιμοποιούμενη εισροή πρωτογενούς ενέργειας θεωρούνται ανανεώσιμες πηγές. Το στοιχείο 
αυτό θα μπορούσε να υπολογιστεί με τον συντελεστή ανανεωσιμότητας (CoR)

E RES

COR = - 1 > 0

όπου E = άλλες πηγές

Τροπολογία 690
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, τα 
κράτη μέλη προωθούν τις αντλίες 
θερμότητας που επιτυγχάνουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικής 
σήμανσης που θεσπίστηκαν στην απόφαση 
2007/742/ΕΚ.

Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, τα 
κράτη μέλη προωθούν τις αντλίες 
θερμότητας που επιτυγχάνουν υψηλή 
αποδοτικότητα, και κυρίως ικανοποιούν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικής 
σήμανσης που θεσπίστηκαν στην απόφαση 
2007/742/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση συμφωνεί με την ανάγκη να συνδυαστούν οι τεχνολογίες υψηλής απόδοσης και οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για κάθε τύπο αντλίας θερμότητας, είτε γεωθερμικό, είτε 
αεροθερμικό.

Τροπολογία 691
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, τα 
κράτη μέλη προωθούν τις αντλίες 

Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, τα 
κράτη μέλη προωθούν τις αντλίες 
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θερμότητας που επιτυγχάνουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικής 
σήμανσης που θεσπίστηκαν στην απόφαση 
2007/742/ΕΚ.

θερμότητας που επιτυγχάνουν υψηλή 
αποδοτικότητα, και κυρίως ικανοποιούν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικής 
σήμανσης που θεσπίστηκαν στην απόφαση 
2007/742/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση συμφωνεί με την ανάγκη να συνδυαστούν οι τεχνολογίες υψηλής απόδοσης και οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για κάθε τύπο αντλίας θερμότητας, είτε γεωθερμικό, είτε 
αεροθερμικό.

Τροπολογία 692
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, τα 
κράτη μέλη προωθούν τις αντλίες 
θερμότητας που επιτυγχάνουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικής 
σήμανσης που θεσπίστηκαν στην απόφαση 
2007/742/ΕΚ. 

Όσον αφορά τις αντλίες θερμότητας, τα 
κράτη μέλη προωθούν μόνο τις αντλίες 
θερμότητας που επιτυγχάνουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις οικολογικής 
σήμανσης που θεσπίστηκαν στην απόφαση 
2007/742/ΕΚ καθώς και συστήματα 
αντλιών θερμότητας τα οποία πληρούν 
ειδικά κριτήρια αποδοτικότητας υπό 
μορφήν ετήσιου ρυθμού εργασίας. Σε ό,τι 
αφορά την παραγωγή θερμότητας, πρέπει 
να επιτυγχάνεται ετήσιος ρυθμός 
εργασίας τουλάχιστον της τάξεως του 3,5.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ετήσιος ρυθμός εργασίας δείχνει το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που μετατρέπεται σε 
θερμική ενέργεια. Αυτή η πρόσθετη απαίτηση αποδοτικότητας είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία 
που ισχύει στα κράτη μέλη και διευκρινίζει ότι, πέρα από τα στοιχεία του παραγωγού, πρέπει να 
περιληφθούν στην αξιολόγηση και τα πραγματικά στοιχεία λειτουργίας των συστημάτων 
αντλιών θερμότητας.
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Τροπολογία 693
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προωθούν την 
εγκατάσταση διυλιστηρίων βιοκαυσίμων 
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να 
χρησιμοποιείται η πλεονάζουσα 
θερμότητα για την αύξηση της απόδοσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό να χρησιμοποιείται η πλεονάζουσα θερμότητα που λαμβάνεται από τη διεργασία 
παραγωγής βιοκαυσίμων. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτές 
οι παραγωγικές μονάδες εγκαθίστανται κοντά σε δίκτυα αστικής τηλεθέρμανσης ώστε να 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την πλεονάζουσα ενέργεια για θέρμανση και ψύξη.

Τροπολογία 694
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η εύκολη πρόσβαση σε δημόσια και 
ιδιωτική χρηματοδότηση, καθώς και η 
υλοποίηση έργων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος σχετικά με ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας πρέπει να εξασφαλίζεται.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
χρηματοδότηση της επίτευξης του 
στόχου του 20 %, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη θα παρουσιάσουν το 
αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2009, 
μια ανάλυση και ένα σχέδιο που θα 
αποσκοπούν ιδίως:
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– στην καλύτερη χρήση των 
διαρθρωτικών κονδυλίων και των 
προγραμμάτων πλαίσιο για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·
- στην καλύτερη και αυξημένη χρήση 
κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή 
Επενδυτική Τράπεζα και άλλα δημόσια 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· και
- στην καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου αναλύοντας 
κυρίως τη σκοπιμότητα μιας 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου για 
επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην ΕΕ όπως στην 
περίπτωση της πρωτοβουλίας του 
Παγκόσμιου Ταμείου Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, μία πρωτοβουλία η οποία 
δεσμεύεται αποκλειστικά για επενδύσεις 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης 
σε τρίτες χώρες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει 
κυρίως με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν οι νέες αυτές 
δυνατότητες χρηματοδότησης για την 
επίσπευση «έργων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος σχετικά με ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας», ενθαρρύνοντας κυρίως: 

- την ανάπτυξη κοινοτήτων και πόλεων 
που χρησιμοποιούν ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές κατά 100 % ή σε πολύ 
υψηλό ποσοστό, στο πλαίσιο της 
«Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των 
Δημάρχων»·
- τη δημιουργία της απαιτούμενης 
υποδομής δικτύων για την ανάπτυξη 
παράκτιου αιολικού και θαλάσσιου 
δυναμικού ενέργειας στη Βόρεια 
Θάλασσα και τη Βαλτική·
- την ανάληψη αστικών δικτύων 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης με βάση 
τη βιομάζα στις βόρειες και τις 
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ανατολικές χώρες της ΕΕ σε συνδυασμό 
με μείζον πρόγραμμα για τον 
επανεξοπλισμό του υφιστάμενου 
κτιριακού δυναμικού·
- τη δημιουργία διασυνδέσεων με 
μεσογειακές χώρες προκειμένου να 
αξιοποιηθεί πλήρως το τεράστιο 
δυναμικό της αιολικής και ηλιακής 
ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού 
στις μεσογειακές και άλλες γειτονικές 
χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι παρόμοια με την τροπολογία Turmes αριθ. 90, εκτός του ότι η παρούσα περιλαμβάνει στη 
χρηματοδότηση και τα προγράμματα πλαίσιο.

Τροπολογία 695
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η εύκολη πρόσβαση σε δημόσια και 
ιδιωτική χρηματοδότηση, καθώς και η 
υλοποίηση έργων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος σχετικά με ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας πρέπει να εξασφαλίζεται.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
χρηματοδότηση της επίτευξης του 
στόχου του 20 %, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη θα παρουσιάσουν το 
αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2009, 
μια ανάλυση και ένα σχέδιο που θα 
αποσκοπούν ιδίως:
– στην καλύτερη χρήση των 
διαρθρωτικών κονδυλίων και των 
προγραμμάτων πλαίσιο για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας·
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- στην καλύτερη και αυξημένη χρήση 
κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή 
Επενδυτική Τράπεζα και άλλα δημόσια 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα· και
- στην καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου αναλύοντας 
κυρίως τη σκοπιμότητα μιας 
χρηματοδοτικής διευκόλυνσης 
καταμερισμού του κινδύνου για 
επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην ΕΕ όπως στην 
περίπτωση της πρωτοβουλίας του 
Παγκόσμιου Ταμείου Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, μία πρωτοβουλία η οποία 
δεσμεύεται αποκλειστικά για επενδύσεις 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης 
σε τρίτες χώρες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει 
κυρίως με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν οι νέες αυτές 
δυνατότητες χρηματοδότησης για την 
επίσπευση «έργων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος σχετικά με ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας», ενθαρρύνοντας κυρίως:
- την ανάπτυξη κοινοτήτων και πόλεων 
που χρησιμοποιούν ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές κατά 100 % ή σε πολύ 
υψηλό ποσοστό, στο πλαίσιο της 
«Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των 
Δημάρχων»·
- τη δημιουργία της απαιτούμενης 
υποδομής δικτύων για την ανάπτυξη 
παράκτιου αιολικού και θαλάσσιου 
δυναμικού ενέργειας στις διάφορες 
θαλάσσιες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·
- την ανάληψη αστικών δικτύων 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης με βάση 
τη βιομάζα στις βόρειες και τις 
ανατολικές χώρες της ΕΕ σε συνδυασμό 
με μείζον πρόγραμμα για τον 
επανεξοπλισμό του υφιστάμενου 
κτιριακού δυναμικού·
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- τη δημιουργία διασυνδέσεων με 
μεσογειακές χώρες προκειμένου να 
αξιοποιηθεί πλήρως το τεράστιο 
δυναμικό της αιολικής και ηλιακής 
ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού 
στις μεσογειακές και άλλες γειτονικές 
χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως συμπλήρωμα στην τροπολογία του εισηγητή, πρέπει να επισημανθεί ότι: είναι απαραίτητο η 
οδηγία σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να συνδεθεί 
ρητά με τα προγράμματα πλαίσιο με σκοπό να παρασχεθούν κίνητρα στην Ε&Α του τομέα 
βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς. Επίσης, πολλές θαλάσσιες περιφέρειες της ΕΕ διαθέτουν 
σημαντικό υπεράκτιο δυναμικό αιολικής και ηλιακής ενέργειας - και όχι μόνο η Βόρεια 
Θάλασσα και η Βαλτική - και δεν θα πρέπει να γίνουν διακρίσεις σε βάρος των περιφερειών 
αυτών.

Τροπολογία 696
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, το 
αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, 
υποβάλλουν μια ανάλυση και ένα σχέδιο 
που θα αποσκοπούν στον συντονισμένο 
στόχο της κοινοτικής και εθνικής 
χρηματοδότησης και άλλων μορφών 
στήριξης σε ερευνητικά κέντρα για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την 
ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία· ιδίως 
σε ερευνητικά κέντρα που συνεργάζονται 
με πανεπιστήμια και επιχειρήσεις (ιδίως 
μικρού και μεσαίου μεγέθους) πάνω σε 
εφαρμοσμένη και καινοτόμο τεχνολογία 
αιχμής· η τεχνολογική έρευνα πρέπει να 
αφορά με ιδιαίτερο τρόπο την 
αποκεντρωμένη και κοινοτική παραγωγή· 
στόχος της έρευνας αυτής είναι η 
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ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων 
χρήσεων όπως μεταξύ καυσίμων και 
τροφίμων· τα κέντρα αυτά έχουν επίσης 
ως στόχο τη διάδοση στο ευρύ κοινό των 
γνώσεων γύρω από τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και, ιδιαίτερα, τα μέτρα 
για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ερευνητικά κέντρα είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής τεχνολογίας 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις προσπάθειες δραστικής μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, και για τον λόγο αυτό πρέπει να τύχουν πλήρους υποστήριξης από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατά συντονισμένο τρόπο.

Τροπολογία 697
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν οικονομικά 
και άλλα μέτρα στήριξης για τη 
διασφάλιση ότι όσο το δυνατόν 
περισσότερες αγροτικές επιχειρήσεις θα 
γίνουν καθαροί παραγωγοί ενέργειας, 
μέσω της χρήσεως ενεργειακών πηγών 
όπως είναι οι δεξαμενές αναερόβιας 
χώνευσης, η φωτοβολταϊκή ενέργεια, τα 
καύσιμα από ροκανίδια και τα 
βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς· η αρμόδια 
αρχή εξάλλου θα εξασφαλίζει ότι η 
ενέργεια αυτή θα παρέχεται χωρίς να 
γίνονται διακρίσεις στα δίκτυα 
ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου·
ωστόσο, οι συγκρούσεις χρήσεων, όπως 
μεταξύ ξυλείας για καύσιμα και ξυλείας 
για κατασκευές, πρέπει να 
ελαχιστοποιηθούν και η ενέργεια πρέπει 
να παράγεται μέσω μη βρώσιμων 
οργανικών υλικών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εδαφικές εκτάσεις της υπαίθρου αποτελούν δυνητικά πλούσια πηγή βιώσιμης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υποστηριχθούν πλήρως από τις αρχές 
τους.

Τροπολογία 698
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12, παράγραφος -5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5δ. Τα κράτη μέλη αναθεωρούν τις 
πολιτικές τους περί δημοσίων συμβάσεων 
για να προωθήσουν τη χρήση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τις 
ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες· οι 
δημόσιοι φορείς προωθούν τη χρήση 
καυσίμων από μη βρώσιμα οργανικά 
υλικά στον στόλο οδικών οχημάτων τους 
και λαμβάνουν άλλα μέτρα σύμφωνα με 
τη νέα οδηγία σχετικά με την προώθηση 
καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών 
οχημάτων οδικών μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιοι φορείς κατέχουν σημαντική θέση για να μπορούν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά 
στον τομέα του άνθρακα.
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Τροπολογία 699
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 5 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5ε. Κατά την αξιολόγηση του αντίκτυπου 
των εξελίξεων στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες 
σημειώνονται σε περιοχές που έχουν 
καθοριστεί στο πλαίσιο της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ιδίως 
της Οδηγίας περί βιότοπων (Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ), τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τη θετική επίπτωση των εξελίξεων 
αυτών στην παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τη συμβολή τους στην 
επίτευξη των στόχων που καθορίζει η 
οδηγία αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν εξετάζεται ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των προγραμμάτων στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρέπει να ληφθεί πολύ προσεκτικά υπόψη η καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής.
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