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Τροπολογία 700
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
πληροφορίες σχετικές με τα μέτρα 
στήριξης διατίθενται στους καταναλωτές, 
κατασκευαστές, εγκαταστάτες, 
αρχιτέκτονες και προμηθευτές εξοπλισμού 
και συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και 
ηλεκτρισμού και οχημάτων συμβατών με 
τη χρήση μειγμάτων με υψηλή 
περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα ή αμιγών 
βιοκαυσίμων. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
πληροφορίες σχετικές με τα μέτρα 
στήριξης και ειδικές υπηρεσίες για 
ευαίσθητους καταναλωτές, διατίθενται 
στους καταναλωτές, κατασκευαστές, 
εγκαταστάτες, αρχιτέκτονες, οργανισμούς
κοινωνικής στέγασης και προμηθευτές 
εξοπλισμού και συστημάτων θέρμανσης, 
ψύξης και ηλεκτρισμού και οχημάτων 
συμβατών με τη χρήση μειγμάτων με 
υψηλή περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα ή 
αμιγών βιοκαυσίμων.

Or. en

Τροπολογία 701
David Martin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
πληροφορίες σχετικές με τα μέτρα 
στήριξης διατίθενται στους καταναλωτές, 
κατασκευαστές, εγκαταστάτες, 
αρχιτέκτονες και προμηθευτές εξοπλισμού 
και συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και 
ηλεκτρισμού και οχημάτων συμβατών με 
τη χρήση μειγμάτων με υψηλή 
περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα ή αμιγών 
βιοκαυσίμων. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
πληροφορίες σχετικές με τα μέτρα 
στήριξης διατίθενται στους καταναλωτές, 
τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς 
λήψης αποφάσεων, κατασκευαστές, 
εγκαταστάτες, αρχιτέκτονες και 
προμηθευτές εξοπλισμού και συστημάτων 
θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρισμού και 
οχημάτων συμβατών με τη χρήση 
μειγμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε 
βιοκαύσιμα ή αμιγών βιοκαυσίμων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λόγω των αρμοδιοτήτων τους ως σχεδιαστών και ιδιοκτητών κτηρίων και στόλων οχημάτων, 
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να ενημερώνονται κι αυτές για τα μέτρα στήριξης. 
Θα έχουν κι αυτές τη δυνατότητα να διαχέουν τις πληροφορίες αυτές στους σημαντικούς φορείς 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 702
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
πληροφορίες σχετικές με τα μέτρα 
στήριξης διατίθενται στους καταναλωτές, 
κατασκευαστές, εγκαταστάτες, 
αρχιτέκτονες και προμηθευτές εξοπλισμού 
και συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και 
ηλεκτρισμού και οχημάτων συμβατών με 
τη χρήση μειγμάτων με υψηλή 
περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα ή αμιγών 
βιοκαυσίμων. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
πληροφορίες σχετικές με τα μέτρα 
στήριξης διαχέονται ευρέως στους 
καταναλωτές, κατασκευαστές, 
εγκαταστάτες, αρχιτέκτονες και 
προμηθευτές εξοπλισμού και συστημάτων 
θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρισμού και 
οχημάτων συμβατών με τη χρήση 
μειγμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε 
βιοκαύσιμα ή αμιγών βιοκαυσίμων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα στήριξης δεν πρέπει απλώς να διατίθενται αλλά να 
διαχέονται ενεργά στους καταναλωτές, τους κατασκευαστές, τους εγκαταστάτες, τους 
αρχιτέκτονες και τους προμηθευτές εξολπλισμού, προκειμένου να ενταθεί η συνειδητοποίηση 
του κοινού σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 703
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
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πληροφορίες σχετικές με τα καθαρά 
οφέλη, το κόστος και την ενεργειακή 
απόδοση του εξοπλισμού και των 
συστημάτων για τη χρήση θέρμανσης, 
ψύξης και ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες 
πηγές διατίθενται είτε από τους 
προμηθευτές του εξοπλισμού ή των 
συστημάτων είτε από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές. 

πληροφορίες σχετικές με τα καθαρά 
οφέλη, το κόστος και την ενεργειακή 
απόδοση του εξοπλισμού και των 
συστημάτων για τη χρήση θέρμανσης, 
ψύξης και ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες 
πηγές και υβριδικά συστήματα που 
συνδυάζουν παραδοσιακές με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διατίθενται 
είτε από τους προμηθευτές του εξοπλισμού 
ή των συστημάτων είτε από τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υβριδικά συστήματα ανανεώσιμων και παραδοσιακών μορφών ενέργειας μπορούν να 
αποτελέσουν βέλτιστο οικονομικό και περιβαλλοντικό τρόπο προώθησης ανανεώσιμων πηγών 
στους τομείς της θέρμανσης, της ψήξης και του ηλεκτρισμού. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν 
επαρκή ενημέρωση που θα τους δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις κατόπιν 
ενημέρωσης σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τις συναφείς εκπομπές και τη 
χρήση φυσικών πόρων.

Τροπολογία 704
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
πληροφορίες σχετικές με τα καθαρά 
οφέλη, το κόστος και την ενεργειακή 
απόδοση του εξοπλισμού και των 
συστημάτων για τη χρήση θέρμανσης, 
ψύξης και ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες 
πηγές διατίθενται είτε από τους 
προμηθευτές του εξοπλισμού ή των 
συστημάτων είτε από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές. 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
πληροφορίες σχετικές με τα καθαρά 
οφέλη, το κόστος και την ενεργειακή 
απόδοση του εξοπλισμού και των 
συστημάτων για τη χρήση θέρμανσης, 
ψύξης και ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες 
πηγές και υβριδικά συστήματα που 
συνδυάζουν παραδοσιακές με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διατίθενται 
είτε από τους προμηθευτές του εξοπλισμού 
ή των συστημάτων είτε από τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υβριδικά συστήματα ανανεώσιμων και παραδοσιακών μορφών ενέργειας μπορούν να 
αποτελέσουν βέλτιστο οικονομικό και περιβαλλοντικό τρόπο προώθησης ανανεώσιμων πηγών 
στους τομείς της θέρμανσης, της ψήξης και του ηλεκτρισμού. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν 
επαρκή ενημέρωση που θα τους δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις κατόπιν 
ενημέρωσης σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τις συναφείς εκπομπές και τη 
χρήση φυσικών πόρων.

Τροπολογία 705
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
πληροφορίες σχετικές με τα καθαρά 
οφέλη, το κόστος και την ενεργειακή 
απόδοση του εξοπλισμού και των 
συστημάτων για τη χρήση θέρμανσης, 
ψύξης και ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες 
πηγές διατίθενται είτε από τους 
προμηθευτές του εξοπλισμού ή των 
συστημάτων είτε από τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
πληροφορίες σχετικές με τα καθαρά 
οφέλη, το κόστος και την ενεργειακή 
απόδοση του εξοπλισμού και των 
συστημάτων για τη χρήση θέρμανσης, 
ψύξης και ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες 
πηγές διατίθενται από τους προμηθευτές 
του εξοπλισμού και των συστημάτων είτε 
από τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού σχετικά με τις 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας ώστε να ενισχυθεί η ταχεία διείσδυσή τους στην αγορά.
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Τροπολογία 706
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν 
καθεστώτα πιστοποίησης για τους 
εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων 
και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών 
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών 
συστημάτων και αντλιών θερμότητας. Τα 
εν λόγω καθεστώτα πιστοποίησης 
βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα 
κριτήρια.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εφικτό να απαιτείται πιστοποίηση για τους μηχανικούς εγκαταστάστες μικρής 
κλίμακας ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Αυτό θα τους δημιουργήσει περιττή επιπλέον 
διοικητική επιβάρυνση.

Τροπολογία 707
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν
καθεστώτα πιστοποίησης για τους 
εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων 
και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών 
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών 
συστημάτων και αντλιών θερμότητας. Τα 
εν λόγω καθεστώτα πιστοποίησης 
βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις λεβήτων 
και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών 
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών 
συστημάτων καθώς και γεωθερμικών 
συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών 
θερμότητας θεωρούνται ότι 
συμμορφώνονται με τους οικοδομικούς 
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στο παράρτημα IV. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει 
χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με αυτά τα κριτήρια.

κανονισμούς που απαιτούν τη χρήση μιας 
από τις τεχνολογίες αυτές και θεωρούνται 
επιλέξιμες για άλλα σχέδια στήριξης,
μόνο εφόσον η εγκατάσταση έχει 
πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους
εγκαταστάτες. Προς τον σκοπό αυτό, τα 
κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων καθώς και 
γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους 
και αντλιών θερμότητας. Τα κράτη μέλη 
αναπτύσσουν σύστημα διαπίστευσης με 
μαθήματα κατάρτισης των εν λόγω 
εγκαταστατών. Τα καθεστώτα 
πιστοποίησης και διαπίστευσης 
βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται 
στο παράρτημα IV. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει 
χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με αυτά τα κριτήρια. Στις περιπτώσεις 
που ήδη υφίστανται άλλου είδους 
καθεστώτα πιστοποίησης ποιότητας που 
επιτυγχάνουν αποτελέσματα παρεμφερή 
με την πιστοποίηση των εγκατασταστών 
που περιγράφεται στο παρόν άρθρο, τα 
κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα, για 
μεταβατική περίοδο τριών ετών κατ’ 
ανώτατο όριο, να τα αναγνωρίζουν ως 
εναλλακτικά της πιστοποίησης 
εγκαταστάτη. Το παράρτημα IV
προσαρμόζεται στις τεχνικές προόδους 
και τις αλλαγές στην αγορά σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 21, παράγραφος 2.

Or. en
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Τροπολογία 708
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν
καθεστώτα πιστοποίησης για τους 
εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων 
και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών 
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών 
συστημάτων και αντλιών θερμότητας. Τα 
εν λόγω καθεστώτα πιστοποίησης 
βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται 
στο παράρτημα IV. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει 
χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με αυτά τα κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
στενή συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς, αναπτύσσονται καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων καθώς και 
γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους 
και αντλιών θερμότητας. Τα καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV, που 
μπορούν να προσαρμοστούν εφόσον 
χρειαστεί, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 21, παράγραφος 2. Κάθε κράτος 
μέλος αναγνωρίζει την πιστοποίηση που 
έχει αναπτυχθεί από άλλα κράτη μέλη 
σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σχετικοί φορείς πρέπει να συμμετέχουν σε ολόκληρη τη διαδικασία πιστοποίησης 
προκειμένου να συνεισφέρουν με την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη τους. Επί πλέον, για 
μεγαλύτερη σαφήνεια, προτείνεται ο χωρισμός του παραρτήματος  IV σε δύο μέρη (η 
πιστοποίηση στο παράρτημα IVa και η διαπίστευση στο παράρτημα  IVβ).

Τροπολογία 709
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
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μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια. 

μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών
που λειτουργούν με βιομάζα ή μείγματα 
βιορευστών, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV, και να 
είναι ισοδύναμων προδιαγραφών με αυτά 
που επί του παρόντος απαιτούνται για 
τους εγκαταστάτες παραδοσιακών 
ενεργειακών συστημάτων και 
τεχνολογιών θέρμανσης και ψύξης. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την 
εξειδικευμένη κατάρτιση στον συνδυασμό 
παραδοσιακών και ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας, τα καθεστώτα εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης από τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές, καθώς και τα 
υφιστάμενα αναγνωρισμένα όργανα 
κατάρτισης. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει 
χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με αυτά τα κριτήρια. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιορευστά αποτελούν έναν οικονομικό και περιβαλλοντικά αποτελεσματικό τρόπο εισαγωγής 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης. Τα συστήματα θέρμανσης και 
ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να εγκαθίστανται από ικανά άτομα όπως αυτά 
που εγκαθιστούν τα παραδοσιακά ενεργειακά συστήματα. Τα καθεστώτα κατάρτισης του νέου 
παραρτήματος IV πρέπει να συνεισφέρουν θετικά στα ήδη υφιστάμενα συστήματα κατάρτισης 
των εγκαταστατών παραδοσιακών ενεργειακών συστημάτων σε επίπεδο κράτους μέλους.

Τροπολογία 710
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν
καθεστώτα πιστοποίησης για τους 

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
διατίθενται καθεστώτα πιστοποίησης ή 
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εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων 
και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών 
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών 
συστημάτων και αντλιών θερμότητας. Τα 
εν λόγω καθεστώτα πιστοποίησης 
βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια. 

ισοδύναμα καθεστώτα εξειδίκευσης για 
τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας 
λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, 
ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει 
χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με αυτά τα κριτήρια. Αυτό δεν επηρεάζει 
την οδηγία 2005/36/EΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν αποτελεσματικά καθεστώτα κατάρτισης που, γενικώς, 
υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ευρώπης. Γενικώς, τα προσόντα απαιτούν εκπαίδευση τριών 
έως τριάμισυ ετών, ενώ η υψηλότερη εξειδίκευση απαιτεί συνολική κατάρτιση πέντε έως έξι 
ετών. Πολλά εξειδικευμένα επαγγέλματα καλύπτουν ικανοποιητικά τις αναγκαίες γνώσεις και 
ικανότητες.

Τροπολογία 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν
καθεστώτα πιστοποίησης για τους 
εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων 
και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών 
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών 
συστημάτων και αντλιών θερμότητας. Τα
εν λόγω καθεστώτα πιστοποίησης 
βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται 
στο παράρτημα IV. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει 
χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με αυτά τα κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
διατίθενται καθεστώτα πιστοποίησης ή 
ισοδύναμα καθεστώτα εξειδίκευσης για 
τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας 
λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, 
ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα καθεστώτα πιστοποίησης 
βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται 
στο παράρτημα IV. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει 
χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με αυτά τα κριτήρια. Αυτό δεν επηρεάζει 
την οδηγία 2005/36/EΚ.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν αποτελεσματικά καθεστώτα κατάρτισης που, γενικώς, 
υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ευρώπης. Γενικώς, τα προσόντα απαιτούν εκπαίδευση τριών 
έως τριάμισυ ετών, ενώ η υψηλότερη εξειδίκευση απαιτεί συνολική κατάρτιση πέντε έως έξι 
ετών. Πολλά εξειδικευμένα επαγγέλματα καλύπτουν ικανοποιητικά τις αναγκαίες γνώσεις και 
ικανότητες.

Τροπολογία 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν
καθεστώτα πιστοποίησης για τους 
εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων 
και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών 
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών 
συστημάτων και αντλιών θερμότητας. Τα
εν λόγω καθεστώτα πιστοποίησης 
βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται 
στο παράρτημα IV. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει 
χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με αυτά τα κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
διατίθενται καθεστώτα πιστοποίησης ή 
ισοδύναμα καθεστώτα εξειδίκευσης για 
τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας 
λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, 
ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα καθεστώτα πιστοποίησης 
βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται 
στο παράρτημα IV. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει 
χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με αυτά τα κριτήρια. Αυτό δεν επηρεάζει 
την οδηγία 2005/36/EΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν αποτελεσματικά καθεστώτα κατάρτισης που, γενικώς, 
υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ευρώπης. Γενικώς, τα προσόντα απαιτούν εκπαίδευση τριών 
έως τριάμισυ ετών, ενώ η υψηλότερη εξειδίκευση απαιτεί συνολική κατάρτιση πέντε έως έξι 
ετών. Πολλά εξειδικευμένα επαγγέλματα καλύπτουν ικανοποιητικά τις αναγκαίες γνώσεις και 
ικανότητες.

Η οδηγία  2005/36/EΚ καλύπτει γενικά και πλήρως την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων για τα ρυθμισμένα επαγγέλματα.



AM\731121EL.doc 13/147 PE409.428v01-00

EL

Τροπολογία 713
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν
καθεστώτα πιστοποίησης για τους 
εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων 
και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών 
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών 
συστημάτων και αντλιών θερμότητας. Τα
εν λόγω καθεστώτα πιστοποίησης 
βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται 
στο παράρτημα IV. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει 
χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με αυτά τα κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
διατίθενται καθεστώτα πιστοποίησης ή 
ισοδύναμα καθεστώτα εξειδίκευσης για 
τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας 
λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, 
ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα καθεστώτα πιστοποίησης 
βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται 
στο παράρτημα IV. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει 
χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με αυτά τα κριτήρια. Αυτό δεν επηρεάζει 
την οδηγία 2005/36/EΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν αποτελεσματικά καθεστώτα κατάρτισης που, γενικώς, 
υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Ευρώπης. Γενικώς, τα προσόντα απαιτούν εκπαίδευση τριών 
έως τριάμισυ ετών, ενώ η υψηλότερη εξειδίκευση απαιτεί συνολική κατάρτιση πέντε έως έξι 
ετών. Πολλά εξειδικευμένα επαγγέλματα καλύπτουν ικανοποιητικά τις αναγκαίες γνώσεις και 
ικανότητες.

Τροπολογία 714
Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν
καθεστώτα πιστοποίησης για τους 
εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων 
και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών 

3. 3. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
καθιέρωση καθεστώτων πιστοποίησης ή 
ισοδύναμων καθεστώτων εξειδίκευσης 
για τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας 
λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, 
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φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών 
συστημάτων και αντλιών θερμότητας. Τα
εν λόγω καθεστώτα πιστοποίησης 
βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται 
στο παράρτημα IV. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει 
χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με αυτά τα κριτήρια.

ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης ή ισοδύναμα καθεστώτα 
εξειδίκευσης λαμβάνουν υπόψη τα
κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα 
IV. Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

Or. cs

Αιτιολόγηση

Στα μεμονωμένα κράτη μέλη υπάρχουν ήδη διάφορα καθεστώτα πιστοποίησης και κατάρτισης 
για τους εγκαταστάτες λεβήτων και συναφούς εξοπλισμού. Δεν είναι αναγκαίο να υπάρξει 
κεντρικός καθορισμός των απαιτήσεων, καθόσον προβλέπεται αμοιβαία αναγνώριση των 
προσόντων. Στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τον νομικά δεσμευτικό στόχο τους, τα κράτη 
μέλη δεν πρέπει να παρεμποδίζονται από ακόμη πιο υποχρεωτικές απαιτήσεις· αντιθέτως, 
πρέπει να του δοθεί επαρκής ευελιξία για να επιτύχουν τον στόχο τους.

Τροπολογία 715
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας καθώς και για τους 
εγκαταστάτες οριζόντιων ή καθέτων 
συλλεκτών θερμότητας (δηλ. εταιρείες 
γεωτρήσεων και κατασκευαστικές 
εταιρείες). Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η πηγή θερμότητας είναι σημαντική συσνιστώσα ενός συστήματος αντλιών θερμότητας. Η 
ποιότητα σχεδιασμού και εγκατάστασής του παίζει ζωτικό ρόλο στην συνολική απόδοση. 
Καθόσον η εγκατάσταση του συλλέκτη θερμότητας απαιτεί συγκεκεριμένη γνώση και συχνά 
διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό, στην περίπτωση των κάθετων συλλεκτών από το 
προσωπικό των εταιρειών εξόρυξης ενώ στην περίπτωση των οριζόντιων συλλεκτών από το 
προσωπικό των κατασκευαστικών εταιρειών, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι φορείς αυτοί.

Τροπολογία 716
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας καθώς και για τους 
εγκαταστάτες οριζόντιων ή καθέτων 
συλλεκτών θερμότητας (δηλ. εταιρείες 
γεωτρήσεων και κατασκευαστικές 
εταιρείες). Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πηγή θερμότητας είναι σημαντική συσνιστώσα ενός συστήματος αντλιών θερμότητας. Η 
ποιότητα σχεδιασμού και εγκατάστασής του παίζει ζωτικό ρόλο στην συνολική απόδοση. 
Καθόσον η εγκατάσταση του συλλέκτη θερμότητας απαιτεί συγκεκεριμένη γνώση και συχνά 
διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό, στην περίπτωση των κάθετων συλλεκτών από το 
προσωπικό των εταιρειών εξόρυξης ενώ στην περίπτωση των οριζόντιων συλλεκτών από το 
προσωπικό των κατασκευαστικών εταιρειών, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι φορείς αυτοί.
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Τροπολογία 717
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν, μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2014 και μετά από 
διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς,
καθεστώτα πιστοποίησης για τους 
εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων 
και θερμαστρών βιομάζας, ηλιακών 
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών 
συστημάτων και αντλιών θερμότητας. Τα 
εν λόγω καθεστώτα πιστοποίησης 
βασίζονται στα κριτήρια που καθορίζονται 
στο παράρτημα IV. Κάθε κράτος μέλος 
αναγνωρίζει την πιστοποίηση που έχει 
χορηγηθεί από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα 
με αυτά τα κριτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι αρμόδιοι φορείς να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία ανάπτυξης των 
καθεστώτων διαπίστευσης και πιστοποίησης προκειμένου να είναι σε θέση να παράσχουν την 
τεχνική τους εμπειρογνωμοσύνη. Πρέπει να χορηγηθεί επαρκής περίοδος προσαρμογής για την 
ανάπτυξη των καθεστώτων πιστοποίησης καθόσον, σε ορισμένα κράτη μέλη, αυτά βρίσκονται 
ακόμη σε εμβρυική κατάσταση.

Τροπολογία 718
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
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πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων, αντλιών 
θερμότητας και γεωθερμικών 
συστημάτων. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Από τους όρους που προτείνει η Επιτροπή δεν πρέπει να εξαλειφθούν οι αντλίες θερμότητας.

Τροπολογία 719
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες 
μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

3. 3. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν 
καθεστώτα πιστοποίησης για τους 
εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων 
και θερμαστρών βιομάζας, εναλλακτών 
θερμότητας κεντρικής θέρμανσης,
ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων και αντλιών 
θερμότητας. Τα εν λόγω καθεστώτα 
πιστοποίησης βασίζονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται στο παράρτημα IV. Κάθε 
κράτος μέλος αναγνωρίζει την 
πιστοποίηση που έχει χορηγηθεί από άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάτες εναλλακτών θερμότητας 
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κεντρικής θέρμανσης θα διαθέτουν τα προσόντα για να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως τα 
κράτη μέλη στα οποία η ανάπτυξη των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης είναι σχετικά νέα. 
Κατά συνέπεια, οι εν λόγω εναλλάκτες θερμότητας πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο.

Τροπολογία 720
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός (ενός έτους από την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας), με βάση πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη και κατόπιν 
διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς, 
καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις και 
όροι για την αμοιβαία αναγνώριση, 
σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 21, παράγραφος 3, 
όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης 
και την πιστοποίηση τόσο των εταιρειών 
όσο και του σχετικού προσωπικού που 
εμπλέκεται στην εγκατάσταση,
συντήρηση ή εξυπηρέτηση των μικρής 
κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων, αντλιών 
θερμότητας και οριζόντιων και καθέτων 
συλλεκτών θερμότητας, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τα υφιστάμενα 
καθεστώτα πιστοποίησης που 
εφαρμόζονται ήδη στα εν λόγω προϊόντα 
και εξοπλισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πηγή θερμότητας είναι σημαντική συσνιστώσα ενός συστήματος αντλιών θερμότητας. Η 
ποιότητα σχεδιασμού και εγκατάστασής του παίζει ζωτικό ρόλο στην συνολική απόδοση. 
Καθόσον η εγκατάσταση του συλλέκτη θερμότητας απαιτεί συγκεκεριμένη γνώση και συχνά 
διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό, στην περίπτωση των κάθετων συλλεκτών από το 
προσωπικό των εταιρειών εξόρυξης ενώ στην περίπτωση των οριζόντιων συλλεκτών από το 
προσωπικό των κατασκευαστικών εταιρειών, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι φορείς αυτοί.
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Τροπολογία 721
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός (ενός έτους από την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας), με βάση πληροφορίες που 
παρέχουν τα κράτη μέλη και κατόπιν 
διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς, 
καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις και 
όροι για την αμοιβαία αναγνώριση, 
σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 21, παράγραφος 3, 
όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης 
και την πιστοποίηση τόσο των εταιρειών 
όσο και του σχετικού προσωπικού που 
εμπλέκεται στην εγκατάσταση, 
συντήρηση ή εξυπηρέτηση των μικρής 
κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων, αντλιών 
θερμότητας και οριζόντιων και καθέτων 
συλλεκτών θερμότητας, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τα υφιστάμενα 
καθεστώτα πιστοποίησης που 
εφαρμόζονται ήδη στα εν λόγω προϊόντα 
και εξοπλισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον κανονισμό 303/2008. Για να διασφαλιστεί η 
αμοιβαία αναγνώριση πρέπει να υιοθετηθεί η ίδια προσέγγιση για τους άλλους τύπους 
εξοπλισμού και τα άλλα συστήματα. Για να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα από απόψεως 
κόστους των προγραμμάτων, τα καθεστώτα πιστοποίησης για τον εξοπλισμό ή τα συστήματα 
που εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς της παρούσας οδηγίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
υφιστάμενα καθεστώτα πιστοποίησης που καλύπτονται ήδη από αλλά ευρωπαϊκά νομοθετήματα 
για τον ίδιο τύπο εξοπλισμού ή συστημάτων. Η προτεινόμενη διαδικασία παρέχει επαρκή χρόνο 
για την καθιέρωση συστήματος πιστοποίησης που θα ενσωματώνει τις απαιτήσεις που 
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περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV.

Τροπολογία 722
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13, παράγραφος 3, εδάφιο 1β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός (δύο ετών από την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας) τα κράτη μέλη θεσπίζουν ή 
προσαρμόζουν τις δικές τους απαιτήσεις 
κατάρτισης και πιστοποίησης, με βάση 
τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.1. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τα προγράμματα πιστοποίησής τους. Τα 
κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα 
πιστοποιητικά που εκδίδονται σε άλλο 
κράτος μέλος και δεν περιορίζουν την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή την 
ελεύθερη εγκατάσταση για λόγους που 
σχετίζονται με πιστοποίηση που έχει 
εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πηγή θερμότητας είναι σημαντική συσνιστώσα ενός συστήματος αντλιών θερμότητας. Η 
ποιότητα σχεδιασμού και εγκατάστασής του παίζει ζωτικό ρόλο στην συνολική απόδοση. 
Καθόσον η εγκατάσταση του συλλέκτη θερμότητας απαιτεί συγκεκεριμένη γνώση και συχνά 
διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό, στην περίπτωση των κάθετων συλλεκτών από το 
προσωπικό των εταιρειών εξόρυξης ενώ στην περίπτωση των οριζόντιων συλλεκτών από το 
προσωπικό των κατασκευαστικών εταιρειών, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι φορείς αυτοί.
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Τροπολογία 723
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13, παράγραφος 3, εδάφιο 1β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός (δύο ετών από την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας) τα κράτη μέλη θεσπίζουν ή 
προσαρμόζουν τις δικές τους απαιτήσεις 
κατάρτισης και πιστοποίησης, με βάση 
τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.1. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τα προγράμματα πιστοποίησής τους. Τα 
κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα 
πιστοποιητικά που τηρούνται σε άλλο 
κράτος μέλος και δεν περιορίζουν την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή την 
ελεύθερη εγκατάσταση για λόγους που 
σχετίζονται με πιστοποίηση που έχει 
εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον κανονισμό 303/2008. Για να διασφαλιστεί η 
αμοιβαία αναγνώριση πρέπει να υιοθετηθεί η ίδια προσέγγιση για τους άλλους τύπους 
εξοπλισμού και τα άλλα συστήματα. Για να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα από απόψεως 
κόστους των προγραμμάτων, τα καθεστώτα πιστοποίησης για τον εξοπλισμό ή τα συστήματα 
που εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς της παρούσας οδηγίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
υφιστάμενα καθεστώτα πιστοποίησης που καλύπτονται ήδη από αλλά ευρωπαϊκά νομοθετήματα 
για τον ίδιο τύπο εξοπλισμού ή συστημάτων. Η προτεινόμενη διαδικασία παρέχει επαρκή χρόνο 
για την καθιέρωση συστήματος πιστοποίησης που θα ενσωματώνει τις απαιτήσεις που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV.
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Τροπολογία 724
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν 
καθεστώς διαπίστευσης για προγράμματα 
κατάρτισης ή φορείς παροχής 
κατάρτισης για βιομάζα, για γεωθερμικά
συστήματα μικρού βάθους, για 
εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας, 
ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιοθερμικών συστημάτων. Τα 
καθεστώτα αυτά βασίζονται στα 
κριτήρια που ορίζει το παράρτημα IVa, 
και μπορούν να προσαρμόζονται, εφόσον
χρειαστεί, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 21, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνολογίες των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας εξελίσσονται ταχύτατα, και ιδίως τα 
φωτοβολταϊκά τα οποία επενδύουν μεγάλα κονδύλια σε Ε&Α και νέες κατασκευαστικές 
δυνατότητες. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλίζεται ευελιξία τροποποίησης του παραρτήματος IVβ 
προκειμένου να δίνεται δυνατότητα τροποποίησης των κριτηρίων αυτών εφόσον χρειαστεί, επί 
παραδείγματι, για να προσαρμοστούν σε μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις.

Τροπολογία 725
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13, παράγραφος 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, από 
το 2015 και εφεξής, μόνο όσες 
εγκαταστάσεις έχουν εγκατασταθεί από 
πιστοποιημένους εγκαταστάτες θα 
θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τις 
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απαιτήσεις που ορίζει το άρθρο 12, 
παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να διασφαλίζεται η ποιότητα των εγκαταστάσεων. Συνεπώς, πρέπει να 
δοθεί επαρκής περίοδος προσαρμογής για την ανάπτυξη καθεστώτων πιστοποίησης.

Τροπολογία 726
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν οδηγίες 
προς τους πολεοδόμους και τους 
αρχιτέκτονες ώστε αυτοί να λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις δυνατότητες 
χρησιμοποίησης ενέργειας παραγόμενης 
από ανανεώσιμες πηγές και 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης κατά τον 
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη 
δόμηση και την ανακαίνιση βιομηχανικών 
ή οικιστικών ζωνών.

4. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν οδηγίες 
προς τους πολεοδόμους και τους 
αρχιτέκτονες ώστε αυτοί να λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τον βέλτιστο συνδυασμό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
τεχνολογιών υψηλής απόδοσης κατά τον 
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη 
δόμηση και την ανακαίνιση βιομηχανικών 
ή οικιστικών ζωνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές πρέπει να καθορίζονται με βάση τις υποχρεώσεις παραγωγής αποτελεσμάτων και 
όχι με βάση τα μέσα. Κατά συνέπεια, χρειάζεται ο βέλτιστος συνδυασμός των ανανεώσιμων 
πηγών ενεργείας και των τεχνολογιών υψηλής απόδοσης και όχι απλώς η μια ή η άλλη επιλογή. 
Επιπλέον, για ένα συγκεκριμένο κτίριο ενδέχεται να μην υπάρχει τοπικά διαθέσιμη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας. Η ενεργειακή απόδοση έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων του 
2020. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό για τα κτίρια, καθόσον παρέχουν σημαντικές 
δυνατότητες ενεργειακής απόδοσης.
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Τροπολογία 727
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν οδηγίες 
προς τους πολεοδόμους και τους 
αρχιτέκτονες ώστε αυτοί να λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις δυνατότητες 
χρησιμοποίησης ενέργειας παραγόμενης 
από ανανεώσιμες πηγές και 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης κατά τον 
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη 
δόμηση και την ανακαίνιση βιομηχανικών 
ή οικιστικών ζωνών.

4. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν οδηγίες 
προς τους πολεοδόμους και τους 
αρχιτέκτονες ώστε αυτοί να λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τον βέλτιστο συνδυασμό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
τεχνολογιών υψηλής απόδοσης κατά τον 
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη 
δόμηση και την ανακαίνιση βιομηχανικών 
ή οικιστικών ζωνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολιτικές πρέπει να καθορίζονται με βάση τις υποχρεώσεις παραγωγής αποτελεσμάτων και 
όχι με βάση τα μέσα. Κατά συνέπεια, χρειάζεται ο βέλτιστος συνδυασμός των ανανεώσιμων 
πηγών ενεργείας και των τεχνολογιών υψηλής απόδοσης και όχι απλώς η μια ή η άλλη επιλογή. 
Επιπλέον, για ένα συγκεκριμένο κτίριο ενδέχεται να μην υπάρχει τοπικά διαθέσιμη ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας. Η ενεργειακή απόδοση έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων του 
2020. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό για τα κτίρια, καθόσον παρέχουν σημαντικές 
δυνατότητες ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 728
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν οδηγίες 
προς τους πολεοδόμους και τους 
αρχιτέκτονες ώστε αυτοί να λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις δυνατότητες 
χρησιμοποίησης ενέργειας παραγόμενης 
από ανανεώσιμες πηγές και 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης κατά τον 

4. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν οδηγίες 
προς τους πολεοδόμους, τους αρχιτέκτονες
και τους οργανισμούς κοινωνικής 
στέγασης, ώστε αυτοί να λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις δυνατότητες 
χρησιμοποίησης ενέργειας παραγόμενης 
από ανανεώσιμες πηγές και 
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σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη 
δόμηση και την ανακαίνιση βιομηχανικών 
ή οικιστικών ζωνών. 

τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης κατά τον 
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη 
δόμηση και την ανακαίνιση βιομηχανικών 
ή οικιστικών ζωνών. 

Or. en

Τροπολογία 729
Vladimír Remek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν οδηγίες 
προς τους πολεοδόμους και τους 
αρχιτέκτονες ώστε αυτοί να λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις δυνατότητες 
χρησιμοποίησης ενέργειας παραγόμενης 
από ανανεώσιμες πηγές και 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης κατά τον 
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη 
δόμηση και την ανακαίνιση βιομηχανικών 
ή οικιστικών ζωνών. 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταρτίσουν οδηγίες προς τους 
πολεοδόμους και τους αρχιτέκτονες ώστε 
αυτοί να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
δυνατότητες χρησιμοποίησης ενέργειας 
παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές και 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης κατά τον 
σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη 
δόμηση και την ανακαίνιση βιομηχανικών 
ή οικιστικών ζωνών. 

Or. cs

Αιτιολόγηση

Στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τον νομικά δεσμευτικό στόχο τους, τα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να παρεμποδίζονται από ακόμη πιο υποχρεωτικές απαιτήσεις· αντιθέτως, πρέπει να του 
δοθεί επαρκής ευελιξία για να επιτύχουν τον στόχο τους.

Τροπολογία 730
David Martin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή των 
αρχών της τοπικής και περιφερειακής 
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αυτοδιοίκησης, διασφαλίζουν την επαρκή 
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα 
οφέλη και τις πρακτικές λεπτομέρειες για
την αξιοποίηση και τη χρήση των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καλή ενημέρωση συμβάλλει αποφασιστικά στην κατανόηση και την ενεργό στήριξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους πολίτες. Στη διαδικασία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθούν 
να συμμετάσχουν όλα τα επίπεδα δημόσιων αρχών.

Τροπολογία 731
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης Πρόσβαση και λειτουργία του δικτύου
ηλεκτροδότησης και των δικτύων αγωγών 
φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε κατάλληλη υποδομή είναι πολύ σημαντική για όλες τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, όχι μόνο την ηλεκτρική.

Τροπολογία 732
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης Πρόσβαση στο δίκτυο και το σύστημα 
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ανάπτυξης της ηλεκτροδότησης

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξει ολοκληρωμένη προσέγγιση, καθόσον η επέκταση του δικτύου από 
μόνη της δεν αρκεί, επί παραδείγματι, για την αποθήκευση επαρκών ποσοτήτων ηλεκτρισμού 
από την αιολική ενεργεία, τα επίπεδα παραγωγής της οποίας ποικίλλουν. Σε σχέση με αυτό, 
πρέπει επίσης να αναπτυχθεί και διαχείριση του συνολικού δικτύου.

Τροπολογία 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης Πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 
και ανάπτυξη του συστήματος

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόκληση της ενσωμάτωσης του ΑΜΕ δεν αφορά μόνο την πρόσβαση στο δίκτυο αλλά και 
την ανάπτυξή του και γενικότερα την ανάπτυξη ολόκληρου του συστήματος.

Τροπολογία 734
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την ανάπτυξη δικτυακής 
υποδομής που να επιτρέπει την περαιτέρω 
ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής 

1. Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την 
ανάπτυξη δικτυακής υποδομής μετάδοσης 
και διανομής, εγκαταστάσεων 
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ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων 
μεταξύ κρατών μελών.

αποθήκευσης και των κατάλληλων 
εργαλείων διαχείρισης δικτύου που να 
επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, έγκαιρα και σύμφωνα 
με τους στόχους που τίθενται στα 
παραρτήματα 1A και 1B,
συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων 
μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με 
τρίτες χώρες. Στα εθνικά σχέδια δράσης 
θα εκτιμηθούν οι ανάγκες επέκτασης 
ή/και ενίσχυσης της υφιστάμενης 
υποδομής ώστε να καταστεί δυνατή η 
ενσωμάτωση των απαιτούμενων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την 
επίτευξη του εθνικού στόχου που έχει 
τεθεί για το 2020. Λαμβάνουν επίσης τα 
αναγκαία μέτρα για να παράσχουν τη 
δυνατότητα στους φορείς παροχής 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας να 
συνδεθούν με το σύστημα διανομής, όπου 
αυτό ευλόγως ζητηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιπρόσθετες δυνατότητες αποθήκευσης και η χρήση συστημάτων πληροφορικής για την 
ενίσχυση των συστημάτων δικτυακής διαχείρισης, θα διευκολύνουν την είσοδο στη γενιά της 
ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την ανάπτυξη της δικτυακής 
υποδομής και του συστήματος 
ηλεκτροδότησης προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα διασφάλισης της λειτουργίας 
του συστήματος ηλεκτροδότησης, που να 
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μεταξύ κρατών μελών. επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των διασυνδέσεων 
μεταξύ κρατών μελών. Σχετικά με την 
εξέλιξη αυτή, πρέπει να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες αδειοδότησης για τις 
δικτυακές διευκολύνσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση του RES-E προϋποθέτει την ανάπτυξη όχι μόνο του δικτύου αλλά ολόκληρου 
του συστήματος, καθόσον θα έχει ως αποτέλεσμα πιο πολύπλοκη και προηγμένη λειτουργία. Η 
ταχεία ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας RES-E απαιτεί ταχεία ανάπτυξη του 
δικτύου και, ως εκ τούτου, βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Τροπολογία 736
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη 
δικτυακής υποδομής που να επιτρέπει την 
περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνδέσεων μεταξύ κρατών μελών και 
της ανάπτυξης του συστήματος. Τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για την επιτάχυνση των 
διαδικασιών αδειοδότησης και τον 
συντονισμό της ανάπτυξης του δικτύου 
με τις διαδικασίες αδειοδότησης για την 
εγκατάσταση των μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξει ολοκληρωμένη προσέγγιση, καθόσον η επέκταση του δικτύου από 
μόνη της δεν αρκεί, επί παραδείγματι, για την αποθήκευση επαρκών ποσοτήτων ηλεκτρισμού 
από την αιολική ενεργεία, τα επίπεδα παραγωγής της οποίας ποικίλλουν. Σε σχέση με αυτό, 
πρέπει επίσης να αναπτυχθεί και διαχείριση του συνολικού δικτύου.

Τροπολογία 737
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη 
δικτυακής υποδομής που να επιτρέπει την 
περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, ως ελάχιστη προϋπόθεση για την 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο 
σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνδέσεων μεταξύ κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 738
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την ανάπτυξη δικτυακής 
υποδομής που να επιτρέπει την περαιτέρω 
ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
«ευφυών» δικτύων διανομής και των 
διασυνδέσεων μεταξύ κρατών μελών.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Τον προβληματισμό που αναπτύσσεται όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο για τις 
ανανεώσιμες μορφές ηλεκτρικής ενέργειας τον συμμερίζονται όλες οι αποκεντρωμένες 
εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις αυτές παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις προς ιδία κατανάλωση, ή σε δημόσια  κτίρια (π.χ. νοσοκομεία κλπ), ή σε 
εμπορικά συγκροτήματα και συγκροτήματα κατοικιών. Οι αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις,
όπως και οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής, πρέπει να επωφεληθούν επίσης από τις πρόσφατες 
νομοθετικές προόδους στον τομέα της σύνδεσης στο δίκτυο και η συμβολή τους πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στις διαδικασίες και το συνεπακόλουθο κόστος.

Τροπολογία 739
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφαλής δικτυακή πρόσβαση έχει κομβική σημασία για τους παραγωγούς βιομαθανίου.
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Τροπολογία 740
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 741
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά τη μέτρηση και προσαρμογή 
της παραγωγικής ικανότητας, πρέπει να 
εξετάζεται και η ανάπτυξη και χρήση 
τεχνολογιών ενδιάμεσης αποθήκευσης για 
εξοικονόμηση για τις περιόδους αιχμής. 
Η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών πρέπει 
να στηρίζεται από ένα αποφασιστικό 
ευρωπαϊκό προηγμένο τεχνολογικό σχέδιο 
ενεργειακής αποθήκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ της παραγωγής ανανεώσιμων μορφών ενεργείας και της 
ζήτησης ενέργειας, προϋποθέτει αποτελεσματική ικανότητα ενδιάμεσης ενεργειακής 
αποθήκευσης. Η ικανότητα αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση της ευρείας κλίμακας 
συνδυασμένης παραγωγής ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης που χρησιμοποιούν, επί 
παραδείγματι, ηλεκτροχημικές μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, όπως οι συσσωρευτές.
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Τροπολογία 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της 
αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 
δικτύου, και στον βαθμό που το επιτρέπει 
η ασφάλεια του εθνικού συστήματος 
ηλεκτροδότησης:
α) τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ευρισκόμενοι στο έδαφός τους φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής εγγυώνται την κατά 
προτεραιότητα σύνδεση, τη μεταφορά και 
τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και 
διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιοι φορείς 
διαχείρισης του συστήματος 
βελτιστοποιούν, ενισχύουν και 
επεκτείνουν το δίκτυο εφόσον διατυπωθεί 
εύλογο αίτημα από παραγωγό 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά 
προτεραιότητα σύνδεση, η πρόσβαση, η 
μεταφορά, η διανομή και η διοχέτευση 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
β) Τα κράτη μέλη εξάλλου προβλέπουν ότι 
η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές έχει προτεραιότητα 
πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 
στο πλαίσιο της διασφάλισης του
εφοδιασμού. 

γ) Κατά την κατανομή των εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
δίδουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

(δ)  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
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αρμόδιοι φορείς διαχείρισης του 
συστήματος λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα επιχειρησιακά μέτρα σχετικά 
με το δίκτυο και την αγορά προκειμένου 
να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιοι φορείς διαχείρισης του 
συστήματος υποβάλλουν και κοινοποιούν 
χωρίς περιττή καθυστέρηση, εκθέσεις 
σχετικά με τα θέματα που ανέκυψαν και 
τα μέτρα που ελήφθησαν.

Or. en

Τροπολογία 743
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ευρισκόμενοι στο έδαφός τους φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής εγγυώνται την κατά 
προτεραιότητα μεταφορά και τη διανομή 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές. Τα κράτη μέλη
και οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές
εξάλλου προβλέπουν ότι η ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές έχει προτεραιότητα πρόσβασης,
μεταφοράς και διανομής στο δίκτυο 
ηλεκτροδότησης στο πλαίσιο της 
διασφάλισης του εφοδιασμού. Κατά την 
κατανομή των εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων δικτύου και 
ανταλλαγών ενέργειας δίδουν 
προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στον βαθμό που το επιτρέπει η 
αξιοπιστία και η ασφάλεια του εθνικού 
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συστήματος ηλεκτροδότησης, και 
σύμφωνα με τους λειτουργικούς κανόνες 
που εγκρίνει η αρμόδια αρχή. 
Παρεκκλίσεις από την αρχή αυτή είναι 
δυνατές μόνο στον βαθμό που δεν 
απειλείται η ασφάλεια του εθνικού 
συστήματος ηλεκτροδότησης. Το βάρος 
απόδειξης όσον αφορά το μη σεβασμό 
της αρχής της προτεραιότητας 
κατανομής επαφίεται στον αρμόδιο 
φορέα διαχείρισης του δικτύου ή 
ανταλλαγών ενεργείας και πρέπει να 
συνοδεύεται από σύστημα αντιστάθμισης 
των πληττόμενων παραγωγών 
ανανεώσιμων μορφών ενεργείας, 
σύμφωνα με τα σχέδια ανάπτυξης 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας που έχει 
θεσπίσει κάθε κράτος μέλος. Ο δικτυακός 
φορέας ή/και ο φορέας ανταλλαγών 
ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 
αναφέρει στο διαδίκτυο τα ζητήματα που 
προέκυψαν και τα μέτρα τα οποία 
ελήφθησαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί ο ρόλος των εθνικών ρυθμιστικών αρχών στη θέσπιση κανόνων για το 
διασυνδεδεμένο δίκτυο. Το βάρος της αποδείξεως για τη μη απόδοση προτεραιότητας 
πρόσβασης βαρύνει τους φορείς εκμετάλλευσης των δικτυακών συστημάτων μεταφοράς ή 
ανταλλαγής ισχύος και θα πρέπει να κοινοποιείται με διαφανείς διαδικασίες.

Τροπολογία 744
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της 
αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 
δικτύου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι ευρισκόμενοι στο έδαφός τους φορείς 

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

εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής εγγυώνται τη μεταφορά και 
τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και από 
τη συμπαραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι φορείς
εκμετάλλευσης διαχειρίζονται τον τρόπο 
διοχέτευσης του ηλεκτρισμού στο δίκτυο 
ούτως ώστε να υπάρχει κατά 
προτεραιότητα πρόσβαση, στον βαθμό 
που δεν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
του εφοδιασμού των περιφερειακών, 
εθνικών ή διαπεριφερειακών συστημάτων 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του εφοδιασμού. Η ΕΕ ενθαρρύνει επίσης τη χρήση της 
συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Αν τα συστήματα αυτά δεν 
περιληφθούν στην κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο δίκτυο, σε ορισμένες περιπτώσεις θα 
παύσουν να λειτουργούν με αποτέλεσμα να μειωθεί και η παραγωγή θερμότητας.

Τροπολογία 745
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της 
αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 
δικτύου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι ευρισκόμενοι στο έδαφός τους φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής εγγυώνται τη μεταφορά και 
τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Τα 
κράτη μέλη εξάλλου προβλέπουν ότι η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

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

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές και από τη 
συμπαραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας, έχει προτεραιότητα 
πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 
στο πλαίσιο της διασφάλισης του 
εφοδιασμού. Η κατά προτεραιότητα 
πρόσβαση στο δίκτυο της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές δεν εφαρμόζεται όσον 
αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που 
προέρχεται από συμπαραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρισμού. Εάν 
υπάρχει κίνδυνος αδυναμίας κάλυψης 
των αναγκών θέρμανσης, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την ισότιμη παροχή 
προτεραιότητας του ηλεκτρισμού που 
παράγεται από συμπαραγωγή θερμότητας 
και ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την 
κατανομή των εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
δίδουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και/ή που λειτουργεί με 
συμπαραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρισμού στον βαθμό που το επιτρέπει 
η ασφάλεια του εθνικού συστήματος 
ηλεκτροδότησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε ανέμους, επανειλημμένως έχει παρατηρηθεί ότι λόγω του 
γεγονότος ότι ο ηλεκτρισμός από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας έχει προτεραιότητα, όταν 
διοχετεύονται μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού προερχόμενου από αιολική ενέργεια, παύει η 
λειτουργία των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, με αποτέλεσμα να 
παύει και ο εφοδιασμός σε θερμότητα. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός, ο ηλεκτρισμός που 
προέρχεται από ανανεώσιμες μορφές ενεργείας δεν πρέπει να έχει προτεραιότητα στην 
πρόσβαση δικτύου έναντι του ηλεκτρισμού που προέρχεται από συμπαραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρισμού.
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Τροπολογία 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της 
αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 
δικτύου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι ευρισκόμενοι στο έδαφός τους φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής εγγυώνται τη μεταφορά και 
τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Τα 
κράτη μέλη μπορούν εξάλλου να 
προβλέπουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια, η 
οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, έχει προτεραιότητα σύνδεσης
στο δίκτυο. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς να δίδουν 
προτεραιότητα κατανομής, με ευθύνη 
εξισορρόπησης της αγοράς, σε 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον βαθμό 
που το επιτρέπει η ασφάλεια του εθνικού 
συστήματος ηλεκτροδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απεριόριστη προτεραιότητα της RES-E αντίκειται στις αρχές της οδηγίας IEM, που απαιτούν
αμερόληπτες διαδικασίες μεταξύ των φορέων της αγοράς. Οι εγκαταστάσεις RES-E πρέπει να 
έχουν απόλυτη ευθύνη για την εξισορρόπηση καθόσον αυτό συμβαδίζει με την ανοιχτή αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας.
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Τροπολογία 747
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της 
αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 
δικτύου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι ευρισκόμενοι στο έδαφός τους φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής εγγυώνται τη μεταφορά και 
τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Τα 
κράτη μέλη μπορούν εξάλλου να
προβλέπουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια, η 
οποία παράγεται είτε από ανανεώσιμες είτε 
από άλλες ουδέτερες όσον αφορά 
εκπομπές CO2 πηγές ενέργειας έχει 
προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο. 
Κατά την κατανομή των εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
δίδουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στον βαθμό που το επιτρέπει η 
ασφάλεια του εθνικού συστήματος 
ηλεκτροδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στα δίκτυα των ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας, η υποχρεωτική κατά προτεραιότητα πρόσβαση ή κατανομή των 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας αντίκειται στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού. 
Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να μην είναι υποχρεωτική η κατά προτεραιότητα πρόσβαση ή 
κατανομή.
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Τροπολογία 748
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τον προβληματισμό που αναπτύσσεται όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο για τις 
ανανεώσιμες μορφές ηλεκτρικής ενέργειας τον συμμερίζονται όλες οι αποκεντρωμένες 
εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις αυτές παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις προς ιδία κατανάλωση, ή σε δημόσια  κτίρια (π.χ. νοσοκομεία κλπ), ή σε 
εμπορικά συγκροτήματα και συγκροτήματα κατοικιών. Οι αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις, 
όπως και οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής, πρέπει να επωφεληθούν επίσης από τις πρόσφατες 
νομοθετικές προόδους στον τομέα της σύνδεσης στο δίκτυο και η συμβολή τους πρέπει να 
απεικονίζεται στις διαδικασίες και το συνεπακόλουθο κόστος.
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Τροπολογία 749
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο δίκτυο και η ισότιμη μεταχείριση όλων των 
μορφών παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, η κατά 
προτεραιότητα πρόσβαση αντίκειται στις αρχές της οδηγίας για την αγορά ηλεκτρισμού και θα 
επιδείνωνε τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι  ΔΣΜ και ΔΣΔ πρέπει να 
αντιμετωπίζουν ισότιμα όλους τους παραγωγούς.
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Τροπολογία 750
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας επί του παρόντος αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην αγορά 
ηλεκτρισμού. Οι καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν είναι απαράδεκτες. Αυτή τη στιγμή, μόνο 
στη Σκωτία, υπάρχουν περίπου έργα δυναμικότητας 11,000 MW που αφορούν κατά κύριο λόγο 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και ζητούν συνδέσεις μεταφοράς. Αν οι ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας δεν αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα όσον αφορά τη φυσική σύνδεση, τότε ο 
στόχος του 20%, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα επιτευχθεί.
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Τροπολογία 751
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεραιότητα πρέπει επίσης να συναρτάται και με την αξιοπιστία και την ασφάλεια του 
δικτύου. Η αξιοπιστία και η ασφάλεια του συστήματος και η ασφάλεια του εφοδιασμού πρέπει 
να ληφθούν εξάπαντος υπόψη στην εφαρμογή των διατάξεων περί της κατά προτεραιότητας 
πρόσβασης και κατανομής, λόγω των επιπτώσεων στην εξισορρόπηση του δικτύου από την 
εγγενή μεταβλητότητα που ενέχουν οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Για τη λήψη αποφάσεων 
όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας πρέπει να ληφθούν 
υπόψη η επένδυση στην αποδοτικότητα από απόψεως κόστους και ο δίκαιος ανταγωνισμός.
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Τροπολογία 752
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καλύτερη και έγκαιρη εγγυημένη φυσική σύνδεση διευκολύνει την καλύτερη διείσδυση των 
ΑΜΕ στην αγορά.
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Τροπολογία 753
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 754
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της 
αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 
δικτύου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι ευρισκόμενοι στο έδαφός τους φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής εγγυώνται τη μεταφορά και 

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

τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την 
υποβολή αίτησης για παροχή 
χωρητικότητας. Τα κράτη μέλη εξάλλου 
προβλέπουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές έχει 
προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο 
ηλεκτροδότησης στο πλαίσιο της 
διασφάλισης του εφοδιασμού. Κατά την 
κατανομή των εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
δίδουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στον βαθμό που το επιτρέπει η 
ασφάλεια του εθνικού συστήματος 
ηλεκτροδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ρόλος των ΔΣΜ ή των ΔΣΔ να έχουν δυνατότητα κατανομής ή να δίνουν 
προτεραιότητα σε ορισμένες εγκαταστάσεις, έχει νόημα μόνο στο πλαίσιο ενός συστήματος 
στήριξης με βάση τη διατίμηση. Στον βαθμό που τέτοιου είδους συστήματα στήριξης δεν είναι 
υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη, οι κανονισμοί αυτοί σαφώς θα παρεμβαίνουν στην αγορά και 
πρέπει να αρθούν.

Τροπολογία 755
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της 
αξιοπιστίας και της ασφάλειας του 
δικτύου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι ευρισκόμενοι στο έδαφός τους φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής εγγυώνται τη μεταφορά και 
τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Τα 

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

κράτη μέλη μπορούν εξάλλου να
προβλέπουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές έχει 
προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο 
ηλεκτροδότησης. Κατά την κατανομή των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, οι 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς δίδουν προτεραιότητα σε 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον βαθμό 
που το επιτρέπει η ασφάλεια του εθνικού 
συστήματος ηλεκτροδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των βορείων χωρών, το σύνολο της πρόσβαση στο δίκτυο 
βασίζεται σε εμπορικές συμφωνίες. Σε περίπτωση που ένας φορέας της αγοράς πωλήσει την 
ηλεκτρική ενέργεια στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, έχει εξασφαλισμένη πρόσβαση στο δίκτυο. 
Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ανάγκη πρόβλεψης της κατά προτεραιότητας πρόσβαση στο δίκτυο 
σε περίπτωση που η αγορά οικοδομηθεί με βάση το πρότυπο των βορείων χωρών.

Τροπολογία 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να καθορίζουν 
και να δημοσιεύουν τους τυποποιημένους 
κανόνες τους σχετικά με την ανάληψη και 
τον επιμερισμό του κόστους των τεχνικών 
αναπροσαρμογών, όπως των συνδέσεων με 
το δίκτυο και των ενισχύσεων του δικτύου, 
οι οποίες απαιτούνται για την ένταξη νέων 
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι λαμβάνονται υπόψη οι οφειλόμενες 
στην παρούσα οδηγία μεταβολές στο 
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κόστος και ότι κατά τη διάρθρωση των 
τιμολογίων αποζημιώνονται οι 
διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής.

Or. en

Τροπολογία 757
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές απαιτούν από τους 
φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να καθορίζουν 
και να δημοσιεύουν τους τυποποιημένους 
κανόνες τους σχετικά με την ανάληψη και 
τον επιμερισμό του κόστους των τεχνικών 
αναπροσαρμογών, όπως των συνδέσεων με 
το δίκτυο, των ενισχύσεων του δικτύου  
και της βελτιωμένης λειτουργίας του 
δικτύου και των κανόνων σχετικά με την 
αμερόληπτη εφαρμογή των δικτυακών 
κωδίκων, οι οποίες απαιτούνται για την 
ένταξη νέων παραγωγών ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 
διασυνδεδεμένο σύστημα. Οι κανόνες 
αυτοί θα δημοσιευτούν το αργότερο έως 
τις 30 Ιουνίου 2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καθημερινές λειτουργίες του δικτύου διαφέρουν από τις ενισχύσεις του δικτύου.
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Τροπολογία 758
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τον προβληματισμό που αναπτύσσεται όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο για τις 
ανανεώσιμες μορφές ηλεκτρικής ενέργειας τον συμμερίζονται όλες οι αποκεντρωμένες 
εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις αυτές παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις προς ιδία κατανάλωση, ή σε δημόσια  κτίρια (π.χ. νοσοκομεία κλπ), ή σε 
εμπορικά συγκροτήματα και συγκροτήματα κατοικιών. Οι αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις, 
όπως και οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής, πρέπει να επωφεληθούν επίσης από τις πρόσφατες 
νομοθετικές προόδους στον τομέα της σύνδεσης στο δίκτυο και η συμβολή τους πρέπει να 
απεικονίζεται στις διαδικασίες και το συνεπακόλουθο κόστος.

Τροπολογία 759
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 
τους διαχειριστές συστημάτων διανομής 
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να παρέχουν πλήρεις και λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα 
μεταφοράς σε όλους τους νέους 
παραγωγούς που επιθυμούν να συνδεθούν 
με το δίκτυο μεταφοράς και διανομής. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν και δεδομένα σχετικά με 
την ικανότητα μεταφοράς που έχει ήδη 
αποδοθεί και αυτήν που εξακολουθεί να 
είναι διαθέσιμη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου και για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, 
είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η παροχή στους νέους παραγωγούς των σχετικών πληροφοριών 
για τα συστήματα μεταφοράς, η έλλειψη των οποίων αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη 
νέων εγκαταστάσεων ανανεώσιμων μορφών ενεργείας.

Τροπολογία 760
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές απαιτούν από τους 
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 
τους διαχειριστές συστημάτων διανομής 
να παρέχουν πλήρεις και λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα 
μεταφοράς σε όλους τους νέους 
παραγωγούς που επιθυμούν να συνδεθούν 
με το δίκτυο μεταφοράς και διανομής. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να 
περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμούς, και 
δεδομένα σχετικά με την ικανότητα 
μεταφοράς που έχει ήδη αποδοθεί και 
αυτήν που εξακολουθεί να είναι 
διαθέσιμη.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αντιμετωπίζουν μια σειρά από αβεβαιότητας 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τα καθεστώτα 
μεταφοράς, που αποτελούν σημαντική συνιστώσα όσον αφορά την ανάπτυξη εγκαταστάσεων για 
την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η παροχή στους νέους παραγωγούς των σχετικών 
πληροφοριών για τα συστήματα μεταφοράς, η έλλειψη των οποίων αποτελεί σοβαρό εμπόδιο 
για την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων ανανεώσιμων μορφών ενεργείας.

Τροπολογία 761
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ενδεχομένως, τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαιτούν από τους φορείς 
εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να αναλαμβάνουν 
ολόκληρο ή μέρος του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3. Τα κράτη 
μέλη επανεξετάζουν και λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των 
πλαισίων και των κανόνων ανάληψης και 
επιμερισμού του κόστους που προβλέπεται 
στην παράγραφο 3 μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011 το αργότερο, και στη συνέχεια ανά 
διετία, ώστε να εξασφαλίσουν την ένταξη 
νέων παραγωγών που προβλέπεται στην 
ίδια παράγραφο.

4. Ενδεχομένως, τα κράτη μέλη μπορούν 
να απαιτούν από τους φορείς 
εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να αναλαμβάνουν 
ολόκληρο ή μέρος του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3. Τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να επιβάλουν στους 
διαχειριστές να αναλάβουν ολόκληρο ή 
τμήμα του κόστους της παροχής 
ενέργειας σε φυσικά πρόσωπα τα 
εισοδήματα των οποίων είναι κάτω από 
το εθνικό όριο φτώχειας. Τα κράτη μέλη 
επανεξετάζουν και λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τη βελτίωση των πλαισίων και 
των κανόνων ανάληψης και επιμερισμού 
του κόστους που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, και στη συνέχεια ανά διετία, 
ώστε να εξασφαλίσουν την ένταξη νέων 
παραγωγών που προβλέπεται στην ίδια 
παράγραφο.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να επιβάλλουν στους παραγωγούς ενέργειας να 
συμβάλουν σε μια επιλεκτική πολιτική που θα επιτρέπει τον ενεργειακό εφοδιασμό των 
μειονεκτούντων κοινωνικών στρωμάτων, έναντι εύλογου κόστους.

Τροπολογία 762
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να παρέχουν 
στους επιθυμούντες να συνδεθούν με το 
δίκτυο νέους παραγωγούς, μια πλήρη και 
αναλυτική εκτίμηση των δαπανών της 
σύνδεσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι 
οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν με το 
δίκτυο, να προκηρύσσουν πρόσκληση για 
την υποβολή προσφορών σχετικά με τις 
εργασίες σύνδεσης.

5. Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές υποχρεώνουν τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να παρέχουν 
στους επιθυμούντες να συνδεθούν με το 
δίκτυο νέους παραγωγούς:

(a) συνολική και λεπτομερή εκτίμηση του 
κόστους της σύνδεσης·
(β) χρονοδιάγραμμα παραλαβής και 
επεξεργασίας των αιτήσεων σύνδεσης 
στο δίκτυο·
(γ) χρονοδιάγραμμα πραγματικής 
σύνδεσης στο δίκτυο.
Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες ρυθμιστικές 
αρχές θεσπίζουν διατάξεις όσον αφορά 
τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους (α), (β) και (γ).
Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες ρυθμιστικές 
αρχές μπορούν να επιτρέπουν στους 
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, οι οποίοι επιθυμούν να 
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συνδεθούν με το δίκτυο για την κάλυψη 
των δικών τους αναγκών σύνδεσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φορείς διαχείρισης που 
επιθυμούν να προχωρήσουν στην κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές είναι η διαδικαστική αβεβαιότητα όσον αφορά τις αιτήσεις για πρόσβαση 
στο δίκτυο.

Οι μακρές διαδικασίες για τη σύνδεση στο δίκτυο αποτελεί εμπόδιο για την αποκέντρωση της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν αυστηρότεροι κανόνες πρόσβασης στο δίκτυο και να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη 
μέλη θα μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την υφιστάμενη νομοθεσία για το θέμα αυτό.

Τροπολογία 763
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να παρέχουν 
στους επιθυμούντες να συνδεθούν με το 
δίκτυο νέους παραγωγούς, μια πλήρη και 
αναλυτική εκτίμηση των δαπανών της 
σύνδεσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στους παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, οι οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν 
με το δίκτυο, να προκηρύσσουν 
πρόσκληση για την υποβολή προσφορών 
σχετικά με τις εργασίες σύνδεσης.

5. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να παρέχουν 
στους επιθυμούντες να συνδεθούν με το 
δίκτυο νέους παραγωγούς:

α) μια πλήρη και αναλυτική εκτίμηση των 
δαπανών της σύνδεσης·

β) ένα εύλογο και ακριβές 
χρονοδιάγραμμα παραλαβής και 
επεξεργασίας της αίτησης σύνδεσης στο 
δίκτυο·
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γ) ένα εύλογο και ακριβές 
χρονοδιάγραμμα για την πραγματική 
σύνδεση στο δίκτυο.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν διατάξεις 
επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης προς τους κανόνες των 
εδαφίων (a), (β) και (γ) του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αβεβαιότητα που συνδέεται με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για σύνδεση στο δίκτυο είναι 
μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες για τους διαχειριστές που σχεδιάζουν να αναπτύξουν νέες 
εγκαταστάσεις ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια 
δικαίου για τους διαχειριστές, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι κανόνες σχετικά με τη 
σύνδεση στο δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των σαφών χρονοδιαγραμμάτων για τον 
χειρισμό των αιτήσεων των νεοεισερχομένων.

Τροπολογία 764
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να παρέχουν 
στους επιθυμούντες να συνδεθούν με το 
δίκτυο νέους παραγωγούς, μια πλήρη και 
αναλυτική εκτίμηση των δαπανών της 
σύνδεσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι 
οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν με το 
δίκτυο, να προκηρύσσουν πρόσκληση για 
την υποβολή προσφορών σχετικά με τις 
εργασίες σύνδεσης.

5. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να παρέχουν 
στους επιθυμούντες να συνδεθούν με το 
δίκτυο νέους παραγωγούς, μια πλήρη και 
αναλυτική εκτίμηση των δαπανών της 
σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων και 
σαφών και εύλογων χρονοδιαγραμμάτων 
που δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα δύο 
έτη. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι 
οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν με το 
δίκτυο, να προκηρύσσουν πρόσκληση για 
την υποβολή προσφορών σχετικά με τις 
εργασίες σύνδεσης.
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Or. en

Τροπολογία 765
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να παρέχουν 
στους επιθυμούντες να συνδεθούν με το 
δίκτυο νέους παραγωγούς, μια πλήρη και 
αναλυτική εκτίμηση των δαπανών της 
σύνδεσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι 
οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν με το 
δίκτυο, να προκηρύσσουν πρόσκληση για 
την υποβολή προσφορών σχετικά με τις 
εργασίες σύνδεσης.

5. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να παρέχουν 
στους επιθυμούντες να συνδεθούν με το 
δίκτυο νέους παραγωγούς, μια πλήρη και 
αναλυτική εκτίμηση των δαπανών της 
σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων και 
σαφών και εύλογων χρονοδιαγραμμάτων 
που δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα δύο 
έτη. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι 
οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν με το 
δίκτυο, να προκηρύσσουν πρόσκληση για 
την υποβολή προσφορών σχετικά με τις 
εργασίες σύνδεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση και η διασφάλιση της έγκαιρης και εύλογης φυσικής σύμβασης θα διευκολύνει την 
καλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην αγορά.

Τροπολογία 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 

5. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
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μεταφοράς και διανομής να παρέχουν 
στους επιθυμούντες να συνδεθούν με το 
δίκτυο νέους παραγωγούς, μια πλήρη και 
αναλυτική εκτίμηση των δαπανών της 
σύνδεσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι 
οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν με το 
δίκτυο, να προκηρύσσουν πρόσκληση για 
την υποβολή προσφορών σχετικά με τις 
εργασίες σύνδεσης.

μεταφοράς και διανομής να παρέχουν 
στους επιθυμούντες να συνδεθούν με το 
δίκτυο νέους παραγωγούς, μια πλήρη και 
αναλυτική εκτίμηση των δαπανών της 
σύνδεσης, με βάση το κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους 
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, οι οποίοι επιθυμούν να 
συνδεθούν με το δίκτυο, να προκηρύσσουν 
πρόσκληση για την υποβολή προσφορών 
σχετικά με τις εργασίες σύνδεσης.

Or. en

Τροπολογία 767
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να παρέχουν 
στους επιθυμούντες να συνδεθούν με το 
δίκτυο νέους παραγωγούς, μια πλήρη και 
αναλυτική εκτίμηση των δαπανών της 
σύνδεσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι 
οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν με το 
δίκτυο, να προκηρύσσουν πρόσκληση για 
την υποβολή προσφορών σχετικά με τις 
εργασίες σύνδεσης.

5. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να παρέχουν 
στους επιθυμούντες να συνδεθούν με το 
δίκτυο νέους παραγωγούς, μια πλήρη και 
αναλυτική εκτίμηση των δαπανών της 
σύνδεσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι 
οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν με το 
δίκτυο, να προκηρύσσουν πρόσκληση για 
την υποβολή προσφορών σχετικά με τις 
εργασίες σύνδεσης. Οι προσφορές 
καταρτίζονται με βάση τους 
υφιστάμενους τεχνικούς κανόνες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην εφαρμογή της οδηγίας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενοι τεχνικοί κανόνες. Ο 
φορέας διαχείρισης του δικτύου πρέπει ανά πάσα στιγμή να λειτουργεί ένα δίκτυο που 
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εξασφαλίζει τον ασφαλή εφοδιασμό, σύμφωνα με τους υφιστάμενους τεχνικούς κανόνες. Η 
απαίτηση αυτή πρέπει να πληρούται και στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν με τη μέγιστη παραγωγική τους ικανότητα και όταν οι 
παραγωγοί δεν διοχετεύουν το σύνολο της ενέργειας στο δίκτυο. Κατά συνέπεια, στις 
περιπτώσεις μέγιστης καθώς και ελάχιστης εγγυημένης διοχέτευσης πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη και η ανάπτυξη του δικτύου και το σχετικό επίπεδο επενδύσεων.

Τροπολογία 768
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο επιμερισμός του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 
πραγματοποιείται με μηχανισμό που 
βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια, λαμβανομένων 
υπόψη των πλεονεκτημάτων που 
αποκομίζουν από τις εν λόγω συνδέσεις οι 
αρχικά και μετέπειτα συνδεόμενοι 
παραγωγοί, καθώς επίσης και οι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής.

6. Ο επιμερισμός του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 
πραγματοποιείται με μηχανισμό που 
βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των μελλοντικών μειονεκτημάτων στον υπολογισμό του κόστους δεν είναι 
εφικτή και θα οδηγήσει σε διάφορες νομικές διαφορές.

Τροπολογία 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο επιμερισμός του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 

6. Ο επιμερισμός του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 
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πραγματοποιείται με μηχανισμό που 
βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια, λαμβανομένων 
υπόψη των πλεονεκτημάτων που 
αποκομίζουν από τις εν λόγω συνδέσεις οι 
αρχικά και μετέπειτα συνδεόμενοι 
παραγωγοί, καθώς επίσης και οι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων μεταφοράς 
και διανομής.

πραγματοποιείται με μηχανισμό που 
βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια, λαμβανομένων 
υπόψη των πλεονεκτημάτων που 
αποκομίζουν, σε σχέση με το κόστος 
σύνδεσης, από τις εν λόγω συνδέσεις οι 
αρχικά και μετέπειτα συνδεόμενοι 
παραγωγοί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός των πιθανών πλεονεκτημάτων από το σύνολο του συστήματος καθώς και τους 
συνδεδεμένους παραγωγούς ουδέποτε θα δώσει αναμφισβήτητο αποτέλεσμα. Μια πιθανή
συνέπεια ενδέχεται να είναι η δημιουργία στρέβλωσης μεταξύ των αιτούντων.

Τροπολογία 770
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο 
καταλογισμός των δαπανών μεταφοράς και 
διανομής να μην δημιουργεί διακρίσεις εις 
βάρος της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, και 
ιδίως της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που παράγεται σε 
απόκεντρες περιφέρειες, όπως νησιωτικές 
περιοχές, και σε περιφέρειες χαμηλής 
πληθυσμιακής πυκνότητας.

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
μεριμνούν να καταστεί υποχρεωτικός ο 
καταλογισμός των δαπανών μεταφοράς και 
διανομής να μην δημιουργεί διακρίσεις εις 
βάρος της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, και να 
μη δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε απόκεντρες 
περιφέρειες, όπως νησιωτικές περιοχές, και 
σε περιφέρειες χαμηλής πληθυσμιακής 
πυκνότητας· η Επιτροπή διερευνά
περιπτώσεις καταχρηστικής αξιοποίησης 
της διάταξης αυτής και, σε περίπτωση 
παραβίασής της, λαμβάνει διορθωτικά 
μέτρα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη παραβίαζαν συστηματικά τη ρήτρα αυτή και η Επιτροπή απέτυχε να επιβάλει την 
εφαρμογή της. Την τροπολογία αυτή καθιστά αυστηρότερη τη διατύπωση ώστε να 
αποσαφηνιστούν πλήρως οι ευθύνες των αρμοδίων αρχών.

Τροπολογία 771
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα τέλη 
που χρεώνουν οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής για 
τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής 
ενέργειας από εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας να αντανακλούν τα οφέλη που 
μπορούν να αποκομίζουν λόγω της 
σύνδεσης της εγκατάστασης με το δίκτυο. 
Αυτά τα οφέλη μπορούν να προκύπτουν 
από την άμεση χρήση του δικτύου 
χαμηλής τάσης.

8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα τέλη 
που χρεώνουν οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής για 
τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής 
ενέργειας από εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας να αντανακλούν το κόστος λόγω 
της σύνδεσης της εγκατάστασης με το 
δίκτυο. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα πλεονεκτήματα της κατανεμημένης παραγωγής στο οποία αναφερόμαστε και η δυνατότητα 
ποσοτικοποίησής τους πρέπει να θεωρούνται προβληματικά, καθόσον η κατανεμημένη 
παραγωγή μπορεί να περιορίσει τις απώλειες δικτύου εάν διοχετεύεται τον κατάλληλο χρόνο και 
σε κατάλληλες ποσότητες. Επιπλέον, η υπηρεσία που παρέχεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας συχνά είναι δύσκολο να σχεδιαστεί ενώ η διοχέτευση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο 
σε άσχετες με τη χρήση της χρονικές στιγμές συχνά αυξάνει τις απώλειες.
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Τροπολογία 772
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα τέλη 
που χρεώνουν οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής για 
τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής 
ενέργειας από εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας να αντανακλούν τα οφέλη που 
μπορούν να αποκομίζουν λόγω της 
σύνδεσης της εγκατάστασης με το δίκτυο. 
Αυτά τα οφέλη μπορούν να προκύπτουν 
από την άμεση χρήση του δικτύου χαμηλής 
τάσης.

8. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα τέλη 
που χρεώνουν οι φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής για 
τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής 
ενέργειας από εγκαταστάσεις 
συμπαραγωγής ενέργειας ή που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας να αντανακλούν τα οφέλη που 
μπορούν να αποκομίζουν λόγω της 
σύνδεσης της εγκατάστασης με το δίκτυο. 
Αυτά τα οφέλη μπορούν να προκύπτουν 
από την άμεση χρήση του δικτύου χαμηλής 
τάσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τον προβληματισμό που αναπτύσσεται όσον αφορά την πρόσβαση στο δίκτυο για τις 
ανανεώσιμες μορφές ηλεκτρικής ενέργειας τον συμμερίζονται όλες οι αποκεντρωμένες 
εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις αυτές παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις προς ιδία κατανάλωση, ή σε δημόσια  κτίρια (π.χ. νοσοκομεία κλπ), ή σε 
εμπορικά συγκροτήματα και συγκροτήματα κατοικιών. Οι αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις, 
όπως και οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής, πρέπει να επωφεληθούν επίσης από τις πρόσφατες 
νομοθετικές προόδους στον τομέα της σύνδεσης στο δίκτυο και η συμβολή τους πρέπει να 
απεικονίζεται στις διαδικασίες και το συνεπακόλουθο κόστος.

Τροπολογία 773
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη θα ακολουθήσουν μια συντονισμένη 
προσέγγιση για την ανάπτυξη της 
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αιολικής και θαλάσσιας ενέργειας 
ανοικτής θαλάσσης στη Βόρεια 
Θάλασσα, τη Θάλασσα της Ιρλανδίας και 
τη Βαλτική. Το σχέδιο αυτό θα 
περιλαμβάνει μια βελτιστοποιημένη 
διαδικασία έγκρισης και η απαραίτητη 
υποδομή δικτύου, τόσο στην ανοικτή 
θάλασσα όσο και στην ξηρά, θα 
αποτελέσει έργο προτεραιότητας στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας των 
διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη θα ακολουθήσουν μια συντονισμένη 
προσέγγιση για την ανάπτυξη 
δυνατοτήτων παραγωγής αιολικής και 
ηλιακής θερμικής ενέργειας στην περιοχή 
της Μεσογείου, τόσο σε χώρες μέλη της 
ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες. Η 
πρωτοβουλία των διευρωπαϊκών δικτύων 
(ΔΕΔ) θα περιλάβει και έργο 
προτεραιότητας για την αναγκαία 
δικτυακή υποδομή και τη βελτίωση του 
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
διαχειριστών συστημάτων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη του αιολικού και θαλάσσιου δυναμικού ανοιτκής θάλασσας στη Βόρεια Θάλασσα 
και τη Βαλτική, καθώς και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της ηλιακής θερμικής ενέργειας και 
της αιολικής στην περιοχή της Μεσογείου θα είναι πιο εύκολη αν ακολουθηθεί μια 
συντονισμένη προσέγγιση και πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας ΔΕΔ.

Τροπολογία 774
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Εντός δύο ετών από την έναρξη 
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ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του 
ενδεχόμενου κόστους των ενεργειοβόρων 
βιομηχανιών και των νοικοκυριών που 
επέφεραν οι αναγκαίες τεχνικές 
προσαρμογές των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων 
καταναλωτών ενέργειας από το πλήρες 
κόστος που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8α και για τη μείωση της 
ενεργειακής φτώχειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση του κόστους και, κατά συνέπεια, των τελικών λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, 
που συνεπάγεται η προτεινόμενη οδηγία θα είναι εν δυνάμει πολύ σημαντική για τους τομείς 
των ενεργειοβόρων βιομηχανιών και των νοικοκυριών. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό η 
Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση για να συνειδητοποιηθεί πλήρως το ενδεχόμενο αυτό 
κόστος και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ενδεχόμενες επιπτώσεις προς τους 
ευαίσθητους και φτωχότερους καταναλωτές λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα.

Τροπολογία 775
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Τα κράτη μέλη αξιολογούν την 
αναγκαιότητα επέκτασης της 
υφιστάμενης δικτυακής υποδομής αερίου 
για να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση του 
αερίου που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές, με βάση περιβαλλοντικά, τεχνικά 
και οικονομικά κριτήρια, λαμβάνοντας 
υπόψη εναλλακτικούς τρόπους τοπικής 
αξιοποίησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διοχέτευση αερίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε δίκτυα αποτελεί έναν από τους εν 
δυνάμει τρόπους αξιοποίησης. Λόγω του κόστους και της ασφάλειας των υποδομών, των 
υγειονομικών ή τεχνικών περιορισμών, η διοχέτευση βιοαερίου και οι σχετικές επεκτάσεις των 
δικτύων πρέπει να βασίζεται σε έγκυρες και ολοκληρωμένες αξιολογήσεις, που θα εξετάζουν 
τρόπους τοπικής αξιοποίησης, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Στις 
αξιολογήσεις αυτές πρέπει να περιληφθούν και το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος και η 
διάρκεια της αειφόρου παραγωγής αερίου.

Τροπολογία 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 α. Σε περίπτωση που η διοχέτευση 
βιοαερίου που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί 
την κατάλληλη λύση με βάση 
περιβαλλοντικά, τεχνικά και οικονομικά 
κριτήρια, χωρίς να πλήττεται η 
αξιοπιστία και η ασφάλεια του δικτύου 
αερίου, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής αερίου να διασφαλίζουν, στην 
επικράτειά τους, τη μεταφορά και τη 
διανομή αερίου που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον βαθμό 
που το εν λόγω αέριο μπορεί να 
διανεμηθεί τεχνικά και με ασφάλεια 
στους καταναλωτές.
Το κόστος σύνδεσης στο δίκτυο 
περιλαμβάνει τη σύνδεση στο σημείο 
διασύνδεσης, το σύστημα μέτρησης της 
πίεσης, διατάξεις αύξησης της πίεσης και 
συντονισμένα μέτρα.
Όποτε κρίνεται απαραίτητο, τα κράτη 
μέλη μπορούν να ζητήσουν από τους 
διαχειριστές δικτύων μεταφοράς και 
διανομής να επιμερίζονται το ανωτέρω 
κόστος.
Το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010, 
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τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για τον καθορισμό του νομικού 
πλαισίου και των κανόνων σχετικά με την 
ανάληψη ευθύνης και τον επιμερισμό του 
κόστους αυτού. Εν συνεχεία, αναθεωρούν 
το πλαίσιο αυτό κάθε δύο έτη και το 
περιλαμβάνουν στα εθνικά σχέδια δράσης 
τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.
Οι διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς 
και διανομής παρέχουν επίσης στο αέριο 
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, κατά προτεραιότητα πρόσβαση 
στο σύστημα, εφόσον αυτό συνάδει με τη 
διαχείριση του δικτύου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που η ενδεδειγμένη λύση είναι η διοχέτευση αερίου στο σύστημα, είναι αναγκαίο 
να υπάρξουν προδιαγραφές ασφαλείας, τεχνικές προϋποθέσεις και κανόνες σχετικά με τον 
επιμερισμό του κόστους. Για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων στους τελικούς 
καταναλωτές, οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος λειτουργεί με 
οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. Λόγω της ποικιλίας των εθνικών καθεστώτων ενίσχυσης 
και των έντονων ιδιαιτεροτήτων κάθε έργου διοχέτευσης, θεωρείται καταλληλότερο οι κανόνες 
αυτοί να καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8β. Τα κράτη μέλη αξιολογούν την 
αναγκαιότητα επέκτασης της 
υφιστάμενης δικτυακής υποδομής αερίου 
για να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση του 
αερίου που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές, με βάση περιβαλλοντικά, τεχνικά 
και οικονομικά κριτήρια, λαμβάνοντας 
υπόψη εναλλακτικούς τρόπους τοπικής 
αξιοποίησης.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διοχέτευση αερίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε δίκτυα αποτελεί έναν από τους εν 
δυνάμει τρόπους αξιοποίησης. Λόγω του κόστους και της ασφάλειας των υποδομών, των 
υγειονομικών ή τεχνικών περιορισμών, η διοχέτευση βιοαερίου και οι σχετικές επεκτάσεις των 
δικτύων πρέπει να βασίζεται σε έγκυρες και ολοκληρωμένες αξιολογήσεις, που θα εξετάζουν 
τρόπους τοπικής αξιοποίησης όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Στις 
αξιολογήσεις αυτές πρέπει να περιληφθούν και το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος και η 
διάρκεια της αειφόρου παραγωγής αερίου.

Τροπολογία 778
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8β. Για τη διοχέτευση αερίου που 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στα δίκτυα μεταφοράς και 
διανομής, τα κράτη μέλη θεσπίζουν
διαφανείς και αμερόληπτους κανόνες 
όσον αφορά την ποιότητα του αερίου, 
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια σχετικά με 
την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη 
δημόσια υγεία.
Τα κράτη μέλη θασπίζουν επίσης 
αμερόληπτο και διαφανές πλαίσιο που 
επιτρέπει στους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να καθορίζουν, 
για κάθε αίτηση διοχέτευσης, τις 
απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τελικώς τους 
κανόνες για τον επιμερισμό των ευθυνών 
όσον αφορά τους τεχνικούς περιορισμούς 
εποπτείας και, όπου χρειάζεται, των 
μετρήσεων της ποιότητας και της οσμής 
του αερίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εναπόκειται στην ευθύνη των κρατών μελών να καθορίσουν ακριβείς προδιαγραφές για την 
ποιότητα του αερίου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ασφάλεια των δικτύων 
αερίου καθώς και η αξιόπιστη, ασφαλής και υγιεινή τελική χρήση. Τα θέματα αυτά δεν μπορούν 
να εναπόκεινται στην αποκλειστική ευθύνη των διαχειριστών και/ή των παραγωγών.

Όσον αφορά τις τεχνικές προϋποθέσεις, λόγω των έντονων ιδιαιτεροτήτων κάθε έργου 
διοχέτευσης, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ένα διαφανές και αμερόληπτο πλαίσιο, ενώ οι 
διαχειριστές του συστήματος μεταφοράς και διανομής καθορίζουν τις ακριβείς συνθήκες για 
κάθε έργο με βάση το συνολικό αυτό πλαίσιο.

Τροπολογία 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8γ. Για τη διοχέτευση αερίου που 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στα δίκτυα μεταφοράς και 
διανομής, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
διαφανείς και αμερόληπτους κανόνες 
όσον αφορά την ποιότητα του αερίου, 
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια σχετικά με 
την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη 
δημόσια υγεία.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν επίσης 
αμερόληπτο και διαφανές πλαίσιο που 
επιτρέπει στους διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να καθορίζουν, 
για κάθε αίτηση διοχέτευσης, τις 
απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τελικώς τους 
κανόνες για τον επιμερισμό των ευθυνών 
όσον αφορά τους τεχνικούς περιορισμούς 
εποπτείας και, όπου χρειάζεται, των 
μετρήσεων της ποιότητας και της οσμής 
του αερίου.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Εναπόκειται στην ευθύνη των κρατών μελών να καθορίσουν ακριβείς προδιαγραφές για την 
ποιότητα του αερίου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ασφάλεια των δικτύων 
αερίου καθώς και η αξιόπιστη, ασφαλής και υγιεινή τελική χρήση. Όσον αφορά τις τεχνικές 
προϋποθέσεις, λόγω των έντονων ιδιαιτεροτήτων κάθε έργου διοχέτευσης, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν ένα διαφανές και αμερόληπτο πλαίσιο, ενώ οι διαχειριστές του συστήματος 
μεταφοράς και διανομής καθορίζουν τις ακριβείς συνθήκες για κάθε έργο με βάση το συνολικό 
αυτό πλαίσιο.

Τροπολογία 780
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 14a
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε η ανάπτυξη του δικτύου να 
λάβει υπόψη την ανάπτυξη της 
παραγωγής κεντρικής θέρμανσης και 
κλιματισμού από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η στήριξη της υποδομής στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού είναι εξίσου 
αναγκαία με τις διατάξεις του άρθρου 14.

Τροπολογία 781
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας για 
τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά

Κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας για 
ενέργεια από βιομάζα
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκπλήρωση των στόχων της αναχαίτισης της κλιματικής αλλαγής, της διατήρησης της 
βιοποικιλότητας και της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων μπορούν 
να επιτευχθούν μόνο εάν οι απαιτήσεις των κριτηρίων αειφορίας επεκταθούν, στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας, στο σύνολο της βιομάζας για ενέργεια και σε όλους τους άλλους 
βιομηχανικούς φορείς - πετρελαϊκές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων και ξυλείας - με τις 
οποίες τα βιοκαύσιμα έχουν αλληλεπίδραση.

Τροπολογία 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας για 
τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά

Κριτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής
αειφορίας για την ενέργεια από βιομάζα

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέρα από τα περιβαλλοντικά είναι απαραίτητο να τεθούν και κοινωνικά κριτήρια. Όπου στην 
έκθεση αναφέρονται «βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά» πρέπει να αντικατασταθούν από την 
«ενέργεια από βιομάζα», γιατί το σύνολο της βιομάζας πρέπει να υπόκειται σε κριτήρια 
αειφορίας.

Τροπολογία 783
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας για 
τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά

Κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά

Or. en
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Τροπολογία 784
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας για 
τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά

Κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας για 
τη βιομάζα, τα βιοκαύσιμα και άλλα 

βιορευστά

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πάσης φύσεως ενέργεια που προέρχεται από φυτά και χρησιμοποιείται στις μεταφορές πρέπει 
να υπόκειται στα ίδια κριτήρια αειφορίας. Πρέπει να περιληφθεί ο όρος "βιομάζα" 
επιπροσθέτως των όρων "βιοκαύσιμα" και "βιορευστά", προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν 
νομοθετικό κενό που θα προέκυπτε από την τεχνολογική εξέλιξη, π.χ. χρήση της βιομάζας για 
την παραγωγή υδρογόνου για τις μεταφορές.

Τροπολογία 785
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας για 
τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά

Κριτήρια περιβαλλοντικής αειφορίας για 
όλα τα είδη βιομάζας που 

χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς 
σκοπούς

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ισχύοντα κριτήρια αειφορίας δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αειφορία της βιομάζας και 
δεν λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της αειφορίας. Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη 
βελτίωση των κριτηρίων αειφορίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές για περιορισμό των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρική ενέργεια 



PE409.428v01-00 70/147 AM\731121EL.doc

EL

και τις μεταφορές, ευθυγραμμίζονται με αυτά που μπορούν να αναμένονται από τα υφιστάμενα 
ρεύματα και τις τεχνολογίες στον τομέα της βιομάζας (με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία).

Τροπολογία 786
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ανεξαρτήτως του κατά πόσον οι 
πρώτες ύλες καλλιεργήθηκαν εντός ή 
εκτός της επικράτειας της Κοινότητας, η 
ενέργεια από βιομάζα, βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς που απαριθμούνται στα 
σημεία α) έως γ) κατωτέρω μόνον εφόσον 
πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 5:

α) για την αξιολόγηση της τήρησης των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας ως προς 
τους εθνικούς στόχους·

α) για την αξιολόγηση της τήρησης των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας ως προς 
τους εθνικούς στόχους·

(αα) για την μέτρηση της συμμόρφωσης 
των καυσίμων για μεταφορές με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας για την ποιότητα 
των καυσίμων·

β) για την αξιολόγηση της τήρησης των 
υποχρεώσεων που αφορούν την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές·

β) για την αξιολόγηση της τήρησης των 
υποχρεώσεων που αφορούν την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές·

γ) για τον προσδιορισμό της 
επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική 
υποστήριξη για την κατανάλωση 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών.

γ) για τον προσδιορισμό της 
επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική 
υποστήριξη για την κατανάλωση 
βιομάζας, βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την 
ποιότητα των καυσίμων.
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Τροπολογία 787
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όλες οι μορφές βιομάζας που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ενέργειας λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που απαριθμούνται στα σημεία 
α), β) και γ) κατωτέρω μόνον εφόσον 
πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται 
στις παραγράφους 2 έως 9:

α) για την αξιολόγηση της τήρησης των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας ως προς 
τους εθνικούς στόχους·

α) για την αξιολόγηση της τήρησης των 
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας ως προς 
τους εθνικούς στόχους·

β) για την αξιολόγηση της τήρησης των 
υποχρεώσεων που αφορούν την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές·

β) για την αξιολόγηση της τήρησης των 
υποχρεώσεων που αφορούν την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές·

γ) για τον προσδιορισμό της 
επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική 
υποστήριξη για την κατανάλωση 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών.

γ) για τον προσδιορισμό της 
επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική 
υποστήριξη για την κατανάλωση 
βιομάζας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ισχύοντα κριτήρια αειφορίας δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αειφορία της βιομάζας και 
δεν λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της αειφορίας. Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη 
βελτίωση των κριτηρίων αειφορίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές για περιορισμό των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρική ενέργεια 
και τις μεταφορές, ευθυγραμμίζονται με αυτά που μπορούν να αναμένονται από τα υφιστάμενα 
ρεύματα και τις τεχνολογίες στον τομέα της βιομάζας (με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία).
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Τροπολογία 788
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 1 – πρώτη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ανεξαρτήτως του κατά πόσον οι 
πρώτες ύλες καλλιεργήθηκαν εντός ή 
εκτός της επικράτειας της Κοινότητας, τα 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
απαριθμούνται στα σημεία α), β) και γ) 
κατωτέρω μόνον εφόσον πληροί τα 
κριτήρια που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 5:

Or. en

Τροπολογία 789
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 1 – πρώτη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η ενέργεια από βιομάζα λαμβάνεται
υπόψη για τους σκοπούς που 
απαριθμούνται στα σημεία α), β) και γ) 
κατωτέρω μόνον εφόσον πληροί τα 
κριτήρια που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 5:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκπλήρωση των στόχων της αναχαίτισης της κλιματικής αλλαγής, της διατήρησης της 
βιοποικιλότητας και της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων μπορούν 
να επιτευχθούν μόνο εάν οι απαιτήσεις των κριτηρίων αειφορίας επεκταθούν, στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας, στο σύνολο της βιομάζας για ενέργεια και σε όλους τους άλλους 
βιομηχανικούς φορείς - πετρελαϊκές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων και ξυλείας - με τις 
οποίες τα βιοκαύσιμα έχουν αλληλεπίδραση.
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Τροπολογία 790
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 1 – πρώτη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Αναγκαία τροποποίηση δεδομένου ότι ορίζεται νέο κριτήριο.

Τροπολογία 791
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) για την μέτρηση της συμμόρφωσης 
των καυσίμων για μεταφορές με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας για την ποιότητα 
των καυσίμων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμίσεις για τα βιοκαύσιμα στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να εναρμονιστούν τόσο 
με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και με την οδηγία για την ποιότητα των 
καυσίμων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η διασταυρούμενη αναφορά, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι θα ισχύει μία δέσμη κανόνων στο πλαίσιο αμφοτέρων των οδηγιών.
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Τροπολογία 792
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και άλλων βιορευστών τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 35%.

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση ενέργειας από 
βιομάζα η οποία λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, υπολογίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 17, παράγραφος 1 και πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 35%. 

Στην περίπτωση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που έχουν παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιανουάριο του 2008, το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, η  μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
από τη χρήση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών τα οποία λαμβάνονται υπόψη 
για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, θα ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 50%, με βάση αναθεώρηση που θα 
διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως 
το 2013 και στη συνέχεια ανά διετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καταλληλότερη επιλογή θα ήταν μια προσέγγιση δύο φάσεων, που θα λαμβάνει ειδικότερα 
υπόψη την ανάγκη υιοθέτησης σταδιακής προσέγγισης σε πιο προηγμένες μορφές βιοκαυσίμων 
και πρώτων υλών. Η προσέγγιση αυτή απεικονίζεται με ενάργεια στο έγγραφο της ειδικής 
ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για τα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, της 10ης 
Απριλίου 2008.
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Τροπολογία 793
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και άλλων βιορευστών τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 35%.

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση ενέργειας από 
βιομάζα η οποία λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, πρέπει να είναι τουλάχιστον 
35%, και θα αυξηθεί σε τουλάχιστον 50% 
την 1η Ιανουαρίου 2012 και σε 60% την 
1η Ιανουαρίου 2017.

Στην περίπτωση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που έχουν παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιανουάριο του 2008, το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.

Στην περίπτωση ενέργειας από βιομάζα
που έχει παραχθεί από εγκαταστάσεις που 
λειτουργούσαν τον Ιανουάριο του 2008, το 
πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται από 1ης 
Απριλίου 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει ελάχιστη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την χρήση
ενέργειας από βιομάζα της τάξης του 35%, ποσοστό υπερβολικά χαμηλό. Η μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει να φθάσει τουλάχιστον το 60%.

Τροπολογία 794
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και άλλων βιορευστών τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 35%.

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και άλλων βιορευστών για μεταφορές, τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, υπολογίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 17, παράγραφος 1 και πρέπει να 
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είναι τουλάχιστον 50%, εκτός από την 
περίπτωση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που έχουν παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιανουάριο του 2008, όπου η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 35% μέχρι 
την 1η Απριλίου 2013.

Στην περίπτωση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που έχουν παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιανουάριο του 2008, το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο τα βιοκαύσιμα που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επίτευξη του στόχου και θα είναι επιλέξιμα για 
ενίσχυση, αλλά εύλογα μπορούμε να επιτρέψουμε μια μικρή περίοδο προσαρμογής στις 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις παραγωγής βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 795
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και άλλων βιορευστών τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 35%.

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση ενέργειας από 
βιομάζα η οποία λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, υπολογίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 17, παράγραφος 1 και πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 50%.

Στην περίπτωση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που έχουν παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιανουάριο του 2008, το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.

Στην περίπτωση ενέργειας από βιομάζα
που έχει παραχθεί από εγκαταστάσεις που 
λειτουργούσαν τον Ιανουάριο του 2008, το 
πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται από 1ης 
Απριλίου 2013.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η προταθείσα εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου κατά 35% δεν είναι αρκετά φιλόδοξη. 
Με τον καθορισμό ενός τόσο χαμηλού στόχου το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 
βιοκαυσίμων θα πληροί τις προϋποθέσεις για παροχή κινήτρων πράγμα που ενδέχεται να 
μπλοκάρει την παραγωγή σε μη αποδοτική παραγωγή με περιορισμένα οφέλη για το κλίμα και 
πιθανά μεγάλης κλίμακας έμμεσα αποτελέσματα στη χρήση γης. Πέραν αυτού, προτείνοντας 
χαμηλό όριο για τα αέρια θερμοκηπίου μόνο 35% το σημαντικό δυναμικό για αποδοτική 
παραγωγή βιοκαυσίμων στις τροπικές περιοχές χάνει τη σημασία του.

Τροπολογία 796
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και άλλων βιορευστών τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 35%.

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση καυσίμων για 
τις μεταφορές η οποία λαμβάνεται υπόψη 
για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, υπολογίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 17, παράγραφος 1 και πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 60%.

Στην περίπτωση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που έχουν παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιανουάριο του 2008, το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.

Στην περίπτωση ενέργειας από βιομάζα
που έχει παραχθεί από εγκαταστάσεις που 
λειτουργούσαν τον Ιανουάριο του 2008, το 
πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται από 1ης
Ιανουαρίου 2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να είναι αρκετά υψηλό, ώστε να εγγυάται 
την αποτελεσματική χρήση των πενιχρών πόρων βιομάζας. Επίσης, αν δεν βελτιωθεί 
ουσιαστικά η μέθοδος υπολογισμού, η τιμή για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
κινδυνεύει να υπερεκτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό, οδηγώντας σε παραπλάνηση των καταναλωτών 
και σε εσφαλμένες πολιτικές.
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Τροπολογία 797
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και άλλων βιορευστών τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 35%.

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση όλων των 
μορφών βιομάζας που χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή ενέργειας λαμβάνονται
υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 35% για τα καύσιμα των 
μεταφορών και 50% για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περίπτωση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που έχουν παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιανουάριο του 2008, το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.

Όλες οι μορφές βιομάζας που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ενέργειας που έχουν παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιανουάριο του 2008, το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ισχύοντα κριτήρια αειφορίας δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αειφορία της βιομάζας και 
δεν λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της αειφορίας. Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη 
βελτίωση των κριτηρίων αειφορίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές για περιορισμό των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρική ενέργεια 
και τις μεταφορές, ευθυγραμμίζονται με αυτά που μπορούν να αναμένονται από τα υφιστάμενα 
ρεύματα και τις τεχνολογίες στον τομέα της βιομάζας (με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία).

Τροπολογία 798
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση ενέργειας από 
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και άλλων βιορευστών τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 35%.

βιομάζα η οποία λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, υπολογίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 17, παράγραφος 1 και πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 35%. Στην περίπτωση 
των κυτταρινούχων βιοκαυσίμων, των 
βιοαερίων και των βιορευστών από 
χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά 
λίπη ή μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 
πρέπει να επιτύχουν μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
τουλάχιστον κατά 50%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της ελάχιστης κατά 35% μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα 
σημάνει σοβαρούς περιορισμούς στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Ένας από τους στόχους της 
προώθησης των βιοκαυσίμων είναι η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και, κατά συνέπεια, η
ευρωπαϊκή παραγωγή πρώτων υλών πρέπει να ενθαρρυνθεί και το επίπεδο μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών 
από τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται από ευρωπαϊκές πρώτες ύλες. Στην περίπτωση των 
κυτταρινούχων βιοκαυσίμων, των βιοαερίων και των βιορευστών από χρησιμοποιημένα φυτικά 
έλαια ή ζωικά λίπη ή μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα πρέπει να επιτευχθούν μεγαλύτερες μειώσεις, 
ώστε οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου να καμφθούν ακόμη περισσότερο.

Τροπολογία 799
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και άλλων βιορευστών τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 35%.

2. Η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και άλλων βιορευστών τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 35%, και θα αυξηθεί σε 
τουλάχιστον 50% την 1η Ιανουαρίου 2014
και σε 60% την 1η Ιανουαρίου 2017.

Or. en



PE409.428v01-00 80/147 AM\731121EL.doc

EL

Τροπολογία 800
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που έχουν παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιανουάριο του 2008, το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.

Από την 1η Ιανουαρίου 2012, η  μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
από τη χρήση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών τα οποία λαμβάνονται υπόψη 
για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, θα ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 50%.

Τα συστήματα στήριξης πρέπει να 
προωθούν τα βιοκαύσιμα και άλλα 
βιορευστά που επιτυγχάνουν μεγαλύτερες 
μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
από το ελάχιστο όριο. Υψηλότερη στήριξη 
πρέπει να χορηγείται μόνο όταν υπάρχουν 
επαρκείς αποδείξεις των ισχυρισμών περί 
μεγαλύτερων μειώσεων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Στα σχετικά έγγραφα 
πρέπει να περιλαμβάνονται και αποδείξεις 
περί μη ύπαρξης έμμεσων συνεπειών, με
τη χρήση προϊόντων από απόβλητα ή 
μέσω της καλλιέργειας υποβαθμισμένων 
εκτάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση των βιοκαυσίμων που είναι σε θέση να επιτύχουν μεγαλύτερες μειώσεις εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου πρέπει να ενθαρρυνθεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αφενός με την επιβολή 
υποχρεωτικών ορίων και, αφετέρου, με την παροχή οικονομικών κινήτρων. Η παραγωγή 
βιοενεργείας από προϊόντα αποβλήτων ή με την καλλιέργεια υποβαθμισμένων εκτάσεων 
περιορίζει την πίεση που ασκεί η παραγωγή βιοενέργειας στη γη, τα ύδατα και την παραγωγή 
τροφίμων και, συνεπώς, πρέπει να ενθαρρυνθεί.
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Τροπολογία 801
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που έχουν παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιανουάριο του 2008, το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 η μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
τη χρήση των βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που χρησιμοποιούνται για 
τους σκοπούς αυτούς και αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, θα ανέλθει 
τουλάχιστον στο 50%. Το επίπεδο αυτό 
πρέπει να επιτευχθεί με ετήσια αύξηση 
της τάξης του 3% από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας μέχρι το 2015.
Οι μειώσεις των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και άλλων βιορευστών υπολογίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθούν τα πλεονεκτήματα των βιοκαυσίμων έναντι των ορυκτών καυσίμων 
συμβάλλοντας έτσι περισσότερο στην προστασία του κλίματος περίμενες επιτευχθεί καλύτερη 
εξισορρόπηση των εκπομπών CO2.  Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων πρώτης γενεάς υπάρχουν 
ακόμη αρκετές δυνατότητες βελτίωσης της ισορροπίας αυτής.

Τροπολογία 802
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που έχουν παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιανουάριο του 2008, το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 η μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
τη χρήση των βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που χρησιμοποιούνται για 
τους σκοπούς αυτούς και αναφέρονται 
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στην παράγραφο 1, θα ανέλθει 
τουλάχιστον στο 50%. Το επίπεδο αυτό 
πρέπει να επιτευχθεί με ετήσια αύξηση 
της τάξης του 2% από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας μέχρι το 2020.
Οι μειώσεις των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων 
και άλλων βιορευστών υπολογίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθούν τα πλεονεκτήματα των βιοκαυσίμων έναντι των ορυκτών καυσίμων 
συμβάλλοντας έτσι περισσότερο στην προστασία του κλίματος περίμενες επιτευχθεί καλύτερη 
εξισορρόπηση των εκπομπών CO2.  Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων πρώτης γενεάς υπάρχουν 
ακόμη αρκετές δυνατότητες βελτίωσης της ισορροπίας αυτής.

Τροπολογία 803
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών που έχουν παραχθεί από 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν τον 
Ιανουάριο του 2008, το πρώτο εδάφιο 
εφαρμόζεται από 1ης Απριλίου 2013.

Στην περίπτωση ενέργειας από βιομάζα
που έχει παραχθεί από εγκαταστάσεις που 
λειτουργούσαν στις 30 Ιουνίου του 2009, 
το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται από 1ης 
Οκτωβρίου 2014.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εύλογη περίοδος κατασκευής μιας εγκατάστασης βιορευστού είναι 
18 μήνες, η μεταβατική περίοδος πρέπει να επεκταθεί για όλες τις εγκαταστάσεις που θα 
λειτουργούν στις 30 Ιουνίου 2009. Επιπλέον, η μεταβατική περίοδος πρέπει να επεκταθεί και να 
αρχίσει να εφαρμόζεται από 1ης Οκτωβρίου 2014.
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Τροπολογία 804
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μειώσεις των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να υπολογίζονται 
σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται 
στο άρθρο 17.

Or. en

Τροπολογία 805
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Tα καύσιμα κίνησης από βιομάζα που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 περιορίζονται σε καύσιμα 
προερχόμενα από
α) απόβλητα ή υπολείμματα, 
περιλαμβανομένου του βιοαερίου,
β) πρώτες ύλες που φύονται σε 
ακαλλιέργητη, υποβαθμισμένη ή οριακής 
απόδοσης έκταση με καθαρό όφελος σε 
άνθρακα όσον αφορά τις εκπομπές από 
την αλλαγή στη χρήση της γης σε περίοδο 
10 ετών·
γ) καύσιμα από πρώτες ύλες που δεν 
επιφέρουν εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
από την άμεση ή έμμεση αλλαγή στις 
χρήσεις γης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα καύσιμα για μεταφορές που προέρχονται από βιομάζα πρέπει να περιορίζονται στις πρώτες 
ύλες που δεν επιφέρουν άμεση ή έμμεση μεταβολή των εκπομπών από την αλλαγή στις χρήσεις 
γης. Η δυνατότητα βελτίωσης της συγκράτησης του άνθρακα όσον αφορά τις οριακής απόδοσης 
ή τις υποβαθμισμένες εκτάσεις δεν θα υλοποιηθεί εάν οι στόχοι της ΕΕ για συμμόρφωση της 
αγοράς δεν συμβάλλουν στην υλοποίησή της.

Τροπολογία 806
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η εκμετάλλευση εκτάσεων για την 
παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών 
δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική της 
εκμετάλλευσης εκτάσεων για την 
παραγωγή ειδών διατροφής.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 807
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις με 
αναγνωρισμένη υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας, δηλαδή από εκτάσεις 

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από:
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που είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 
ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:
α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ'όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν 
ώστε έχουν αποκατασταθεί η φυσική 
σύνθεση ειδών και οι φυσικές διεργασίες·
β) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί ως προστατευόμενη, εκτός εάν 
υποβληθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών 
δεν θίγει τους σκοπούς αυτούς· 

α) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί δια νόμου ως προστατευόμενη, 
εκτός εάν υποβληθούν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω 
πρώτων υλών δεν θίγει τους σκοπούς 
αυτούς·

γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
δηλαδή λειμώνες που παρουσιάζουν 
μεγάλο πλούτο ειδών, καμία λίπανση και 
καμία υποβάθμιση.

β) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
δηλαδή λειμώνες που παρουσιάζουν 
μεγάλο πλούτο ειδών, καμία λίπανση και 
καμία υποβάθμιση·

γ) εκτάσεις στις οποίες έχει επέλθει 
παράνομη αλλαγή στις χρήσεις γης ή 
καταστροφή παρθένων υγροτόπων που 
ενδέχεται να οδηγήσει σε εξάντληση του 
αποθέματος άνθρακα του εδάφους.

Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και 
τις γεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων 
καθορίζονται οι λειμώνες που 
καλύπτονται από το σημείο γ). Ένα τέτοιο 
μέτρο τροποποίησης μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
εκδίδεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αρχικός ορισμός "δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
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δραστηριοτήτων" στο άρθρο 15, παράγραφος 3, στοιχείο α) είναι ανακριβής όρος που 
χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς στατιστικής που αφήνει περιθώρια για διφορούμενη 
ερμηνεία ως προς το ποια δάση ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Σε μερικές περιπτώσεις, δάση 
που αποτελούν αντικείμενο αειφόρου διαχείρισης στο πλαίσιο συνήθους οικονομικής χρήσης θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν άθικτα, περικλείοντα πλούτο βιοποικιλότητας και δεν εμπίπτουν στον 
στόχο χρήσης 10% των βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 808
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις με 
αναγνωρισμένη υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας, δηλαδή από εκτάσεις 
που είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008
ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

3. H βιομάζα για ενέργεια πλην της 
χρήσεως για καύσιμα στον μεταφορικό 
τομέα που λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν πρέπει να έχουν 
παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες 
από εκτάσεις με αναγνωρισμένη υψηλή 
αξία βιοποικιλότητας, εκτός εάν 
συνίσταται από νόμιμα και υπαγόμενα σε 
ρυθμίσεις ρεύματα αποβλήτων ή 
υπολείμματα ξυλείας που προκύπτουν 
από νόμιμες πρακτικές διαχείρισης για τη 
διατήρηση. Περιλαμβάνονται εκτάσεις 
που είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά το 1990 ή αργότερα, 
ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις αυτές 
εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

(-α) Έκταση υψηλής αξίας διατήρησης
α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ'όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν ώστε 
έχουν αποκατασταθεί η φυσική σύνθεση 
ειδών και οι φυσικές διεργασίες·

α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ'όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν ώστε 
έχουν αποκατασταθεί η φυσική σύνθεση 
ειδών και οι φυσικές διεργασίες, εκτός και 
αν υπάρξουν στοιχεία που να 
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υποδηλώνουν ότι η ένταση και 
περιοδικότητα κάθε ανθρώπινης 
επέμβασης ήταν και θα συνεχίσει να είναι 
τέτοιες που θα επιτρέπουν τη διατήρηση 
της σύνθεσης και των διαδικασιών των 
φυσικών ειδών·

β) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί ως προστατευόμενη, εκτός εάν 
υποβληθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών 
δεν θίγει τους σκοπούς αυτούς· 

β)περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί ως προστατευόμενη, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
έχουν καθοριστεί για την προστασία 
σπάνιων ή επαπειλούμενων 
οικοσυστημάτων ή ειδών που 
αναγνωρίζονται από διεθνείς συμφωνίες, 
εκτός εάν υποβληθούν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω 
πρώτων υλών δεν θίγει τους σκοπούς 
αυτούς·

γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
δηλαδή λειμώνες που παρουσιάζουν 
μεγάλο πλούτο ειδών, καμία λίπανση και 
καμία υποβάθμιση.

γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
δηλαδή λειμώνες που διατηρούν τη 
σύνθεση και τα οικολογικά 
χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες των 
φυσικών ειδών χωρίς καμία λίπανση.

Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και τις 
γεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων 
καθορίζονται οι λειμώνες που καλύπτονται 
από το σημείο γ). Ένα τέτοιο μέτρο 
τροποποίησης μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας εκδίδεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και τις 
γεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων 
καθορίζονται οι εκτάσεις που καλύπτονται 
από τα σημεία α) έως  γ). Ένα τέτοιο 
μέτρο τροποποίησης μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας εκδίδεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η βιομάζα που προορίζεται για τις μεταφορές πρέπει να περιορίζεται στις πρώτες ύλες που 
δεν έχουν επιπτώσεις στη χρήση γης ή όπου έχει αποδειχθεί βελτίωση της δέσμευσης άνθρακα, 
η χρήση της βιομάζας για άλλες ενεργειακές χρήσεις πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να αποτραπούν 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
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Τροπολογία 809
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις με 
αναγνωρισμένη υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας, δηλαδή από εκτάσεις που 
είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 ή 
μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

3. Όλες οι μορφές βιομάζας που 
χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς 
σκοπούς και που λαμβάνονται υπόψη για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν πρέπει να έχουν 
παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες 
από εκτάσεις με αναγνωρισμένη υψηλή 
αξία βιοποικιλότητας, ή σε ακτίνα 5 χλμ. 
από τις εκτάσεις αυτές, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 ή 
μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ'όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν ώστε 
έχουν αποκατασταθεί η φυσική σύνθεση 
ειδών και οι φυσικές διεργασίες·

α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ'όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν ώστε 
έχουν αποκατασταθεί η φυσική σύνθεση 
ειδών και οι φυσικές διεργασίες·

β) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί ως προστατευόμενη, εκτός εάν 
υποβληθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών 
δεν θίγει τους σκοπούς αυτούς· 

β) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί ως προστατευόμενη, εκτός εάν 
υποβληθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών 
δεν θίγει τους σκοπούς αυτούς· 

γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
δηλαδή λειμώνες που παρουσιάζουν 
μεγάλο πλούτο ειδών, καμία λίπανση και 
καμία υποβάθμιση.

γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
δηλαδή λειμώνες που παρουσιάζουν 
μεγάλο πλούτο ειδών, καμία λίπανση και 
καμία υποβάθμιση.

(γα) άλλες εκτάσεις που αναγνωρίζονται 
ως έχουσες ιδιαίτερα υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας.

Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και τις 
γεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων 

Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και τις 
γεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων 
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καθορίζονται οι λειμώνες που καλύπτονται 
από το σημείο γ). Ένα τέτοιο μέτρο 
τροποποίησης μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας εκδίδεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3.

καθορίζονται οι λειμώνες που καλύπτονται 
από το σημείο γ) μέχρι τον Ιανουάριο του 
2010. Ένα τέτοιο μέτρο τροποποίησης μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας 
εκδίδεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 21 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ισχύοντα κριτήρια αειφορίας δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αειφορία της βιομάζας και 
δεν λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της αειφορίας. Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη 
βελτίωση των κριτηρίων αειφορίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές για περιορισμό των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρική ενέργεια 
και τις μεταφορές, ευθυγραμμίζονται με αυτά που μπορούν να αναμένονται από τα υφιστάμενα 
ρεύματα και τις τεχνολογίες στον τομέα της βιομάζας (με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία).

Τροπολογία 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις με 
αναγνωρισμένη υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας, δηλαδή από εκτάσεις 
που είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 ή 
μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

3.  Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις με 
αναγνωρισμένη υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας, εκτός αν υπάρχουν 
στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η 
παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών 
είναι συμβατή με τη διατήρηση ή την 
ενίσχυση αυτών των αξιών 
βιοποικιλότητας. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου αυτής, ως «εκτάσεις υψηλής 
αξίας βιοποικιλότητας» νοούνται εκτάσεις 
που είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 ή 
μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
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χαρακτηριστικά ή όχι:
α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ'όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν 
ώστε έχουν αποκατασταθεί η φυσική 
σύνθεση ειδών και οι φυσικές διεργασίες·

α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων·

β) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί ως προστατευόμενη, εκτός εάν 
υποβληθούν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν 
λόγω πρώτων υλών δεν θίγει τους 
σκοπούς αυτούς·

β) (i) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί, δια νόμου ή από την αρμόδια 
αρχή, ως προστατευόμενη, ή

(ii) περιοχές για την προστασία σπάνιων 
ή επαπειλούμενων οικοσυστημάτων ή 
ειδών που αναγνωρίζονται από διεθνείς 
συμφωνίες, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αναγνώρισή τους γίνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 16, παράγραφος 4, εδάφιο 2·

γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
δηλαδή λειμώνες που παρουσιάζουν 
μεγάλο πλούτο ειδών, καμία λίπανση και 
καμία υποβάθμιση.

γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
δηλαδή λειμώνες που παρουσιάζουν 
μεγάλο πλούτο ειδών, καμία λίπανση και 
καμία υποβάθμιση.

Or. en

Τροπολογία 811
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις με 

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις με υψηλή αξία 
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αναγνωρισμένη υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας, δηλαδή από εκτάσεις που 
είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 ή 
μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

βιοποικιλότητας, δηλαδή από εκτάσεις που 
είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 ή 
μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ'όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν ώστε 
έχουν αποκατασταθεί η φυσική σύνθεση 
ειδών και οι φυσικές διεργασίες·

α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ'όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν ώστε 
έχουν αποκατασταθεί η φυσική σύνθεση 
ειδών και οι φυσικές διεργασίες·

β) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί ως προστατευόμενη, εκτός εάν 
υποβληθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών 
δεν θίγει τους σκοπούς αυτούς· 

β) (i) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί, δια νόμου ή από την αρμόδια 
αρχή, ως προστατευόμενη, ή

(ii) περιοχές για την προστασία σπάνιων 
ή επαπειλούμενων οικοσυστημάτων ή 
ειδών που αναγνωρίζονται από διεθνείς 
συμφωνίες ή περιλαμβάνονται σε 
καταλόγους που έχουν καταρτίσει 
διακυβερνητικές ή διεθνείς μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αναγνώρισή τους 
γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 16, 
παράγραφος 4, εδάφιο 2·

γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
δηλαδή λειμώνες που παρουσιάζουν 
μεγάλο πλούτο ειδών, καμία λίπανση και 
καμία υποβάθμιση.

γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
δηλαδή λειμώνες που παρουσιάζουν 
μεγάλο πλούτο ειδών, καμία λίπανση και 
καμία υποβάθμιση.

Or. en
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Τροπολογία 812
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις με 
αναγνωρισμένη υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας, δηλαδή από εκτάσεις που 
είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 ή 
μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

3. Η βιομάζα, τα βιοκαύσιμα και άλλα 
βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν πρέπει να έχουν 
παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες 
από εκτάσεις με αναγνωρισμένη υψηλή 
αξία βιοποικιλότητας, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 ή 
μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

(-α) Έκταση υψηλής αξίας διατήρησης
α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ'όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν ώστε 
έχουν αποκατασταθεί η φυσική σύνθεση 
ειδών και οι φυσικές διεργασίες·

α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ'όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν ώστε 
έχουν αποκατασταθεί η φυσική σύνθεση 
ειδών και οι φυσικές διεργασίες·

β) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί ως προστατευόμενη, εκτός εάν 
υποβληθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών 
δεν θίγει τους σκοπούς αυτούς· 

β) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
κηρυχθεί ως προστατευόμενη, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
έχουν οριστεί για την προστασία σπάνιων 
ή επαπειλούμενων οικοσυστημάτων ή 
ειδών που αναγνωρίζονται από διεθνείς 
συμφωνίες, εκτός εάν υποβληθούν 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η 
παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν 
θίγει τους σκοπούς αυτούς· 

(βα) ζώνες ανάσχεσης γύρω από περιοχές 
που έχουν καθορισθεί για λόγους φυσικής 
προστασίας και μεταναστευτικές οδούς 
μεταξύ τέτοιων περιοχών·

γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, γ) λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, 
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δηλαδή λειμώνες που παρουσιάζουν 
μεγάλο πλούτο ειδών, καμία λίπανση και 
καμία υποβάθμιση.

δηλαδή λειμώνες που παρουσιάζουν 
μεγάλο πλούτο ειδών, καμία λίπανση και 
καμία υποβάθμιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βιοκαύσιμα πρέπει να καλλιεργούνται σε ζώνες ανάσχεσης και μεταναστευτικές οδούς 
μεταξύ περιοχών που έχουν οριστεί για λόγους εγχώριας προστασίας, καθώς διαφορετικά τα 
απειλούμενα είδη μπορούν να παγιδευτούν σε απομονωμένος θυλάκους.

Τροπολογία 813
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1 - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις με 
αναγνωρισμένη υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας, δηλαδή από εκτάσεις που 
είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 ή 
μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

3. Η βιοενεργεία που λαμβάνεται υπόψη 
για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν πρέπει να έχουν 
παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες 
από εκτάσεις με αναγνωρισμένη υψηλή 
αξία βιοποικιλότητας, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Μάιο του 2003 ή 
μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής δικαιώνει αυτούς που επωφελήθηκαν από την αποδάσωση εκτάσεων 
προκαταλαμβάνοντας την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς, όπως παρατηρείται στη 
νοτιοανατολική Ασία. Επιπλέον, και πιο σοβαρό, η εν λόγω μεταφορά της καταληκτικής 
ημερομηνίας νωρίτερα υπονομεύει την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στον Μηχανισμό 
Καθαρής Ανάπτυξης του Πρωτοκόλλου του Κιότο του 1990. Το 2003 αντιστοιχεί στην
ημερομηνία στην οποία προσαρμόστηκε η στήριξη για τα βιοκαύσιμα στην ΕΕ.
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Τροπολογία 814
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 3 - εδάφιο 1 - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις με 
αναγνωρισμένη υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας, δηλαδή από εκτάσεις που 
είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά τον Ιανουάριο του 2008 ή 
μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

3. Η ενέργεια από βιομάζα που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις με 
αναγνωρισμένη υψηλή αξία 
βιοποικιλότητας, εκτός εάν υπάρχουν 
στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι αυτή 
προέρχεται από πρακτικές αειφόρου 
διαχείρισης και ότι η παραγωγή και 
εξόρυξη αυτής της πρώτης ύλης δεν 
επηρέασαν αρνητικά την βιοποικιλότητα, 
και/ή τα διαθέσιμα στοιχεία 
καταδεικνύουν ότι η σύνθεση και οι 
διαδικασίες των φυσικών ειδών θα 
αποκατασταθούν μετά από μια τέτοια 
επέμβαση. Αυτό περιλαμβάνει, εκτάσεις 
που είχαν ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά το Νοέμβριο του 2008 ή 
μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
αυτές εξακολουθούν να έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά ή όχι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην Ευρώπη, καθώς και αλλού, η αειφόρος διαχείριση πρέπει να είναι δυνατή έτσι ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιούνται περιορισμένες ποσότητες βιομάζας, εάν αυτό γίνεται με αειφόρο 
τρόπο.
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Τροπολογία 815
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ'όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν 
ώστε έχουν αποκατασταθεί η φυσική 
σύνθεση ειδών και οι φυσικές διεργασίες·

α) πρωτογενή δάση και άλλες δασωμένες 
εκτάσεις: δάση και άλλες δασικές 
εκτάσεις αυτόχθονων ειδών, όπου δεν 
υπάρχουν σαφείς ορατές ενδείξεις 
ανθρώπινης δραστηριότητας και οι 
οικολογικές διαδικασίες δεν έχουν 
υποστεί σοβαρή διαταραχή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «δάση που δεν έχουν διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη επέμβαση» είναι 
αδόκιμη και έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για στατιστικούς λόγους. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη 
ερμηνεία όσον αφορά τα δάση που υπάγονται στην κατηγορία αυτή. Ο ορισμός ενέχει τον 
κίνδυνο αγνώστου μεγέθους εκτάσεις που υπόκεινται σε αειφόρο διαχείριση στο πλαίσιο 
συνήθους οικονομικής χρήσης, να θεωρηθούν ως ανέπαφα δάση βιοποικιλότητας και, ως εκ 
τούτου να προσμετρηθούν στο 10% του στόχου των βιοκαυσίμων.

Τροπολογία 816
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δάση που δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή λόγω ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων, δηλαδή δάση τα οποία, 
απ'όσο είναι γνωστό, δεν έχουν 
διαταραχθεί σοβαρά από ανθρώπινη 
επέμβαση ή έχει μεσολαβήσει αρκετά 
μεγάλο διάστημα από την τελευταία 
ανθρώπινη επέμβαση που υπέστησαν 

α) δάση/άλλες δασωμένες εκτάσεις 
αυτόχθονων ειδών, όπου δεν υπάρχουν 
σαφείς ορατές ενδείξεις ανθρώπινης 
δραστηριότητας και οι οικολογικές 
διαδικασίες δεν έχουν υποστεί σοβαρή 
διαταραχή·
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ώστε έχουν αποκατασταθεί η φυσική 
σύνθεση ειδών και οι φυσικές διεργασίες·

Or. en

Τροπολογία 817
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) εκτάσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
βασικού οικοσυστήματος σε κρίσιμες 
καταστάσεις (όπως προστασία λεκανών 
απορροής και έλεγχο της διάβρωσης) 
όπως ορίζονται στην αξιολόγηση των 
οικοσυστημάτων της Χιλιετίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αναγνώρισή τους έχει 
γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 16, 
παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες οικοσυστήματος είναι τα οφέλη που αποκομίζουν τα άτομα από τα 
οικοσυστήματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται υπηρεσίες τροφοδοσίας όπως τρόφιμα, νερό, ξυλεία 
και ίνες·ρυθμιστικές υπηρεσίες όπως αυτές της ρύθμισης του κλίματος, των πλημμυρών, των 
αποβλήτων, της ποιότητας του ύδατος· πολιτιστικές υπηρεσίες όπως αναψυχής, αισθητικής 
απόλαυσης και πνευματικής πλήρωσης· επικουρικές υπηρεσίες όπως δημιουργία γόνιμων 
εδαφών, φωτοσύνθεση και θρεπτικός κύκλος.

Τροπολογία 818
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) περιοχές των οποίων η φύση έχει (β) περιοχές των οποίων η φύση έχει 
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κηρυχθεί ως προστατευόμενη, εκτός εάν 
υποβληθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών 
δεν θίγει τους σκοπούς αυτούς·

κηρυχθεί ως προστατευόμενη διά νόμου ή 
από τις αρμόδιες αρχές, εκτός εάν 
υποβληθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν 
ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών 
δεν θίγει τους σκοπούς αυτούς·

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει σαφής νομική βάση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η χρήση γης 
για την προστασία της φύσης πρέπει να υπάρξει σαφέστερη διατύπωση του νομικού πλαισίου.

Τροπολογία 819
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) περιοχές με σημαντική περιφερειακή 
ή παγκόσμια συγκέντρωση σπάνιων, ή
επαπειλούμενων οικοσυστημάτων ή 
ειδών που αναγνωρίζονται από τις 
διεθνείς συμφωνίες ή έχουν περιληφθεί 
στην «κόκκινη λίστα» της  IUCN, εκτός 
αν υπάρχουν αποδείξεις ότι η παραγωγή 
των εν λόγω πρώτων υλών δεν αντίκειται 
στους σκοπούς αυτούς·

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων αειφορίας πρέπει να εφαρμόζονται οι διεθνείς συμφωνίες 
και προδιαγραφές διατήρησης.
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Τροπολογία 820
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και τις 
γεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων 
καθορίζονται οι λειμώνες που καλύπτονται 
από το σημείο γ). Ένα τέτοιο μέτρο 
τροποποίησης μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας εκδίδεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 3.

Η Επιτροπή αναθέτει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), να 
προτείνει πανευρωπαϊκά κριτήρια, 
δείκτες και μεθόδους που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό 
των καθεστώτων που καλύπτονται από τα 
σημεία (a), (β) και (γ) και τον τρόπο 
καθορισμού και πιστοποίησής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία σε ολόκληρη την ΕΕ να εφαρμόζονται με συνέπεια τα ίδια κριτήρια, οι 
ίδιοι δείκτες και οι ίδιες μέθοδοι. Για την εκτέλεση του καθήκοντος αυτού, το κατάλληλο 
πλαίσιο είναι η CEN και μπορεί να κινητοποιήσει τη δέουσα εμπειρογνωμοσύνη ενώ έχει ήδη 
κινήσει τη διαδικασία αυτή. Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθεί το άρθρο 95 
της Συνθήκης ΕΕ.

Τροπολογία 821
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και τις 
γεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων 
καθορίζονται οι λειμώνες που καλύπτονται 
από το σημείο γ). Ένα τέτοιο μέτρο 
τροποποίησης μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας εκδίδεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 3.

Η Επιτροπή αναθέτει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), να 
προτείνει πανευρωπαϊκά κριτήρια, 
δείκτες και μεθόδους που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό 
των καθεστώτων που καλύπτονται από τα 
σημεία (a), (β) και (γ) και τον τρόπο  
καθορισμού και πιστοποίησής τους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία σε ολόκληρη την ΕΕ να εφαρμόζονται με συνέπεια τα ίδια κριτήρια, οι 
ίδιοι δείκτες και οι ίδιες μέθοδοι. Για την εκτέλεση του καθήκοντος αυτού το κατάλληλο πλαίσιο 
είναι η CEN και μπορεί να κινητοποιήσει τη δέουσα εμπειρογνωμοσύνη ενώ έχει ήδη κινήσει τη 
διαδικασία αυτή. Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθεί το άρθρο 95 της 
Συνθήκης ΕΕ.

Τροπολογία 822
Reino Paasilinna

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του 
2008, αλλά δεν έχουν πλέον, ένα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

4. Πρώτες ύλες με βάση το ξύλο που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνονται από δάση τα οποία:

α) υγροτόπους, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε 
μόνιμα είτε για ένα μεγάλο μέρος του 
έτους, συμπεριλαμβανομένων των 
παρθένων τυρφώνων·

α) η διαχείριση και η συγκομιδή τους 
γίνεται με βάση τα κριτήρια της 
Υπουργικής Διάσκεψης για την 
Προστασία των Δασών στην Ευρώπη
(ΥΔΠΔΕ) για την αειφόρο διαχείριση των 
δασών ή παρεμφερή κριτήρια·

β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή 
εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 
εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 
μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη 
του 30%, ή με δένδρα που έχουν τη 
δυνατότητα να φθάσουν τα όρια αυτά επί 
τόπου.

β) υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία για 
τα δάση και το περιβάλλον.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφουν 
δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
κατά τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών 
η έκταση είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με 
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εκείνα που είχε τον Ιανουάριο του 2008.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη (ΥΔΠΔΕ), έχει 
καταγράψει εκτενή δέσμη κριτηρίων και δεικτών για την αειφόρο διαχείριση των δασών. Αυτά 
τα κριτήρια εφαρμόσθηκαν επίσης σε εθνικό επίπεδο και σήμερα αποτελούν πλέον ουσιαστικό 
μέρος της εθνικής νομοθεσίας για τα δάση σε πολλές χώρες της ΕΕ. Αντίστοιχα κριτήρια και 
δείκτες δημιουργήθηκαν επίσης σε διάφορα μέρη του κόσμου και πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για πρώτες ύλες που βασίζονται στα δάση εκτός της Ευρώπης.

Τροπολογία 823
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του 
2008, αλλά δεν έχουν πλέον, ένα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

4. H βιομάζα για ενέργεια πλην των 
καυσίμων στον μεταφορικό τομέα που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν το 1990, αλλά δεν 
έχουν πλέον, ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:

α) υγρότοποι, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε 
μόνιμα είτε για ένα μεγάλο μέρος του 
έτους, συμπεριλαμβανομένων των 
παρθένων τυρφώνων·

α) υγρότοποι,

(αα) τυρφώνες,
β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή 
εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1
εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 
μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη του 
30%, ή με δένδρα που έχουν τη 
δυνατότητα να φθάσουν τα όρια αυτά επί 
τόπου. 

β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή 
εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 0,5
εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 
μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη του 
10%, ή με δένδρα που έχουν τη 
δυνατότητα να φθάσουν τα όρια αυτά επί 
τόπου. 
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(βα) Σαβάνα και θαμνώδεις περιοχές, 
ήτοι περιοχές που περιέχουν διάφορες 
μορφές δένδρων, θάμνων και λειμώνες, 
με υψηλά αποθέματα άνθρακα·
(ββ) Μόνιμοι λειμώνες, δηλαδή μη 
δασικές εκτάσεις και λιβάδια που 
καλύπτονται από χόρτο και 
χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι επί 20 
τουλάχιστον έτη.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου
δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
κατά τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών 
η έκταση είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με 
εκείνα που είχε τον Ιανουάριο του 2008.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ η βιομάζα που προορίζεται για τις μεταφορές πρέπει να περιορίζεται στις πρώτες ύλες που 
δεν έχουν επιπτώσεις στις χρήσεις γης ή όπου έχει αποδειχθεί βελτίωση της δέσμευσης 
άνθρακα, η χρήση της βιομάζας για άλλες ενεργειακές χρήσεις πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να 
αποτραπούν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τροπολογία 824
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του 
2008, αλλά δεν έχουν πλέον, ένα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά :

4. Όλα τα είδη βιομάζας που 
χρησιμοποιούνται για ενερεγειακούς 
σκοπούς που λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν πρέπει να έχουν 
παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες 
από εκτάσεις υψηλών αποθεμάτων 
άνθρακα.

α) υγροτόπους, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε 
μόνιμα είτε για ένα μεγάλο μέρος του 

Κατασκευή νέων παραγωγικών μονάδων 
δεν θα πραγματοποιηθεί σε περιοχές που 
η απώλεια υπέργεια αποθηκευμένου 
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έτους, συμπεριλαμβανομένων των 
παρθένων τυρφώνων·

διοξειδίου του άνθρακα δεν μπορεί να 
αντισταθμιστεί εντός 10 ετών. 
Κατασκευή νέων παραγωγικών μονάδων 
δεν θα πραγματοποιηθεί σε περιοχές με 
υψηλό κίνδυνο απώλειας υπογείως 
αποθηκευμένου διοξειδίου του άνθρακα, 
επί παραδείγματι, σε ορισμένους 
λειμώνες, τυρφώδη εδάφη, μαγκρόβια 
εδάφη και υγροτόπους.

β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή 
εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 
εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 
μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη 
του 30%, ή με δένδρα που έχουν τη 
δυνατότητα να φθάσουν τα όρια αυτά επί 
τόπου.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφουν 
δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
κατά τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών 
η έκταση είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με 
εκείνα που είχε τον Ιανουάριο του 2008.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ισχύοντα κριτήρια αειφορίας δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αειφορία της βιομάζας και 
δεν λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της αειφορίας. Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη 
βελτίωση των κριτηρίων αειφορίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές για περιορισμό των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρική ενέργεια 
και τις μεταφορές, ευθυγραμμίζονται με αυτά που μπορούν να αναμένονται από τα υφιστάμενα 
ρεύματα και τις τεχνολογίες στον τομέα της βιομάζας (με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία).

Τροπολογία 825
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 - εδάφιο 1 - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 

4. Η ενέργεια από βιομάζα που
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
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προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του 
2008, αλλά δεν έχουν πλέον, ένα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά :

προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, εκτός εάν 
υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν 
ότι αυτή προέρχεται από ρεύματα 
αποβλήτων, υπολείμματα ξυλείας ή από 
αειφόρες πρακτικές διαχείρισης. Δηλαδή, 
σε αυτά περιλαμβάνονται εκτάσεις που 
είχαν τον Ιανουάριο του 2008, αλλά δεν
έχουν πλέον, ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην Ευρώπη, καθώς και αλλού, η αειφόρος διαχείριση πρέπει να είναι δυνατή έτσι ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιούνται περιορισμένες ποσότητες βιομάζας, εάν αυτό γίνεται με αειφόρο 
τρόπο.

Τροπολογία 826
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 - εδάφιο 1 - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του 
2008, αλλά δεν έχουν πλέον, ένα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

4. Η ενέργεια από βιομάζα που 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχει παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν τον Νοέμβριο του 
2005, αλλά δεν έχουν πλέον, ένα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Or. en
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Τροπολογία 827
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 - εδάφιο 1 - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει 
να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες 
προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών 
αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από 
εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του 
2008, αλλά δεν έχουν πλέον, ένα από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά :

4. Βιομάζα, βιοκαύσιμα και άλλα 
βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν πρέπει να έχουν 
παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες 
από εκτάσεις υψηλών αποθεμάτων 
άνθρακα, δηλαδή από εκτάσεις που είχαν 
τον Ιανουάριο του 2008, αλλά δεν έχουν 
πλέον, ένα από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πάσης φύσεως ενέργεια που προέρχεται από φυτά και χρησιμοποιείται στις μεταφορές πρέπει 
να υπόκειται στα ίδια κριτήρια αειφορίας. Πρέπει να περιληφθεί ο όρος "βιομάζα" 
επιπροσθέτως των όρων "βιοκαύσιμα" και "βιορευστά", προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν 
νομοθετικό κενό που θα προέκυπτε από την τεχνολογική εξέλιξη, π.χ. χρήση της βιομάζας για 
την παραγωγή υδρογόνου για τις μεταφορές.

Τροπολογία 828
Henrik Lax

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υγρότοποι, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε 
μόνιμα είτε για ένα μεγάλο μέρος του 
έτους, συμπεριλαμβανομένων των 
παρθένων τυρφώνων·

α) υγρότοποι, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό 
μόνιμα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Υπάρχουν εδάφη που δεν έχουν ταξινομηθεί ως υγρότοποι αλλά μπορεί να καλύπτονται από 
νερό για σημαντικό μέρος του έτους, ιδίως αν οι καιρικές συνθηκες είναι υγρές. Κατά συνέπεια, 
ως κριτήριο για τους υγροτόπους μπορεί να γίνει δεκτό μόνο η μόνιμη κάλυψη από νερό.

Τροπολογία 829
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υγρότοποι, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε 
μόνιμα είτε για ένα μεγάλο μέρος του 
έτους, συμπεριλαμβανομένων των 
παρθένων τυρφώνων·

α) υγρότοποι, δηλαδή εκτάσεις 
καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε 
μόνιμα είτε για ένα μεγάλο μέρος του 
έτους, συμπεριλαμβανομένων και όλων
των τυρφώνων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποβαθμισμένοι (δηλαδή οι ήδη αποστραγγισμένοι) τυρφώνες παραμένουν σημαντικός 
χώρος αποθήκευσης άνθρακα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η αποκατάσταση των
υποβαθμισμένων τυρφώνων επιφέρει πολύ υψηλότερες μειώσεις εκπομπών σε σχέση με την 
καλλιέργεια βιομάζας. Η καλλιέργεια συχνά απαιτεί περαιτέρω μείωση της στάθμης των 
υπογείων υδάτων με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση και, ως εκ τούτου, τη μεγάλης 
κλίμακας απελευθέρωση αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή 
εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1
εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 
μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη 
του 30%, ή με δένδρα που έχουν τη 

β) συνεχώς δασωμένες περιοχές·
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δυνατότητα να φθάσουν τα όρια αυτά επί 
τόπου.

Or. en

Τροπολογία 831
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή 
εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1
εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 
μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη του 
30%, ή με δένδρα που έχουν τη 
δυνατότητα να φθάσουν τα όρια αυτά επί 
τόπου.

β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή 
εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 0,5
εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 
μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη του 
10%, ή με δένδρα που έχουν τη 
δυνατότητα να φθάσουν τα όρια αυτά επί 
τόπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των συνεχώς δασωμένων περιοχών πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους διεθνώς 
αναγνωρισμένους ορισμούς του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) και τη 
Σύμβαση των ΗΕ για τη Βιοποικιλότητα, που αμφότερες ορίζουν τα δάση ως εκτάσεις με 
επιφάνεια μεγαλύτερη από 0,5 εκτάριο και με συγκόμωση μεγαλύτερη του 10%.

Τροπολογία 832
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) σαβάνες και εκτάσεις με χαμηλή 
βλάστηση, δηλαδή εκτάσεις με μικτή 
δασώδη και χαμηλή βλάστηση και 
λειμώνες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα «ενδιάμεσα οικοσυστήματα» μεταξύ δασών και λειμώνων είναι ένας σημαντικός και 
αποτελεσματικός χώρος αποθήκευσης άνθρακα (π.χ. η σαβάνα Cerrado στη Βραζιλία και οι 
αφρικανικές σαβάνες) και αποκλείονται από τον ισχύοντα ορισμό.

Τροπολογία 833
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) μόνιμοι λειμώνες, δηλαδή μη 
δασικές εκτάσεις και λιβάδια που 
καλύπτονται από χόρτο και 
χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι επί 20 
τουλάχιστον έτη και δεν είναι δάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μόνιμοι λειμώνες είναι ένας σημαντικός και αποτελεσματικός χώρος αποθήκευσης άνθρακα  
και, σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, το χρέος άνθρακα για τη μετατροπή των 
λειμώνων μπορεί να φθάσει και τα 90 έτη.

Τροπολογία 834
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βγ) υγρότοποι, όπως ορίζονται από τη 
Σύμβαση RAMSAR, υπό την προϋπόθεση 
της αναγνώρισής τους με βάση τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
16, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο·
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Or. en

Τροπολογία 835
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου
δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που κατά 
τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών η 
έκταση είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με 
εκείνα που είχε τον Ιανουάριο του 2008.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 
δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που κατά 
τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών η 
έκταση είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με 
εκείνα που είχε τον Μάιο του 2003.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής δικαιώνει αυτούς που επωφελήθηκαν από την αποδάσωση εκτάσεων 
προκαταλαμβάνοντας την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς, όπως παρατηρείται στη 
νοτιοανατολική Ασία. Επιπλέον, και πιο σοβαρό, η εν λόγω μεταφορά της καταληκτικής 
ημερομηνίας νωρίτερα υπονομεύει την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στον Μηχανισμό 
Καθαρής Ανάπτυξης του Πρωτοκόλλου του Κιότο του 1990. Το 2003 αντιστοιχεί στην 
ημερομηνία στην οποία προσαρμόστηκε η στήριξη για τα βιοκαύσιμα στην ΕΕ.

Τροπολογία 836
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναθέτει στην Eυρωπαϊκή 
Eπιτροπή Tυποποίησης (CEN), να 
προτείνει εναρμονισμένα κριτήρια και 
προδιοαγραφές που θα χρησιμοποιηθούν 
για τον καθορισμό των καθεστώτων που 
καλύπτονται από τα σημεία (a) και (β) 
τον τρόπο καθορισμού και πιστοποίησής 
τους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία σε ολόκληρη της ΕΕ να εφαρμόζονται με συνέπεια τα ίδια κριτήρια, οι 
ίδιοι δείκτες και οι ίδιες μέθοδοι. Για την εκτέλεση του καθήκοντος αυτού το κατάλληλο πλαίσιο 
είναι η CEN και μπορεί να κινητοποιήσει τη δέουσα εμπειρογνωμοσύνη ενώ έχει ήδη κινήσει τη 
διαδικασία αυτή. Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθεί το άρθρο 95 της 
Συνθήκης ΕΕ.

Τροπολογία 837
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναθέτει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), να 
προτείνει εναρμονισμένα κριτήρια και 
προδιοαγραφές που θα χρησιμοποιηθούν 
για τον καθορισμό των καθεστώτων που 
καλύπτονται από τα σημεία (a) και (β) 
τον τρόπο καθορισμού και πιστοποίησής 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία σε ολόκληρη της ΕΕ να εφαρμόζονται με συνέπεια τα ίδια κριτήρια, οι 
ίδιοι δείκτες και οι ίδιες μέθοδοι. Για την εκτέλεση του καθήκοντος αυτού το κατάλληλο πλαίσιο 
είναι η CEN και μπορεί να κινητοποιήσει τη δέουσα εμπειρογνωμοσύνη ενώ έχει ήδη κινήσει τη 
διαδικασία αυτή. Το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να ακολουθεί το άρθρο 95 της 
Συνθήκης ΕΕ.
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Τροπολογία 838
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφοι 4 α–β–γ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η παραγωγή βιομάζας για 
ενεργειακούς σκοπούς δεν πρέπει να θέτει 
σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια και 
τις τοπικές χρήσεις της βιομάζας.
Η Επιτροπή υποβάλλει σε ετήσια βάση 
έκθεση σχετικά με:
α) τις μεταβολές στις χρήσεις γης στις 
περιοχές παραγωγής βιομάζας,
β) τις μεταβολές των τιμών των 
τροφίμων στην παγκόσμια αγορά και στις 
περιοχές παραγωγής βιομάζας.
4β. Κατά την παραγωγή και επεξεργασία 
της βιομάζας, το έδαφος και η ποιότητα 
του εδάφους παραμένει η ίδια ή 
βελτιώνεται:
α) δεν σημειώνεται παραβίαση των 
εθνικών κανόνων και νόμων σχετικά με 
τη διαχείριση του εδάφους,
β) κατά την παραγωγή και επεξεργασία 
της βιομάζας χρησιμοποιούνται οι πλέον 
ενδεδειγμένες πρακτικές για τη 
διατήρηση ή βελτίωση του εδάφους και 
της ποιότητάς του.
4γ. Κατά την παραγωγή και επεξεργασία 
της βιομάζας τα υπόγεια και επιφανειακά 
ύδατα δεν εξαντλούνται και η ποιότητα 
των υδάτων παραμένει σταθερή ή 
βελτιώνεται:
α) δεν σημειώνεται παραβίαση των 
εθνικών κανόνων και νόμων σχετικά με 
τη διαχείριση των υδάτων,
β) κατά την την παραγωγή και 
επεξεργασία της βιομάζας  
χρησιμοποιούνται οι πλέον ενδεδειγμένες 
πρακτικές για τη διατήρηση ή βελτίωση 
της ποιότητας των υδάτων,
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γ) κατά την την παραγωγή και 
επεξεργασία της βιομάζας δεν 
χρησιμοποιούνται ύδατα από μη 
ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ισχύοντα κριτήρια αειφορίας δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αειφορία της βιομάζας και 
δεν λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της αειφορίας. Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη 
βελτίωση των κριτηρίων αειφορίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές για περιορισμό των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρική ενέργεια 
και τις μεταφορές, ευθυγραμμίζονται με αυτές που μπορούν να αναμένονται από τα υφιστάμενα 
ρεύματα και τις τεχνολογίες στον τομέα της βιομάζας (με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία).

Τροπολογία 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 δεν λαμβάνονται 
υπόψη τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά 
που έχουν λάβει επιχορηγήσεις, 
φορολογικές απαλλαγές ή άλλα δημόσια 
κίνητρα που αποβλέπουν στη μείωση του 
κόστους παραγωγής τους και 
επωφελούνται αθέμιτου ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος.

Or. en
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Τροπολογία 840
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ανεξαρτήτως του κατά πόσον η 
καλλιέργεια των πρώτων υλών έλαβε 
χώρα εντός ή εκτός της κοινοτικής 
επικράτειας, η βιομάζα που προορίζεται 
για την παραγωγή ενέργειας λαμβάνεται 
υπόψη μόνο για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφόσον 
έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα για 
την πρόληψη:
α) της ρύπανσης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των υπογείων·
β) της υπερβολικής κατανάλωσης ύδατος 
σε περιοχές όπου το νερό σπανίζει·
γ) της ατμοσφαιρικής ρύπανσης·
(δ) της επιδείνωσης της ποιότητας του 
εδάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην υποβολή εκθέσεων πρέπει να περιληφθεί η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων 
της αύξησης της ζήτησης βιοενέργειας στις χρήσεις γης σε παγκόσμιο επίπεδο και τις σχετικές 
εκπομπές. Χωρίς αυτό, δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί κατά πόσον η πολιτική αυτή 
συμβάλλει συνολικά στη μείωση των εκπομπών.

Τροπολογία 841
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά 
πρέπει κατά προτεραιότητα να 
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παράγονται από υλικά αποβλήτων, μέσω 
της αύξησης της παραγωγικότητας της 
ήδη χρησιμοποιούμενης γης, ή σε 
υποβαθμισμένες/αδρανείς εκτάσεις, 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η 
αύξηση της πίεσης στις χρήσεις γης και 
οι έμμεσες εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου.
Η Επιτροπή καθορίζει τα κριτήρια και 
τις γεωγραφικές ζώνες βάσει των οποίων 
καθορίζονται οι εκτάσεις που 
καλύπτονται από την παράγραφο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή βιοενεργείας από προϊόντα αποβλήτων ή από την καλλιέργεια υποβαθμισμένων ή 
αδρανών εκτάσεων περιορίζει την πίσεη που ασκεί η παραγωγή βιοενέργειας στη γη, τα ύδατα 
και την παραγωγή βρώσιμων συγκομιδών και αποτρέπει το μεγαλύτερο μέρος των έμμεσων 
επιπτώσεων. Συνεπώς πρέπει να ενθαρρυνθεί.

Τροπολογία 842
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η βιομάζα που προορίζεται για την 
παραγωγή βιοενέργειας δεν λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκτός αν 
οι πρώτες ύλες από τις οποίες παράγεται 
έχουν καλλιεργηθεί σύμφωνα με τα 
κάτωθι κριτήρια:
α) τον σεβασμό των δικαιωμάτων των 
τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων 
λαών ως προς τη χρήση της γης, όπως 
αυτά ορίζονται στη Δήλωση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Αυτοχθόνων Λαών·και σε άλλα 
οικεία διεθνή πλαίσια, ώστε:
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- το δικαίωμα για τη χρήση της γης να 
μπορεί να αποδειχθεί και να μην 
αμφισβητείται νομικώς από τοπικές 
κοινότητες μέσω αποδείξιμων 
δικαιωμάτων·
- η χρήση της γης με σκοπό τη λήψη 
βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας να 
μην θίγει τα νόμιμα, τα εθιμικά ή τα 
παραδοσιακά δικαιώματα άλλων 
χρηστών χωρίς την εκ των προτέρων 
ελεύθερη και εμπεριστατωμένη 
συγκατάθεσή τους, και
β) να προβλέπονται διαδικασίες για τη 
διαβούλευση και επικοινωνία με τους 
τοπικούς πληθυσμούς και τις ομάδες 
συμφερόντων μέσω των δικών τους 
θεσμών·
γ) να υπάρχει συμμόρφωση προς το 
εσωτερικό δίκαιο περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και 
προς τη νομοθεσία περί της ελάχιστης 
αμοιβής·
(δ)  να υπάρχει συμμόρφωση προς τις 
σχετικές συμβάσεις και συστάσεις της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας·
ε) οι συμβάσεις με μικροκτηματίες 
αγρότες να είναι λογικές, διαφανείς και να 
τηρούνται. Συγκεκριμένα :
- οι συμφωνημένες πληρωμές να γίνονται 
έγκαιρα και όλο το κόστος, τα τέλη και οι 
εισφορές να εξηγούνται με σαφή τρόπο 
και να συμφωνούνται εκ των προτέρων·
- να εξηγείται με σαφήνεια η τιμολόγηση 
των εισροών, των υπηρεσιών και των 
προϊόντων·
- τα προγράμματα αποπληρωμής των 
δανείων να είναι απολύτως διαφανή και 
να λειτουργούν με εύλογο επιτόκιο.

Or. en
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Τροπολογία 843
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι γεωργικές πρώτες ύλες που 
καλλιεργούνται στην Κοινότητα και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα 
πρότυπα που προβλέπονται στις διατάξεις 
που απαριθμούνται υπό τον τίτλο 
"Περιβάλλον" στο σημείο A του 
παραρτήματος III του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1782/200317 του Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που καθορίζονται 
κατ'εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 
1 του ίδιου κανονισμού.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια αγροτικών πρακτικών πρέπει να είναι τα ίδια για την παραγωγή εντός και εκτός 
ΕΕ. Βλέπε παράγραφο 7 α νέα (τροπολογία 33 του εισηγητή) και τροπολογία των ιδίων 
εισηγητών που τη συμπληρώνει.

Τροπολογία 844
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι γεωργικές πρώτες ύλες που 
καλλιεργούνται στην Κοινότητα και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

5. Οι γεωργικές πρώτες ύλες που 
καλλιεργούνται στην Κοινότητα και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
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βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα 
που προβλέπονται στις διατάξεις που 
απαριθμούνται υπό τον τίτλο 
"Περιβάλλον" στο σημείο A του 
παραρτήματος III του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που καθορίζονται 
κατ'εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 
του ίδιου κανονισμού.

βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα 
που προβλέπονται στις διατάξεις που 
απαριθμούνται υπό τον τίτλο 
"Περιβάλλον" στο σημείο A του 
παραρτήματος III του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που καθορίζονται 
κατ'εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 
του ίδιου κανονισμού.

Αυτό εφαρμόζεται κατ' αναλογία και στις 
γεωργικές πρώτες ύλες που 
καλλιεργούνται εκτός Κοινότητας και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών 
καυσίμων που λαμβάνονται υπόψη για 
τους σκοπούς της παραγράφου 1.
Οι γεωργικές πρώτες ύλες που δεν  
καλλιεργούνται στην Κοινότητα και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών 
καυσίμων λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα 
με την παράγραφο 1. Σε περίπτωση που 
οι κανόνες αυτοί δεν είναι δυνατόν να 
εφαρμοστούν, λαμβάνονται υπόψη οι 
κάτωθι προϋποθέσεις, που αφορούν τους 
παγκόσμιους και φυσικούς πόρους:
(a) δεν σημειώνεται σημαντική αύξηση 
των εκπομπών που θα μπορούσαν να 
προξενήσουν οξίνιση ή ευτροφισμό ή 
καταστροφή της στιβάδας του όζοντος, ή 
είναι τοξικές·
(β) δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση στις 
λειτουργίες ή τη γονιμότητα του εδάφους 
(π.χ. διατήρηση του επιπέδου του 
οργανικού υλικού, έλεγχος της 
διάβρωσης)·
(γ) δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση στην 
ποιότητα των υδάτων ή τον εφοδιασμό σε 
νερό·
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(δ) δεν σημειώνεται σημαντική μείωση 
της βιολογικής ποικιλίας και της 
ποικιλίας του οικοσυστήματος, και
(ε) φιλική προς το περιβάλλον χρήση των 
λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τις γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργούνται σε τρίτες χώρες, οι απαιτήσεις που απηχούν 
διασταυρούμενη ή ισοδύναμη συμμόρφωση είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της αειφορίας 
των βιοκαυσίμων που παράγονται από αυτά. Η παρούσα διατύπωση δημιουργεί δυσμενείς 
διακρίσεις σε βάρος των παραγωγών της ΕΕ.

Τροπολογία 845
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι γεωργικές πρώτες ύλες που 
καλλιεργούνται στην Κοινότητα και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα 
που προβλέπονται στις διατάξεις που 
απαριθμούνται υπό τον τίτλο 
"Περιβάλλον" στο σημείο A του 
παραρτήματος III του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που καθορίζονται 
κατ'εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 
του ίδιου κανονισμού.

5. Οι γεωργικές πρώτες ύλες που 
καλλιεργούνται στην Κοινότητα και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα 
που προβλέπονται στις διατάξεις που 
απαριθμούνται υπό τον τίτλο 
"Περιβάλλον" στο σημείο A του 
παραρτήματος III του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που καθορίζονται 
κατ'εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 
του ίδιου κανονισμού.

Αυτό εφαρμόζεται κατ' αναλογία και στις 
γεωργικές πρώτες ύλες που 
καλλιεργούνται εκτός Κοινότητας και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
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βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών 
καυσίμων που λαμβάνονται υπόψη για 
τους σκοπούς της παραγράφου 1.
Οι γεωργικές πρώτες ύλες που δεν  
καλλιεργούνται στην Κοινότητα και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών 
καυσίμων λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα 
με την παράγραφο 1. Σε περίπτωση που 
οι κανόνες αυτοί δεν είναι δυνατόν να 
εφαρμοστούν, λαμβάνονται υπόψη οι 
κάτωθι προϋποθέσεις, που αφορούν τους 
παγκόσμιους και φυσικούς πόρους:
(a) δεν σημειώνεται σημαντική αύξηση 
των εκπομπών που θα μπορούσαν να 
προξενήσουν οξίνιση ή ευτροφισμό ή 
καταστροφή της στιβάδας του όζοντος, ή 
είναι τοξικές·
(β) δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση στις 
λειτουργίες ή τη γονιμότητα του εδάφους 
(π.χ. διατήρηση του επιπέδου του 
οργανικού υλικού, έλεγχος της 
διάβρωσης)·
(γ) δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση στην 
ποιότητα των υδάτων ή τον εφοδιασμό σε 
νερό·
(δ) δεν σημειώνεται σημαντική μείωση 
της βιολογικής ποικιλίας και της 
ποικιλίας του οικοσυστήματος, και
(ε) φιλική προς το περιβάλλον χρήση των 
λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τις γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργούνται σε τρίτες χώρες, οι απαιτήσεις που απηχούν 
διασταυρούμενη ή ισοδύναμη συμμόρφωση είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της αειφορίας 
των βιοκαυσίμων που παράγονται από αυτά. Η παρούσα διατύπωση δημιουργεί δυσμενείς 
διακρίσεις σε βάρος των παραγωγών της ΕΕ.
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Τροπολογία 846
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι γεωργικές πρώτες ύλες που 
καλλιεργούνται στην Κοινότητα και
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα 
που προβλέπονται στις διατάξεις που 
απαριθμούνται υπό τον τίτλο 
"Περιβάλλον" στο σημείο A του 
παραρτήματος III του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που καθορίζονται 
κατ'εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 
του ίδιου κανονισμού.

5. Οι γεωργικές πρώτες ύλες 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών τα 
οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα 
που προβλέπονται στις διατάξεις που 
απαριθμούνται υπό τον τίτλο 
"Περιβάλλον" στο σημείο A του 
παραρτήματος III του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που καθορίζονται 
κατ'εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 
του ίδιου κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι πρώτες ύλες, ανεξαρτήτως του τρόπου καλλιέργειάς τους, πρέπει να συμμορφούνται 
στις ίδιες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Τροπολογία 847
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι γεωργικές πρώτες ύλες που 
καλλιεργούνται στην Κοινότητα και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών τα 

5. Οι γεωργικές πρώτες ύλες που 
καλλιεργούνται στην Κοινότητα και 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάθε 
είδους βιομάζας που προορίζεται για την 
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οποία λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα 
που προβλέπονται στις διατάξεις που 
απαριθμούνται υπό τον τίτλο 
"Περιβάλλον" στο σημείο A του 
παραρτήματος III του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1782/200317 του Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που καθορίζονται 
κατ'εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 
του ίδιου κανονισμού.

παραγωγή ενέργειας η οποία λαμβάνεται
υπόψη για τους σκοπούς που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα 
που προβλέπονται στις διατάξεις που 
απαριθμούνται υπό τον τίτλο 
"Περιβάλλον" στο σημείο A του 
παραρτήματος III του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1782/200317 του Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής 
κατάστασης που καθορίζονται κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 του 
ίδιου κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ισχύοντα κριτήρια αειφορίας δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αειφορία της βιομάζας και 
δεν λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της αειφορίας. Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη 
βελτίωση των κριτηρίων αειφορίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές για περιορισμό των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρική ενέργεια 
και τις μεταφορές, ευθυγραμμίζονται με αυτά που μπορούν να αναμένονται από τα υφιστάμενα 
ρεύματα και τις τεχνολογίες στον τομέα της βιομάζας (με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία).

Τροπολογία 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 7 α - β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόνο 
εφόσον η χώρα στην οποία 
καλλιεργούνται έχει κυρώσει και 
εφαρμόζει αποτελεσματικά όλες τις 
κάτωθι συνθήκες και συμβάσεις:
– Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο 
Απειλουμένων Ειδών Άγριας Πανίδας και 
Χλωρίδας,
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– Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλία,
– Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη 
Βιοασφάλεια,
– Πρωτόκολλο του Κυότο στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή,
– Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας για το κατώτατο όριο ηλικίας 
εισόδου στην απασχόληση (αριθ. 138)·
– Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας για την απαγόρευση των 
χειρότερων μορφών εργασίας των 
παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό 
την εξάλειψή τους (αριθ. 182)·
– Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας για την κατάργηση της 
αναγκαστικής εργασίας (αριθ. 105)·
– Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας περί της καταναγκαστικής 
εργασίας (αριθ. 29)·
– Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας περί ίσης αμοιβής μεταξύ 
αρρένων και θηλέων εργαζομένων για 
εργασία ίσης αξίας (αριθ. 100)·
– Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίαςγια τις διακρίσεις στην 
απασχόληση και στο επάγγελμα (αριθ.
111)·
– Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας περί συνδικαλιστικής 
ελευθερίας και προστασίας 
συνδικαλιστικού δικαιώματος (αριθ. 87)·
– Η αποτελεσματική εφαρμογή των 
συνθηκών αυτών επαληθεύεται με βάση 
το ιστορικό των χωρών όσον αφορά την 
εφαρμογή τους σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί εφαρμογής των συνθηκών και, 
ειδικότερα, των συστάσεων που 
υποβάλλουν τα όργανα που έχουν 
συσταθεί με βάση τις συνθήκες αυτές, για 
την εποπτεία της συμμόρφωσης.
5β. Σε περίπτωση που μια χώρα δεν έχει 
κυρώσει τις συνθήκες που απαριθμούνται 
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στην παράγραφο 5a(a) αλλά οι εθνικές 
αρχές ή ο οικονομικός φορέας παρέχουν 
στην Επιτροπή αξιόπιστες πληροφορίες 
που στοιχειοθετούν ότι, στην εν λόγω 
χώρα, οι προδιαγραφές προστασίας του 
περιβάλλοντος είναι ισοδύναμες με αυτές 
που περιλαμβάνονται στις συνθήκες 
αυτές, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, 
σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 21, παραγράφος 2, 
ότι τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά 
που παράγονται στην εν λόγω χώρα 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 849
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόνο 
εφόσον η χώρα στην οποία 
καλλιεργούνται έχει κυρώσει και 
εφαρμόζει αποτελεσματικά όλες τις 
κάτωθι περιβαλλονιτκές συνθήκες:
– Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο 
Απειλουμένων Ειδών Άγριας Πανίδας και 
Χλωρίδας,
– Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλία,
– Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη 
Βιοασφάλεια,
– Πρωτόκολλο του Κυότο στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή.
Η αποτελεσματική εφαρμογή των 
συνθηκών αυτών επαληθεύεται με βάση 
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το ιστορικό των χωρών όσον αφορά την 
εφαρμογή τους σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί εφαρμογής των συνθηκών και, 
ειδικότερα, των συστάσεων που 
υποβάλλουν τα όργανα που έχουν 
συσταθεί με βάση τις συνθήκες αυτές, για 
την εποπτεία της συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια του άρθρου 15α δεν αρκούν και, κατά συνέπεια, πρέπει να 
επεκταθούν.

Τροπολογία 850
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η ενέργεια από βιομάζα δεν 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκτός εάν 
ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την 
πρόληψη:
α) της υποβάθμισης της ποιότητας των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω 
της εισχώρησης ρύπων και υπερβολικών 
ποσοτήτων θρεπτικών συστατικών·
β) της υπερβολικής κατανάλωσης ύδατος 
σε περιοχές όπου το νερό σπανίζει.

Or. en
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Τροπολογία 851
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ανεξαρτήτως του κατά πόσον η 
καλλιέργεια των πρώτων υλών έλαβε 
χώρα εντός ή εκτός της κοινοτικής 
επικράτειας, τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
βιορευστά λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μόνο εφόσον έχουν 
παρασχεθεί πληροφορίες, σύμφωνα με το 
άρθρο 16 της παρούσας οδηγίας, σχετικά 
με την παραγωγή βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών, και των πρώτων υλών τους, 
σχετικά με:
α) αξιολόγηση των επιπτώσεων 
προκειμένου να εντοπιστούν οι περιοχές 
και τα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 
15, παράγραφος 3, ένα σχέδιο διαχείρισης 
που στοχεύει στη διατήρηση ή ενίσχυση 
της κατάστασής τους [καθώς και την 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα 
σημεία (β) έως (στ) της παρούσας 
παραγράφου], και συμμόρφωση προς το 
εν λόγω σχέδιο διαχείρισης·
β) εφαρμογή πρακτικών για τη 
διασφάλιση της αειφόρου χρήσης των 
υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της 
διατήρησης των υπογείων υδάτων, και 
πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων·
γ) εφαρμογή πρακτικών για τη 
διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης του 
εδάφους, της πρόληψης και του ελέγχου 
της διάβρωσης·
(δ) χρήση αγροχημικών προϊόντων που, 
με βάση την Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας, έχουν ταξινομηθεί ως προϊόντα 
της κατηγορίας 1Α ή 1Β και κλάσης 2, ή 
έχουν περιληφθεί στους καταλόγους των 
συμβάσεων της Στοκχόλμης και του 
Ρότερνταμ και, σε περίπτωση τέτοιου 
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είδους χρήσης, το κατά πόσον οι 
καλλιεργητές προσπαθούν ενεργά να 
εξεύρουν εναλλακτικές λύσεις·
ε) την καύση ως μέσου καθορισμού 
εκτάσεων ή διάθεσης αποβλήτων, και τον
βαθμό στον οποίο αυτή διενεργείται 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις περί ορθής 
πρακτικής που ορίζει η Επιτροπή, 
σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 21, παράγραφος 2·
(στ) τον βαθμό συμμόρφωσης προς τα 
ακόλουθα κριτήρια:
(i) - το δικαίωμα χρήσης της γης να 
μπορεί να αποδειχθεί και να μην 
αμφισβητείται νομικώς από τοπικές 
κοινότητες μέσω αποδείξιμων νομικών ή 
εθιμικών δικαιωμάτων·
(ii) οι τοπικοί πληθυσμοί αποζημιώνονται 
για κάθε συμφωνημένη απόκτηση γης και 
παραίτηση από δικαιώματα, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει υπάρξει ελεύθερη, εκ 
των προτέρων και ενημερωμένη 
συγκατάθεσή τους, καθώς και ότι οι 
συμφωνίες συνάπτονται με τα δικά τους 
θεσμικά όργανα·
iii) η χρήση γης για την καλλιέργεια 
πρώτων υλών για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων ή άλλων βιορευστών δεν 
περιορίζει τα νομικά, εθιμικά ή 
παραδοσιακά δικαιώματα άλλων 
χρηστών χωρίς την ελεύθερη, εκ των 
προτέρων και ενημερωμένη συγκατάθεσή 
τους·
(iv) οι πρώτες ύλες δεν θα καλλιεργούνται 
σε εκτάσεις που αποκτήθηκαν προς τον
σκοπό αυτό με βίαιη εκδίωξη·
(v) η παραγωγή πρώτων υλών για 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά δεν θα 
χρησιμοποιεί ούτε θα υποθάλπει την 
αναγκαστική εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
καταναγκαστικής εργασίας όπως ορίζεται 
από τις συμβάσεις 29 και 105 της ΔΟΕ]:
(1) η εταιρεία δεν παρακρατεί τμήμα των 
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αποδοχών, των ωφελημάτων, της 
ιδιοκτησίας ή των εγγράφων των 
εργαζομένων προκειμένου αυτοί να 
παραμείνουν στην παραγωγή·
(2) η εταιρεία πρέπει επίσης να απέχει 
από κάθε μορφή φυσικού ή ψυχολογικού 
μέτρου για την παραμονή των 
εργαζομένων στην εργασία·
(3) οι εργαζόμενοι είναι ελεύθεροι να 
εγκαταλείψουν τον εργοδότη τους 
κατόπιν εύλογης χρονικής 
προειδοποίησης·
(4) δεν πρέπει να απαιτείται η εργασία 
στην παραγωγή των συζύγων και των 
τέκνων συμβασιούχων εργαζομένων·
(vi) δεν απασχολούνται παιδιά κάτω των 
15 ετών (εκτός από την περίπτωση των 
οικογενειακών αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων και χωρίς να 
παρεμποδίζεται η εκπαιδευτική, ηθική, 
κοινωνική και φυσική τους ανάπτυξη), 
και δεν ανατίθεται σε εργαζόμενους κάτω 
των 18 ετών επικίνδυνη εργασία·
vii) όλοι οι εργαζόμενοι έχουν νόμιμες 
συμβάσεις και πρέπει να αμείβονται 
δικαίως, σύμφωνα με τους όρους αυτών·
(1) οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται 
τοις μετρητοίς, ή με οποιονδήποτε άλλο 
πρόσφορο γι’ αυτούς τρόπο, τακτικά και 
έγκαιρα·
(2) δεν επιτρέπεται η επιβολή μειώσεων 
των αποδοχών ως μορφή πειθαρχικού 
μέτρου ούτε επίσης οιαδήποτε άλλη 
μορφή μείωσης αποδοχών που δεν 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, 
χωρίς τη ρητή συναίνεση του 
ενδιαφερομένου εργαζομένου. Όλα τα 
πειθαρχικά μέτρα καταγράφονται·
(3) η στέγαση και άλλα ωφελήματα δεν 
αφαιρούνται αυτομάτως από τον 
ελάχιστο μισθό/ή το αντίστοιχο
βιομηχανικό ημερομίσθιο, ως μορφή 
πληρωμής σε είδος·
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(4) σε περιπτώσεις εργασίας με το 
κομμάτι, η αμοιβή με το κομμάτι πρέπει 
να είναι τέτοια που να παρέχει στον 
εργαζόμενο τη δυνατότητα να αμείβεται 
τουλάχιστον με τον ελάχιστο μισθό ή το 
αντίστοιχο βιομηχανικό πρότυπο (το 
μεγαλύτερο από τα δύο) εντός του 
συνήθους ωραρίου εργασίας και υπό 
φυσιολογικές συνθήκες εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 852
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ανεξαρτήτως του κατά πόσον η 
καλλιέργεια των πρώτων υλών έλαβε 
χώρα εντός ή εκτός της κοινοτικής 
επικράτειας, η ενέργεια από βιομάζα, 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά, 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
μόνον εφόσον έχουν ληφθεί 
αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη:
α) της υποβάθμισης της ποιότητας των 
επιφανειακών  και υπόγειων υδάτων, 
λόγω της εισχώρησης ρύπων και 
υπερβολικών ποσοτήτων θρεπτικών 
συστατικών·
β) της υπερβολικής κατανάλωσης ύδατος 
σε περιοχές όπου το νερό σπανίζει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρξει ευρύτερη συμμόρφωση για αειφόρες γεωργικές πρακτικές τόσο 
εντός όσο και εκτός της ΕΕ και είναι επίσης πολύ σημαντικό η αύξηση της παραγωγής 
βιοκαυσίμων να μην οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης των υδάτων και του έδαφος.
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Τροπολογία 853
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Ανεξαρτήτως του κατά πόσον η 
καλλιέργεια των πρώτων υλών έλαβε 
χώρα εντός ή εκτός της κοινοτικής 
επικράτειας, τα βιοκαύσιμα και τα άλλα 
βιορευστά λαμβάνονται υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 μόνον εφόσον έχουν 
παρασχεθεί πληροφορίες, σύμφωνα με το 
άρθρο 16 της παρούσας οδηγίας, όσον 
αφορά την παραγωγή βιοκαυσίμων και 
άλλων βιορευστών καθώς και των 
πρώτων υλών τους, σχετικά με:
- το δικαίωμα για τη χρήση της γης να 
μπορεί να αποδειχθεί και να μην 
αμφισβητείται νομικώς από τοπικές 
κοινότητες μέσω αποδείξιμων νομικών ή 
εθιμικών δικαιωμάτων·
ii. οι τοπικοί πληθυσμοί αποζημιώνονται 
για κάθε συμφωνημένη απόκτηση γης και 
παραίτηση από δικαιώματα, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει υπάρξει ελεύθερη, εκ 
των προτέρων και ενημερωμένη 
συγκατάθεσή τους, καθώς και σύναψη 
συμφωνιών με τα δικά τους θεσμικά 
όργανα·
iii. οι πρώτες ύλες δεν θα καλλιεργούνται 
σε εκτάσεις που αποκτήθηκαν προς τον
σκοπό αυτό με βίαιη εκδίωξη·
iv. η παραγωγή πρώτων υλών για 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά δεν θα 
χρησιμοποιεί ούτε θα υποθάλπει
καταναγκαστική εργασία, 
συμπεριλαμβανομένης και της παιδικής 
εργασίας όπως ορίζεται από τις 
συμβάσεις 29, 105, 138 και 182 της ΔΟΕ·
v. όλοι οι εργαζόμενοι έχουν νόμιμες 
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συμβάσεις και πρέπει να αμείβονται 
δικαίως, ενώ πρέπει να έχουν και το 
δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικής 
διαπραγμάτευσης και να μην υπόκεινται 
σε διακρίσεις, όπως ορίζουν οι συμβάσεις  
100, 111, 87 και 98 της ΔΟΕ.

Or. en

Τροπολογία 854
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Οι παραγωγοί πρέπει να στοχεύουν 
στην υποκατάσταση και μείωση της 
κατανάλωσης αγροχημικών ουσιών, 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, όπου 
αυτό είναι δυνατόν. Δεν 
χρησιμοποιούνται ουσίες που είτε:
(i) έχουν ταξινομηθεί από την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ως
φυτοφάρμακα των κλάσεων I και II ,
(ii) με βάση τη διαδικασία εκ των 
προτέρων ενημερωμένης συναίνεσης της 
σύμβασης του Ρότερνταμ
είτε
(iii) ελέγχονται ή ενδέχεται να 
περιληφθούν στον κατάλογο της 
σύμβασης της Στοκχόλμης για τους 
έμμονους οργανικούς ρύπιυς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της χρήσης χημικών ουσιών συνεπάγεται μείωση της χρήσης των ορυκτών 
καυσίμων, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών. Επιπλέον, ορισμένες χημικές ουσίες 
είναι εξαιρετικά επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και, συνεπώς, η χρήση 
τους πρέπει να απαγορευθεί στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Καθώς τα βιοκαύσιμα δεν 
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χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα, ενδέχεται αυτό να οδηγήσει σε μείωση των περιβαλλοντικών 
προδιαγραφών όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, επιτρέποντας έτσι την χρησιμοποίηση στο 
περιβάλλον επικίνδυνων ουσιών.

Τροπολογία 855
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Σε περίπτωση που μια χώρα δεν έχει 
κυρώσει τις συνθήκες που απαριθμούνται 
στην παράγραφο 5a(a) αλλά οι εθνικές 
αρχές ή ο οικονομικός φορέας παρέχουν 
στην Επιτροπή αξιόπιστες πληροφορίες 
που στοιχειοθετούν ότι, στην εν λόγω 
χώρα, οι προδιαγραφές προστασίας του 
περιβάλλοντος είναι ισοδύναμες με αυτές 
που περιλαμβάνονται στις συνθήκες 
αυτές, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, 
σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 21, παραγράφος 2, 
ότι τα βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά 
που παράγονται στην εν λόγω χώρα 
μπορούν να ληφθούν υπόψη για τους 
σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια του άρθρου 15α δεν επαρκούν και, συνεπώς, πρέπει να 
επεκταθούν.
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Τροπολογία 856
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο 
από πλευράς κοινωνικής αειφορίας στην 
Κοινότητα και τις τρίτες χώρες της 
αυξημένης ζήτησης βιοκαυσίμων, καθώς 
και σχετικά με τον αντίκτυπο της 
πολιτικής της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα στη 
διαθεσιμότητα τροφίμων στις χώρες 
εξαγωγής και στην οικονομική 
δυνατότητα των πολιτών των 
αναπτυσσομένων χωρών να αγοράζουν 
αυτά τα τρόφιμα, και γενικότερα 
αναπτυξιακά θέματα. Η πρώτη έκθεση 
υποβάλλεται το 2012. Η έκθεση 
αναφέρεται και στο θέμα του σεβασμού 
των δικαιωμάτων στις χρήσεις γης. Η 
έκθεση αναφέρει, για κάθε χώρα που 
αποτελεί σημαντική πηγή πρώτων υλών 
για τα βιοκαύσιμα που καταναλώνονται 
στην ΕΕ, κατά πόσο η χώρα έχει 
επικυρώσει και εφαρμόζει κάθε μια από 
τις ακόλουθες συμβάσεις της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας: 
(i) Σύμβαση για το κατώτατο όριο 
ηλικίας εισόδου στην απασχόληση (αριθ. 
138)
(ii) Σύμβαση για την απαγόρευση των 
χειρότερων μορφών εργασίας των 
παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό 
την εξάλειψή τους (αριθ. 182)
iii) Σύμβαση για την κατάργηση της 
αναγκαστικής εργασίας (αριθ. 105)
(iv) Σύμβαση περί της καταναγκαστικής 
εργασίας (αριθ. 29)
(v) Σύμβαση περί ίσης αμοιβής μεταξύ 
αρρένων και θηλέων εργαζομένων για 
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εργασία ίσης αξίας (αριθ. 100)
(vi) Σύμβαση για τις διακρίσεις στην 
απασχόληση και στο επάγγελμα (αριθ. 
111)
vii) Σύμβαση περί συνδικαλιστικής 
ελευθερίας και προστασίας 
συνδικαλιστικού δικαιώματος (αριθ. 87)
(viii) Σύμβαση περί εφαρμογής των 
αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και 
συλλογικής διαπραγματεύσεως (αριθ. 98).
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή των συμβάσεων αυτών 
σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
διαθέτει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια του άρθρου 15α δεν επαρκούν και, συνεπώς, πρέπει να 
επεκταθούν. Η τακτική υποβολή εκθέσεων από πλευράς Επιτροπής είναι αναγκαία.

Τροπολογία 857
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο 
από πλευράς κοινωνικής αειφορίας στην 
Κοινότητα και τις τρίτες χώρες της 
αυξημένης ζήτησης βιοκαυσίμων, καθώς 
και σχετικά με τον αντίκτυπο της 
πολιτικής της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα στη 
διαθεσιμότητα τροφίμων στις χώρες 
εξαγωγείς και στην οικονομική 
δυνατότητα των πολιτών των 
αναπτυσσομένων χωρών να αγοράζουν 
αυτά τα τρόφιμα, και γενικότερα 
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αναπτυξιακά θέματα.
Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται το 2010.
Η έκθεση ασχολείται με το θέμα του 
σεβασμού των δικαιωμάτων στις χρήσεις 
γης. Η έκθεση αναφέρει, για κάθε χώρα 
που αποτελεί σημαντική πηγή πρώτων 
υλών για τα βιοκαύσιμα που 
καταναλώνονται στην ΕΕ, κατά πόσον η 
χώρα έχει επικυρώσει και εφαρμόζει κάθε 
μια από τις ακόλουθες συμβάσεις της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας:
(i) Σύμβαση για το κατώτατο όριο 
ηλικίας εισόδου στην απασχόληση (αριθ. 
138)·
(ii) Σύμβαση για την απαγόρευση των 
χειρότερων μορφών εργασίας των 
παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό 
την εξάλειψή τους (αριθ. 182)·
(iii) Σύμβαση για την κατάργηση της 
αναγκαστικής εργασίας (αριθ. 105)·
(iv) Σύμβαση περί της καταναγκαστικής 
εργασίας (αριθ. 29)·
(v) Σύμβαση περί ίσης αμοιβής μεταξύ 
αρρένων και θηλέων εργαζομένων για 
εργασία ίσης αξίας (αριθ. 100)·
(vi) Σύμβαση για τις διακρίσεις στην 
απασχόληση και στο επάγγελμα (αριθ. 
111)·
(vii) Σύμβαση περί συνδικαλιστικής 
ελευθερίας και προστασίας 
συνδικαλιστικού δικαιώματος (αριθ. 87)·
(viii) Σύμβαση περί εφαρμογής των 
αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και 
συλλογικής διαπραγματεύσεως (αριθ. 98).
Η Επιτροπή προτείνει, εάν χρειάζεται, 
διορθωτικά μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση πρέπει να περιλάβει κοινωνικά κριτήρια. Η Επιτροπή πρέπει κάθε χρόνο να 
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υποβάλλει ειδική έκθεση που θα περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα των κοινωνικών επιπτώσεων 
που οφείλονται στην αυξημένη ζήτηση και χρήση βιοκαυσίμων. Εάν κριθεί αναγκαίο, η 
Επιτροπή προτείνει διορθωτική δράση βάσει των εκθέσεων.

Τροπολογία 858
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Όπου χρειάζεται, οι γεωργοί μικρών 
εκμεταλλεύσεων, οι οργανώσεις των 
παραγωγών και οι συνεταιρισμοί θα έχουν 
τη δυνατότητα να εφαρμόζουν ομαδικά 
προγράμματα πιστοποίησης σε 
περίπτωση που οι καθορισμένες 
διαδικασίες ελέγχου θέτουν δυσανάλογα 
διοικητικά εμπόδια σε αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 859
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δεν αρνούνται να 
λάβουν υπόψη, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, επικαλούμενα άλλους λόγους 
αειφορίας.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν συμπληρωματικά κριτήρια πέραν 
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των κριτηρίων της ΕΕ.

Τροπολογία 860
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δεν αρνούνται να 
λάβουν υπόψη, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, επικαλούμενα άλλους λόγους 
αειφορίας.

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 861
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δεν αρνούνται να λάβουν 
υπόψη, για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, τα βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά που λαμβάνονται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
επικαλούμενα άλλους λόγους αειφορίας.

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνούνται 
να λάβουν υπόψη, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα 
βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
επικαλούμενα άλλους λόγους αειφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν ταχύτερα από την Επιτροπή σε περίπτωση 
απρόβλεπτων ανησυχιών όσον αφορά την αειφορία των βιοκαυσίμων· κατά συνέπεια, τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν, εφόσον χρειαστεί, περαιτέρω 
συμπληρωματικά κριτήρια αειφορίας.



PE409.428v01-00 136/147 AM\731121EL.doc

EL

Τροπολογία 862
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δεν αρνούνται να λάβουν 
υπόψη, για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, τα βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά που λαμβάνονται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
επικαλούμενα άλλους λόγους αειφορίας.

6. Τα κράτη μέλη δεν αρνούνται να λάβουν 
υπόψη, για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, τα βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά που λαμβάνονται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
επικαλούμενα άλλους λόγους αειφορίας. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν αρνούνται 
τη χρήση βιομάζας που είναι προϊόν 
γενετικής μηχανικής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω της προόδου της γενετικής, η περιεκτικότητα σε λάδι ορισμένων φυτών που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, αυξήθηκε πάνω από 40%. Η ΕΕ δεν μπορεί 
να αγνοήσει αυτή την πρόοδο της βιοτεχνολογίας.

Τροπολογία 863
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δεν αρνούνται να λάβουν 
υπόψη, για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, τα βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά που λαμβάνονται
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
επικαλούμενα άλλους λόγους αειφορίας.

6. Τα κράτη μέλη δεν αρνούνται να λάβουν 
υπόψη, για τους σκοπούς που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, η βιομάζα που 
λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
επικαλούμενα άλλους λόγους αειφορίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα ισχύοντα κριτήρια αειφορίας δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την αειφορία της βιομάζας και 
δεν λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της αειφορίας. Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στη 
βελτίωση των κριτηρίων αειφορίας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές για περιορισμό των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρική ενέργεια 
και τις μεταφορές, ευθυγραμμίζονται με αυτά που μπορούν να αναμένονται από τα υφιστάμενα 
ρεύματα και τις τεχνολογίες στον τομέα της βιομάζας (με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία).

Τροπολογία 864
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τις απαιτήσεις ενός 
μηχανισμού υπέρ της αειφορίας που θα 
αφορά τις ενεργειακές χρήσεις της 
βιομάζας, εκτός βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά 
περίπτωση, από προτάσεις προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για έναν μηχανισμό υπέρ της 
βιωσιμότητας που θα αφορά άλλες 
ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια αειφορία αυτά να εφαρμόζονται σε όλες τις βιολογικές ενεργειακές πηγές. Πρέπει 
να αναπτυχθούν συνθήκες πλαίσιο για τα βιοκαύσιμα, τα άλλα βιορευστά και τη βιομάζα.
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Τροπολογία 865
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τις απαιτήσεις ενός 
μηχανισμού υπέρ της αειφορίας που θα 
αφορά τις ενεργειακές χρήσεις της 
βιομάζας, εκτός βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά 
περίπτωση, από προτάσεις προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για έναν μηχανισμό υπέρ της 
βιωσιμότητας που θα αφορά άλλες 
ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αυτή πρέπει να αναφερθεί και στα κριτήρια αειφορίας για τη βιομάζα που προορίζεται 
για την παραγωγή ενέργειας.

Τροπολογία 866
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τις απαιτήσεις ενός 
μηχανισμού υπέρ της αειφορίας που θα 
αφορά τις ενεργειακές χρήσεις της 
βιομάζας, εκτός βιοκαυσίμων και άλλων 
βιορευστών. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά 
περίπτωση, από προτάσεις προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για έναν μηχανισμό υπέρ της 

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο, η Επιτροπή πρέπει να ορίσει 
κριτήρια αειφορίας που θα αφορά τις 
ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας, εκτός 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Τα 
κριτήρια αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
και από κριτήρια βιωσιμότητας που θα 
αφορά άλλες ενεργειακές χρήσεις της 
βιομάζας. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
ζητούν από τους οικονομικούς φορείς να 
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βιωσιμότητας που θα αφορά άλλες 
ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας.

αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους προς 
τα περιβαλλοντικά κριτήρια αειφορίας 
που έχει ορίσει η Επιτροπή, το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα πρέπει να έχουν τις ίδιες απαιτήσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα 
και οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, ή τουλάχιστον με ελάχιστη 
χρονική διαφορά, ούτως ώστε να αποφευχθούν άδικες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και ο
κίνδυνος να ενισχυθεί η προώθηση μη αειφόρων πόρων.

Τροπολογία 867
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τις απαιτήσεις ενός μηχανισμού 
υπέρ της αειφορίας που θα αφορά τις 
ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας, εκτός 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 
προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έναν 
μηχανισμό υπέρ της βιωσιμότητας που θα 
αφορά άλλες ενεργειακές χρήσεις της 
βιομάζας.

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τις απαιτήσεις ενός μηχανισμού 
υπέρ της αειφορίας που θα αφορά τη 
βιομηχανία ξύλου, τη βιομηχανία 
τροφίμων και την πετρελαϊκή βιομηχανία. 
Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, 
από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έναν 
μηχανισμό υπέρ της βιωσιμότητας που θα 
αφορά τους βιομηχανικούς τομείς που 
αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκπλήρωση των στόχων της αναχαίτισης της κλιματικής αλλαγής, της διατήρησης της 
βιοποικιλότητας και της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων μπορούν 
να επιτευχθούν μόνο εάν οι απαιτήσεις των κριτηρίων αειφορίας επεκταθούν, στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας, στο σύνολο της βιομάζας για ενέργεια και σε όλους τους άλλους 
βιομηχανικούς φορείς - πετρελαϊκές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων και ξυλείας - με τις 
οποίες τα βιοκαύσιμα έχουν αλληλεπίδραση.
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Τροπολογία 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τις απαιτήσεις ενός μηχανισμού 
υπέρ της αειφορίας που θα αφορά τις 
ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας, εκτός 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 
προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έναν 
μηχανισμό υπέρ της βιωσιμότητας που θα 
αφορά άλλες ενεργειακές χρήσεις της 
βιομάζας.

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τις απαιτήσεις ενός μηχανισμού 
υπέρ της αειφορίας που θα αφορά τη 
βιομηχανία ξύλου, τη βιομηχανία 
τροφίμων και την πετρελαϊκή βιομηχανία 
και τις ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας, 
εκτός βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. 
Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, 
από προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έναν 
μηχανισμό υπέρ της βιωσιμότητας που θα 
αφορά άλλες ενεργειακές χρήσεις της 
βιομάζας.

Or. en

Τροπολογία 869
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τις απαιτήσεις ενός μηχανισμού 
υπέρ της αειφορίας που θα αφορά τις 
ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας, εκτός 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 
προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έναν 
μηχανισμό υπέρ της βιωσιμότητας που θα 
αφορά άλλες ενεργειακές χρήσεις της 

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τις απαιτήσεις ενός μηχανισμού 
υπέρ της αειφορίας που θα αφορά τις 
ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας, εκτός 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Η 
έκθεση λαμβάνει υπόψη τους 
υφιστάμενους κανονισμούς, τις
προδιαγραφές και τις αρχές όσον αφορά 
την αειφόρο δασοκομία και το 
συνεχιζόμενη προσπάθεια για την 
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βιομάζας. ανάπτυξη προδιαγραφών στον τομέα 
αυτό. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά 
περίπτωση, από προτάσεις προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για έναν μηχανισμό υπέρ της βιωσιμότητας 
που θα αφορά άλλες ενεργειακές χρήσεις 
της βιομάζας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δασοκομία ρυθμίζεται ήδη νομοθετικά κυρίως στο πλαίσιο της αρμοδιότητας των κρατών 
μελών. Κατά συνέπεια, οι πρακτικές αειφόρου διαχείρισης των δασών πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά την επέκταση των κριτηρίων βιωσιμότητας για όλες τις χρήσεις βιομάζας.

Τροπολογία 870
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τις απαιτήσεις ενός μηχανισμού 
υπέρ της αειφορίας που θα αφορά τις 
ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας, εκτός 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Η 
έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 
προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έναν 
μηχανισμό υπέρ της βιωσιμότητας που θα 
αφορά άλλες ενεργειακές χρήσεις της 
βιομάζας.

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τις απαιτήσεις ενός μηχανισμού 
υπέρ της αειφορίας που θα αφορά τις 
ενεργειακές χρήσεις της βιομάζας, εκτός 
βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Η 
έκθεση λαμβάνει υπόψη τους 
υφιστάμενους κανονισμούς, τις
προδιαγραφές και τις αρχές όσον αφορά 
την αειφόρο δασοκομία και τη 
συνεχιζόμενη προσπάθεια για την 
ανάπτυξη προδιαγραφών στον τομέα 
αυτό. Η έκθεση συνοδεύεται, κατά 
περίπτωση, από προτάσεις προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
για έναν μηχανισμό υπέρ της βιωσιμότητας 
που θα αφορά άλλες ενεργειακές χρήσεις 
της βιομάζας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ενδεχόμενη επέκταση των κριτηρίων βιωσιμότητας για τη βιομάζα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις υφιστάμενες αρχές και τους κανονισμούς σχετικά με την αειφόρο δασοκομία, καθώς και τις 
προδιαγραφές που αναπτύσσονται.

Τροπολογία 871
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η ενέργεια από βιομάζα δεν 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκτός εάν 
ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την 
πρόληψη:
α) της υποβάθμισης της ποιότητας των 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, λόγω 
της εισχώρησης ρύπων και υπερβολικών 
ποσοτήτων θρεπτικών συστατικών·
β) της υπερβολικής κατανάλωσης ύδατος 
σε περιοχές όπου το νερό σπανίζει.
γ) της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
(δ) της επιδείνωσης της ποιότητας του 
εδάφους.
Κατά την παραγωγή πρώτων υλών για 
την παραγωγή βιομάζας για λόγους 
συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της 
παραγράφου 1, τόσο εντός της 
Κοινότητας όσο και σε τρίτες χώρες, δεν 
χρησιμοποιούνται γενετικά 
τροποποιημένα φυτά και προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για τις αγροτικές πρακτικές πρέπει να είναι τα ίδια για την παραγωγή εντός και 
εκτός της ΕΕ. Η τροπολογία βασίζεται στην τροπολογία αριθ. 33 του εισηγητή, καθιστώντας την 
γενικότερη.
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Τροπολογία 872
Pilar Ayuso

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο 
από πλευράς κοινωνικής αειφορίας στην 
Κοινότητα και τις τρίτες χώρες της 
αυξημένης ζήτησης βιοκαυσίμων, καθώς 
και σχετικά με τον αντίκτυπο της 
πολιτικής της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα στη 
διαθεσιμότητα τροφίμων στις χώρες 
εξαγωγής και στη δυνατότητα των 
πολιτών των αναπτυσσομένων χωρών να 
αγοράζουν αυτά τα τρόφιμα, και 
γενικότερα αναπτυξιακά θέματα. Η 
έκθεση ασχολείται με το θέμα του 
σεβασμού των δικαιωμάτων στις χρήσεις 
γης. Όλα τα θέματα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και δικαιωμάτων στις 
χρήσεις γης παραπέμπουν στα θέματα 
που αφορούν τις δραστηριότητες 
πετρελαϊκής εκμετάλλευσης.
Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται το 2012.
Η Επιτροπή προτείνει, εάν χρειάζεται, 
διορθωτικά μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ορθό να θεσπιστούν κριτήρια κοινωνικής αειφορία για την παραγωγή βιοκαυσίμων. 
Ωστόσο, όπως αναφέρει η Επιτροπή στην έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων που 
παρουσίασε, είναι αδύνατον τα κριτήρια αυτά να σημειωθούν με μεμονωμένες παρακαταθήκες 
για βιοκαύσιμα λόγω τεχνικών και διοικητικών θεμάτων. Προκειμένου να αξιολογηθεί κατά 
πόσον τα βιοκαύσιμα αποφέρουν οφέλη στις κοινότητες, τα αποτελέσματα της παραγωγής 
βιοκαυσίμων από βιομάζα πρέπει πάντοτε να παραπέμπουν και να συγκρίνονται με τις 
κοινωνικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση πετρελαίου.
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Τροπολογία 873
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η ενέργεια από βιομάζα λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόνον 
εφόσον ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα 
για την πρόληψη:
α) της υποβάθμισης της ποιότητας των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω 
της εισχώρησης ρύπων και υπερβολικών 
ποσοτήτων θρεπτικών συστατικών·
β) της υπερβολικής κατανάλωσης ύδατος 
σε περιοχές όπου το νερό σπανίζει.

Or. en

Τροπολογία 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η ενέργεια από βιομάζα λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόνον 
εφόσον ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα 
για την πρόληψη:
α) της υποβάθμισης της ποιότητας των 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω 
της εισχώρησης ρύπων και υπερβολικών 
ποσοτήτων θρεπτικών συστατικών·
β) της υπερβολικής κατανάλωσης ύδατος 
σε περιοχές όπου το νερό σπανίζει.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στα κριτήρια βιωσιμότητας για την ενέργεια που παράγεται από βιομάζα πρέπει να περιληφθεί 
και η αποτροπή της ρύπανσης των υδάτων.

Τροπολογία 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο 
από πλευράς κοινωνικής αειφορίας στην 
Κοινότητα και τις τρίτες χώρες της 
αυξημένης ζήτησης βιοκαυσίμων, καθώς 
και σχετικά με τον αντίκτυπο της 
πολιτικής της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα στη 
διαθεσιμότητα τροφίμων στις χώρες 
εξαγωγής και στη δυνατότητα των 
πολιτών των αναπτυσσομένων χωρών να 
αγοράζουν αυτά τα τρόφιμα, και 
γενικότερα αναπτυξιακά θέματα. Η 
πρώτη έκθεση υποβάλλεται το 2012. Η 
έκθεση ασχολείται με το θέμα του 
σεβασμού των δικαιωμάτων στις χρήσεις 
γης. Η έκθεση αναφέρει, για κάθε χώρα 
που αποτελεί σημαντική πηγή πρώτων 
υλών για τα βιοκαύσιμα που 
καταναλώνονται στην ΕΕ, κατά πόσον η 
χώρα έχει επικυρώσει και εφαρμόζει κάθε 
μια από τις ακόλουθες συμβάσεις της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας:
(i) Σύμβαση για το κατώτατο όριο 
ηλικίας εισόδου στην απασχόληση (αριθ. 
138)·
(ii) Σύμβαση για την απαγόρευση των 
χειρότερων μορφών εργασίας των 
παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό 
την εξάλειψή τους (αριθ. 182)·
(iii) Σύμβαση για την κατάργηση της 
αναγκαστικής εργασίας (αριθ. 105)·
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(iv) Σύμβαση περί της καταναγκαστικής 
εργασίας (αριθ. 29)·
(v) Σύμβαση περί ίσης αμοιβής μεταξύ 
αρρένων και θηλέων εργαζομένων για 
εργασία ίσης αξίας (αριθ. 100)·
(vi) Σύμβαση για τις διακρίσεις στην 
απασχόληση και στο επάγγελμα (αριθ. 
111)·
(vii) Σύμβαση περί συνδικαλιστικής 
ελευθερίας και προστασίας 
συνδικαλιστικού δικαιώματος (αριθ. 87)·
(viii) Σύμβαση περί εφαρμογής των 
αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και 
συλλογικής διαπραγματεύσεως (αριθ. 98).
Η Επιτροπή προτείνει, εάν χρειάζεται, 
διορθωτικά μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει κοινωνικά κριτήρια. Ένας από τους λόγους που 
δόθηκαν ήταν ότι η καθιέρωση τέτοιων κριτηρίων θα ερχόταν σε σύγκρουση με τους κανόνες 
του ΠΟΕ. Προτείνεται να συντάσσει η Επιτροπή μια ειδική έκθεση ανά διετία στην οποία θα 
αναφέρονται ποικίλες κοινωνικές επιπτώσεις από την αύξηση της ζήτησης και χρήσης των 
βιοκαυσίμων. Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή προτείνει διορθωτική δράση βάσει των 
εκθέσεων.

Τροπολογία 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7γ. Ασχέτως του κατά πόσον οι πρώτες 
ύλες καλλιεργήθηκαν εντός ή εκτός της 
επικράτειας της Κοινότητας, τα 
βιοκαύσιμα και τα βιορευστά δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
εκτός εάν οι πρώτες ύλες από τις οποίες 
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παράγονται καλλιεργούνται σύμφωνα με 
τα ακόλουθα κριτήρια:
α) συμμόρφωση στις διεθνείς 
προδιαγραφές για τα δικαιώματα 
συγκατάθεσης και διαβούλευσης των 
αυτοχθόνων πληθυσμών και τοπικών 
κοινοτήτων και την προστασία των 
παιδιών, που απορρέουν από τα όργανα 
και τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών·
β) προδιαγραφές περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τις 
συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών κατά
τον κύκλο παραγωγής των πρώτων υλών.
Η συμμόρφωση προς τα κριτήρια που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 8 
πρέπει να πιστοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 16, ιδίως μέσω της συμμετοχής σε 
εθελοντικά διεθνή ή εθνικά προγράμματα 
που θεσπίζουν προδιαγραφές για την 
παραγωγή βιώσιμων βιοκαυσίμων και 
άλλων βιορευστών και πιστοποιούν ότι η 
παραγωγή των βιοκαυσίμων και των 
άλλων βιορευστών πληροί τις 
προδιαγραφές αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκθεση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει κοινωνικά κριτήρια. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
πρόσφατες εκθέσεις όσον αφορά τις κακές κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες 
πραγματοποιείται η παραγωγή βιοκαυσίμων, η θέσπιση τέτοιων κριτηρίων αποκτά μεγάλη 
σημασία. Τα κοινωνικά κριτήρια διασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, ότι τα βιοκαύσιμα που 
καταναλώνονται στην αγορά της ΕΕ έχουν παραχθεί με βάση συμφωνημένες κοινωνικές 
προδιαγραφές και προδιαγραφές συνθηκών εργασίας. Η τροπολογία αυτή θέτει προϋπόθεση 
στους οικονομικούς φορείς να πληρούν τα κοινωνικά κριτήρια που απορρέουν από τις σχετικές 
συμβάσεις των ΗΕ.
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