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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

τροφοδοσία χωρίς οικονομική 
αποζημίωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 4

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 και την παροχή 
κινήτρων προς τούτο, που να επιτρέπει 
την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, συμπεριλαμβανομένων των 
διασυνδέσεων μεταξύ κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 5

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 έχουν την υποχρέωση 
μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες 
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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.

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 ή στις 
εγκαταστάσεις συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας 
(ΣΠΗΘ)στον βαθμό που το επιτρέπει η 
ασφάλεια του εθνικού συστήματος 
ηλεκτροδότησης. Τα κράτη μέλη μπορούν 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως 
πχ σε περιπτώσεις υπερφόρτωσης, να
εφαρμόζουν κανόνες για τη μείωση της 
τροφοδοσίας από εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή εγκαταστάσεις ΣΠΗΘ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι εγκαταστάσεις
ΣΠΗΘ πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης. Για τη διευκόλυνση της τροφοδοσίας από 
τις πηγές αυτές ζητείται από τους φορείς εκμετάλλευσης να τους παρέχουν προτεραιότητα. Για 
λόγους ωστόσο ασφαλείας τούτο δεν είναι δυνατόν να διασφαλίζεται πάντοτε. Πρέπει να 
υπάρχουν σαφείς κανόνες για την περικοπή της τροφοδοσίας από τις πηγές αυτές προκειμένου 
να αποφεύγονται κρίσιμες για το δίκτυο καταστάσεις ακόμη δε και υπερφορτώσεις και να 
εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 7

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 για τις 
αναγκαίες ενισχύσεις του δικτύου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3. Το κόστος 
αυτό μπορεί να ενσωματωθεί στις τιμές 
του δικτύου που ορίζει ο φορέας και δεν 
πρέπει να αποτελεί τμήμα κάποιου 
κανονισμού για παροχή κινήτρων. Τα 
κράτη μέλη επανεξετάζουν και λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των 
πλαισίων και των κανόνων ανάληψης και 
επιμερισμού του κόστους που προβλέπεται 
στην παράγραφο 3 μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011 το αργότερο, και στη συνέχεια ανά 
διετία, ώστε να εξασφαλίσουν την ένταξη 
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νέων παραγωγών που προβλέπεται στην 
ίδια παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 8

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 και την 
παράγραφο 4 πραγματοποιείται με 
μηχανισμό που βασίζεται σε αντικειμενικά, 
διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, 
λαμβανομένων υπόψη των 
πλεονεκτημάτων που αποκομίζουν από τις 
εν λόγω συνδέσεις οι αρχικά και μετέπειτα 
συνδεόμενοι παραγωγοί, καθώς επίσης και 
οι φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
τοποθετούνται συνήθως σε 
απομακρυσμένες περιοχές με 
περιορισμένο φορτίο και ως εκ τούτου 
συμβάλλουν σε μικρό μόλις βαθμό στην 
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ασφάλεια του εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, 
τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι η ασφάλεια εφοδιασμού των 
συστημάτων  με ευρεία τροφοδοσία από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
διατηρείται με προηγμένους μηχανισμούς 
κατανομής για παραγωγή με συμβατικούς 
τρόπους,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για φυσικούς λόγους απόδοσης συνιστάται η τοποθέτηση των παραγωγών όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στη ζήτηση (φορτίο) διαφορετικά οι απώλειες θα αυξηθούν δραματικά και ο 
έλεγχος της τάσης θα είναι δυσχερής. Οι πρωτογενείς πηγές που δεν είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν είναι τρείς και συγκεκριμένα ο λιγνίτης, το νερό και ο άνεμος, Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο κατανομής, ο τόπος εγκατάστασης των συμβατικών 
μονάδων, η διατήρηση ενός ασφαλούς συστήματος λειτουργίας και η ελαχιστοποίηση της 
πρόσθετης υποδομής του δικτύου.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Δημιουργία ενός Ταμείου ΕΑΠ της ΕΕ

Σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης 
δημιουργείται ένα Ταμείου ΕΑΠ της ΕΕ, 
Το Ταμείο αυτό θα χρησιμοποιείται για 
σκοπούς όπως:
(α) η χρηματοδότηση μέτρων παροχής 
κινήτρων για ΕΑΠ όπως η 
χρηματοδότηση του ειδικού εμμέσου 
κόστους που αφορά τις εξελίξεις ΕΑΠ-Η 
(πχ ενισχύσεις δικτύου) και
(β) η χρηματοδότηση διασυνοριακών 
υποδομών που θα επιτρέπουν τη διέλευση 
μεγάλων ροών ενέργειας από το ένα 
κράτος στο άλλο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ΕΑΠ συνεπάγεται έμμεσο κόστος παράλληλα με το άμεσο γεγονός που καθιστά 
αναγκαία ειδικά πλαίσια ενθάρρυνσης που είναι δύσκολο να απευθύνονται μόνο στην αγορά
ΕΠ.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία 
έως τις 31 Μαρτίου 2010 το αργότερο. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων και πίνακα αντιστοιχίας των εν 
λόγω διατάξεων με την παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία 
έως1   . Η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα 
συμμορφωθούν με την οδηγία έως..... Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων και πίνακα αντιστοιχίας των εν 
λόγω διατάξεων με την παρούσα οδηγία.
1 Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας
2 Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο χρονοδιάγραμμα λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των κρατών μελών σε σχέση με ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Για τα νεοενταχθέντα κράτη, 
δηλαδή τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο 
δεδομένου ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο.
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