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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 175, παράγραφος 1, και 95 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0046/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Οικονομικών και 
Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, της Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και της Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 175 παράγραφος 1 αποτελεί τη μοναδική κατάλληλη νομική βάση. Μια διπλή βάση 
διαφυλάσσεται για εξαιρετικές περιπτώσεις όπου αρκετοί στόχοι είναι εξίσου σημαντικοί· 
ωστόσο, εδώ ο κύριος στόχος είναι η περιβαλλοντική προστασία – η παρούσα οδηγία για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και η οδηγία για τα βιοκαύσιμα εγκρίθηκαν επίσης βάσει του 
άρθρου 175 παράγραφος 1. Άλλωστε, οι διατάξεις για τα βιοκαύσιμα δεν στοχεύουν πρωτίστως 
στη διευκόλυνση του εμπορίου – καθώς τα προβλεπόμενα πρότυπα απέχουν πολύ από το να 
είναι εναρμονισμένα – αλλά στον καθορισμό των κριτηρίων αειφορίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας κατέδειξε ότι ο στόχος 
τουλάχιστον του 20% για το συνολικό 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
είναι εφικτός ως στόχος, και ότι το 
πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει 
υποχρεωτικούς στόχους αναμένεται να 
προσφέρει στην επιχειρηματική κοινότητα 
τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα που 
χρειάζεται προς μια οικονομία που να 
βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Χάρτης Πορείας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Επιτροπής έχει αξιολογηθεί από 
το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή κατά τη 
σύνταξη αυτού του είδους της Αιτιολογικής σκέψης. Η τροπολογία το διευκρινίζει αυτό.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τουλάχιστον το 25% ως μερίδιο των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε σύγκριση με την τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020. Τα πιο πρόσφατα 
επιστημονικά και πολιτικά στοιχεία κατέδειξαν ότι η επιβολή ενός δεσμευτικού στόχου 10% των 
καυσίμων για τον τομέα των μεταφορών να προέρχεται από βιομάζα δεν μπορεί να επιτευχθεί 
με αειφόρο τρόπο. Συνεπώς, ο εν λόγω στόχος πρέπει να εγκαταλειφθεί. Η αειφόρος βιομάζα 
θα χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά για άλλους ενεργειακούς σκοπούς όπως η 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας (ή ψύξης).

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Αντιστρόφως, κρίνεται σκόπιμο ο 
στόχος του 10% για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας στις μεταφορές να τεθεί 
στο ίδιο επίπεδο για κάθε κράτος μέλος, 
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια 
των προδιαγραφών για τα καύσιμα 
κίνησης και διαθεσιμότητα των 
καυσίμων. Επειδή είναι εύκολη η εμπορία 
καυσίμων κίνησης, τα κράτη μέλη με 
χαμηλό πλούτο σχετικών πόρων θα 

(10) Ενώ είναι πιθανό οι στόχοι για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 
πραγματικότητα να επιτευχθούν με 
συνδυασμό εγχώριας παραγωγής και 
εισαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
πρέπει να παρακολουθεί τον εφοδιασμό 
της κοινοτικής αγοράς ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης 
της βιομάζας για ενέργεια, λαμβάνοντας 
υπόψη την πορεία των πολυμερών και 
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μπορούν εύκολα να προμηθευτούν από 
άλλες χώρες καύσιμα κίνησης 
προερχόμενα από ανανεώσιμες πηγές.
Ενώ τεχνικά είναι δυνατό η Κοινότητα να 
επιτύχει τον στόχο της για τα βιοκαύσιμα 
αποκλειστικά από εγχώρια παραγωγή, 
είναι πιθανό όσο και επιθυμητό ο στόχος 
στην πραγματικότητα να επιτευχθεί με 
συνδυασμό εγχώριας παραγωγής και 
εισαγωγών. Για το σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τον 
εφοδιασμό της κοινοτικής αγοράς 
βιοκαυσίμων, και πρέπει, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, να προτείνει σχετικά μέτρα για 
την επίτευξη ισόρροπης προσέγγισης 
μεταξύ της εγχώριας παραγωγής και των 
εισαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη την 
πορεία των πολυμερών και διμερών 
εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς και 
τα ζητήματα του περιβάλλοντος, του 
κόστους, της ενεργειακής ασφάλειας και 
άλλα στοιχεία.

διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, 
καθώς και τα ζητήματα του περιβάλλοντος, 
της κοινωνίας, του κόστους, της 
ενεργειακής ασφάλειας και άλλα στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί την εισαγωγή και εξαγωγή του συνολικού ενεργειακού 
εφοδιασμού είτε παράγεται (και καταναλώνεται) εγχώρια είτε εισάγεται από /εξάγεται προς 
τρίτες χώρες. Προσεκτικά πρέπει να παρακολουθείται κυρίως η βιομάζα για ενέργεια. Ωστόσο, 
τα πιο πρόσφατα επιστημονικά και πολιτικά στοιχεία κατέδειξαν ότι η επιβολή ενός δεσμευτικού 
στόχου 10% των καυσίμων για τον τομέα των μεταφορών να προέρχεται από βιομάζα δεν 
μπορεί να επιτευχθεί με αειφόρο τρόπο. Συνεπώς, ο εν λόγω στόχος πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
επίτευξη του 10% ως μεριδίου των 
βιοκαυσίμων, χρειάζεται να διασφαλιστεί 
η διάθεση, στην αγορά, πετρελαίου ντίζελ 

διαγράφεται
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με υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
βιολογικό πετρέλαιο από την 
προβλεπόμενη στο πρότυπο EN590/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται από την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
οι γενικοί στόχοι επίτευξης 20% ως 
μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας και 
10% ως μεριδίου συμμετοχής των 
βιοκαυσίμων στην κατανάλωση βενζίνης 
και πετρελαίου ντίζελ για τις μεταφορές 
εκάστου κράτους μέλους έως το 2020 και 
είναι δυνατόν, επομένως, λόγω της 
κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο 
εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των εν λόγω στόχων.

(57) Δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
οι γενικοί στόχοι επίτευξης 20% ως 
μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας της Κοινότητας έως 
το 2020 και είναι δυνατόν, επομένως, λόγω 
της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 
Κοινότητα δύναται να θεσπίσει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που προβλέπεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο 
εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των εν λόγω στόχων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 10% βιοκαυσίμων έως το 2020 στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007. Οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων θέτουν ωστόσο ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται, δηλ. a) 
η παραγωγή πρέπει να είναι αειφόρος και β) η δεύτερη γενιά πρέπει να είναι εμπορικά 
διαθέσιμη. Από τον Μάρτιο του 2007, υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι οι εν 
λόγω προϋποθέσεις δεν θα τηρηθούν. Συνεπώς, ο στόχος του 10% πρέπει να εγκαταλειφθεί..

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Θέτει 
υποχρεωτικούς στόχους για το συνολικό 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην κατανάλωση ενέργειας και το 
μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις μεταφορές. Θεσπίζει 
κανόνες σχετικά με τις εγγυήσεις 
προέλευσης, τις διοικητικές διαδικασίες 
και για τις συνδέσεις με το 
διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Καθιερώνει κριτήρια 
αειφορίας του περιβάλλοντος για τα 
βιοκαύσιμα και τα άλλα βιορευστά.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την 
ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά 
ενέργειας της ΕΕ με σκοπό την αύξηση 
της ασφάλειας εφοδιασμού, την 
περιβαλλοντική προστασία, την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανική 
υπεροχή της ΕΕ. Θέτει υποχρεωτικούς 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους για το 
συνολικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι το 2020 
τουλάχιστον το 20% της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ θα 
καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
την προστασία των εθνικών καθεστώτων 
στήριξης και διεξοδικών εθνικών 
σχεδίων δράσης για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και επιπλέον δημιουργεί 
μηχανισμούς ευελιξίας μεταξύ των 
κρατών μελών για την επίτευξη των 
στόχων, και σχετικά με τις διοικητικές 
διαδικασίες και τις συνδέσεις με υποδομές 
όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες 
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πηγές. Καθιερώνει κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος και της κοινωνίας για 
ενέργεια από βιομάζα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα βασικά χαρακτηριστικά της οδηγίας πρέπει να επισημανθούν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας: 
αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, από τα 
κύματα, παλιρροϊκή, υδροηλεκτρική, από 
βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους 
υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια 
που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων και από τα βιοαέρια·

(α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: αιολική, 
ηλιακή, γεωθερμική, από τα κύματα, 
παλιρροϊκή, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, 
από τα εκλυόμενα στους χώρους 
υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια 
που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων και από τα βιοαέρια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία για να είναι σύμφωνη με τους νέους ορισμούς της Eurostat και τους διεθνείς 
ορισμούς καλύπτει μόνο τις πηγές ενέργειας οι οποίες είναι  ανανεώσιμες. Κατά συνέπεια, τα 
ορυκτά καύσιμα και οι λοιπές κατηγορίες καυσίμων που δεν καλύπτονται από αυτούς τους 
ορισμούς αποκλείονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «βιομάζα»: το βιοαποικοδομήσιμο (β) «βιομάζα»: το βιοαποικοδομήσιμο 
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κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), της δασοκομίας και 
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων·

κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων γεωργικής προέλευσης 
(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και 
των ζωικών ουσιών), και 
υδατοκαλλιέργειας, της δασοκομίας και
των συναφών βιομηχανιών, καθώς και το 
διαχωρισμένο συλλεγέν
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπάρχων ορισμός αποκλείει τη βιομάζα από προϊόντα υδατοκαλλιέργειας όπως τα φύκη. 
Επιπλέον, τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα ανακυκλώνονται και λιπασματοποιούνται γενικά 
πολύ καλύτερα, ενώ τα αέρια που παράγονται από τη διαδικασία μπορούν φυσικά να 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας. Επίσης, εφόσον το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα 
των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων έχει τυπικά χαμηλή καθαρή 
ενεργειακή απόδοση, κατά συνέπεια αυτή η οδηγία πρέπει να προωθεί τον διαχωρισμό αυτού 
του τύπου αποβλήτων.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) «γεωθερμική ενέργεια»: η ενέργεια 
που αποθηκεύεται σε μορφή θερμότητας 
κάτω από την επιφάνεια της στερεάς γης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δίκαιο της ΕΕ δεν διαθέτει έναν εναρμονισμένο ορισμό της γεωθερμικής ενέργειας: 
υπάρχουν ετερογενείς εθνικοί ορισμοί. Αυτό οδηγεί σε σύγχυση. Συνεπώς, η οδηγία πρέπει να 
παρέχει ορισμό της γεωθερμικής ενέργειας. Ο προτεινόμενος ορισμός χρησιμοποιείται ευρέως 
από τη γεωθερμική βιομηχανία καθώς αποτελεί μέρος των εθνικών προτύπων
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) «βιορευστά»: υγρά καύσιμα για 
ενεργειακούς σκοπούς τα οποία 
παράγονται από βιομάζα·

(ε) «βιομάζα για ενέργεια»: στερεά, αέρια 
ή υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς 
τα οποία παράγονται από βιομάζα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα νομοθεσία καλύπτει όλη την ενέργεια που παράγεται από βιομάζα όχι μόνο αυτήν 
που χρησιμοποιείται ως καύσιμο στον τομέα των μεταφορών ή αυτήν που χρησιμοποιείται ως 
υγρό καύσιμο για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 
δοθεί ορισμός για τον εν λόγω κυρίαρχο όρο.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) «βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα 
κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα·

(στ) «καύσιμα κίνησης από βιομάζα»:
υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία 
παράγονται από βιομάζα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιομάζα για ενέργεια μπορεί να έχει πολλές εφαρμογές όπως η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού 
και θερμότητας καθώς και τα καύσιμα κίνησης. Ο όρος αυτός καθορίζει σαφώς αυτήν τη 
διάκριση.
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) «Έκταση υψηλής αξίας 
διατήρησης»:
(i) εκτάσεις που περιέχουν σε παγκόσμιο, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 
σημαντικές συγκεντρώσεις αξιών 
βιοποικιλότητας (π.χ. ενδημικότητα, 
απειλούμενα είδη, καταφύγια)·
(ii) σημαντικές σε παγκόσμιο, 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο μεγάλες 
εκτάσεις τοπίου όπου υπάρχουν βιώσιμοι 
πληθυσμοί των περισσότερων αν όχι 
όλων των ειδών που εμφανίζονται 
φυσιολογικά σε φυσικές μορφές 
κατανομής και αφθονίας·
(iii) εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται σε ή 
περιέχουν σπάνια, απειλούμενα 
οικοσυστήματα ή οικοσυστήματα που 
διατρέχουν κίνδυνο
(iv) εκτάσεις οι οποίες παρέχουν βασικές 
υπηρεσίες οικοσυστήματος σε κρίσιμες 
καταστάσεις (π.χ. προστασία της λεκάνης 
απορροής, έλεγχος της διάβρωσης)·
(v) εκτάσεις ουσιώδεις για την πλήρωση 
των βασικών αναγκών των τοπικών 
κοινοτήτων (π.χ. διαβίωση, υγεία)·
(vi) εκτάσεις ζωτικής σημασίας για την 
παραδοσιακή πολιτισμική ταυτότητα των 
τοπικών κοινοτήτων (περιοχές 
πολιτισμικής, οικολογικής, οικονομικής ή 
θρησκευτικής σημασίας που 
προσδιορίζονται σε συνεργασία με τέτοιες 
τοπικές κοινότητες)·

Or. en



PR\722155EL.doc 15/102 PE405.949v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Αιτιολόγηση
Η υψηλή αξία διατήρησης (HCV) πρέπει να οριστεί καθώς συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο του 
άρθρου 15 το οποίο διασφαλίζει την αειφορία των καυσίμων από βιομάζα και κυρίως τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ακεραιότητας. Η υψηλή αξία διατήρησης
ορίζεται από ένα δίκτυο οργανισμών συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ένωσης για τη 
Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και της Παγκόσμιας Τράπεζας και χρησιμοποιείται ήδη από το 
διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης ξυλείας του Συμβουλίου Διαχείρισης των Δασών (FSC).

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) «υγρότοπος»: έκταση καλυπτόμενη 
ή κορεσμένη από νερό είτε μόνιμα είτε για 
μεγάλο μέρος του έτους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υγρότοπος πρέπει να οριστεί στην παρούσα οδηγία. Οι υγρότοποι αποτελούν σημαντικές 
αποθήκες άνθρακα και αν μετατραπούν αυτό μπορεί να οδηγήσει στην έκλυση σημαντικών 
ποσοτήτων αερίων θερμοκηπίου. Η μη-αποξηραμένοι τυρφώνες, π.χ. παρθένοι τυρφώνες, 
συμπεριλαμβάνονται βέβαια σε αυτόν τον ορισμό.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ γ) «ακαλλιέργητη, υποβαθμισμένη ή 
οριακής απόδοσης έκταση»: έκταση η 
οποία δεν είναι, ούτε υπήρξε δάσος ή 
υγρότοπος από το 1990, η οποία δεν έχει 
υψηλή αξία διατήρησης ή δεν βρίσκεται 
σε άμεση εγγύτητα με τέτοια έκταση ή 
εντός αξιόλογων φυσικών ή κρατικών 
προστατευόμενων περιοχών και η οποία 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί για γεωργικούς 
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σκοπούς για τουλάχιστον 10 έτη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ακαλλιέργητες, οριακής απόδοσης και υποβαθμισμένες εκτάσεις πρέπει να οριστούν στην 
παρούσα οδηγία. Ο εν λόγω ορισμός πρέπει να διατυπωθεί σαφώς προκειμένου να διασφαλίσει 
ότι αυτή η έκταση, αν χρησιμοποιηθεί για καύσιμα κίνησης από βιομάζα, δεν έχει αξία 
διατήρησης ή υψηλή αξία ως προς την αποθήκευση άνθρακα ούτε χρησιμοποιείται κατ’ 
οιονδήποτε άλλο τρόπο για την παραγωγή τροφίμων. Η υψηλή αξία διατήρησης είναι ένα 
διεθνώς συμφωνημένο καθεστώς το οποίο προστατεύει τη βιοποικιλότητα και την οικολογική 
ακεραιότητα. Το 1990 είναι η καταληκτική ημερομηνία αποψίλωσης που συμφωνήθηκε βάσει 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ δ) «αγροκαύσιμα»: καύσιμα από 
βιομάζα τα οποία καλλιεργούνται σε 
αρόσιμες εκτάσεις και τα οποία 
ανταγωνίζονται για την αρόσιμη έκταση 
με την παραγωγή για τρόφιμα ή 
ζωοτροφές·

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) «εγγύηση προέλευσης»: ένα 
ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο χρησιμεύει 
ως απόδειξη ότι μια δεδομένη ποσότητα 
ενέργειας παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·

(ζ) «εγγύηση προέλευσης»: ένα 
ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο χρησιμεύει 
ως απόδειξη ότι μια δεδομένη ποσότητα 
ενέργειας παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας κυρίως για τους σκοπούς 
υποχρέωσης γνωστοποίησης της 
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προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που 
προκύπτει από την οδηγία 2003/54/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος του εν λόγω εγγράφου πρέπει να είναι σαφής. Εξυπηρετεί τον σκοπό της σήμανσης των 
πηγών ως προς τον τρόπο με τον οποίο παρήχθη η ηλεκτρική ενέργεια. Η αναφορά στις 
διατάξεις περί γνωστοποίησης της οδηγίας σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παρέχει την απαραίτητη αυτή διευκρίνηση.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) «λογιστικό πιστοποιητικό 
μεταβίβασης»: ηλεκτρονικό έγγραφο το 
οποίο φέρει ειδική σήμανση και το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά 
από τα κράτη μέλη προκειμένου να 
μεταφέρουν δεδομένη ποσότητα 
ενέργειας που παρήχθη από ανανεώσιμες 
πηγές σε άλλο κράτος μέλος αποκλειστικά 
για σκοπούς ελέγχου στόχου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 8 και 9 της παρούσας οδηγίας εισάγουν ένα νέο ευέλικτο τρόπο επίτευξης των 
εθνικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αυτά τα κράτη μέλη τα οποία θέλουν 
να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σύστημα. Είναι σημαντικό να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ 
των εγγυήσεων προέλευσης, οι οποίες προορίζονται– εφόσον εκδοθούν – για σκοπούς 
γνωστοποίησης και μόνο και των λογιστικών πιστοποιητικών μεταβίβασης τα οποία 
προορίζονται για σκοπούς ελέγχου στόχου.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) «καθεστώς στήριξης»: το καθεστώς, το 
οποίο είναι αποτέλεσμα της παρέμβασης 
ενός κράτους μέλους στην αγορά και το 
οποίο συμβάλλει στο να εξεύρει αγορές η 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 
μειώνοντας το κόστος παραγωγής της εν 
λόγω ενέργειας, αυξάνοντας την τιμή 
πώλησής της ή αυξάνοντας, με την 
επιβολή υποχρέωσης χρήσης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή με άλλο 
τρόπο, τις ποσότητες της εν λόγω 
ενέργειας που αγοράζονται·

(η) «καθεστώς στήριξης»: το καθεστώς, το 
οποίο είναι αποτέλεσμα της παρέμβασης 
πολιτικής μέσω της οποίας 
δημιουργούνται ή ενισχύονται τα κίνητρα 
για την επέκταση και την αύξηση της 
χρήσης της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές. Τα εθνικά καθεστώτα στήριξης 
περιλαμβάνουν κυρίως υποχρεώσεις για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επενδυτική 
ενίσχυση, φορολογικές απαλλαγές ή 
φορολογικές ελαφρύνσεις, φορολογικές 
επιστροφές και καθεστώτα άμεσης 
στήριξης τιμής και ιδίως καθεστώτα 
τροφοδότησης και πριμοδότησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ορισμός του «καθεστώτος στήριξης».

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν ενδεδειγμένα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ισούται ή υπερβαίνει το μερίδιο που 
παρατίθεται στην ενδεικτική πορεία του 
μέρους Β του παραρτήματος Ι.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν ενδεδειγμένα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι το μερίδιο 
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ισούται ή υπερβαίνει τους υποχρεωτικούς 
ελάχιστους προσωρινούς στόχους του 
μέρους Β του παραρτήματος Ι.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συνολικοί στόχοι της ΕΚ και των κρατών μελών για το
2020 θα επιτευχθούν είναι απαραίτητο να εγκριθούν και υποχρεωτικοί προσωρινοί στόχοι. Η 
πορεία που προτείνεται στο παράρτημα 1B ξεκινάει από πολύ χαμηλά και αφήνει τη μεγαλύτερη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών για τα τελευταία έτη πριν το 2020. Η μη τήρηση αυτού του ορίου θα 
καταστήσει πολύ δύσκολη για τα κράτη μέλη την επίτευξη του στόχου τους για το 2020. Υπό 
αυτήν την έννοια θα πρέπει να θεωρηθούν ως οι απολύτως αναγκαίοι ελάχιστοι στόχοι.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να επιδιώξουν τους στόχους των 
παραγράφων 1 και 2 από κοινού μέσω 
ευέλικτων μέσων όπως ορίζονται στο 
άρθρο 9 (1β).
Η συνεργασία βάσει της εν λόγω 
παραγράφου θα κοινοποιείται στην 
Επιτροπή από όλα τα εμπλεκόμενα κράτη
μέλη και ο νέος στόχος για την ομάδα των 
κρατών μελών και η μέθοδος 
υπολογισμού του θα υπόκειται σε έγκριση 
της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός του εθνικού καθεστώτος υποστήριξης και προκειμένου να διευκολύνουν την ευελιξία 
στην επίτευξη των ενδιάμεσων και συνολικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για 
το 2020, τα κράτη μέλη, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συνεργαστούν προαιρετικά μέσω 
πρόσθετων ευέλικτων μέσων όπως τα λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης (TAC) ή κοινά 
σχέδια όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος γ της παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στις μεταφορές, το 2020, 
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον 
10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές στο εν λόγω κράτος 
μέλος.

διαγράφεται

Κατά τον υπολογισμό της συνολικής 
ενέργειας που καταναλώθηκε στις 
μεταφορές για τους σκοπούς του πρώτου 
εδαφίου δεν λαμβάνονται υπόψη 
πετρελαιοειδή άλλα εκτός από τη βενζίνη 
και το πετρέλαιο ντίζελ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 10% βιοκαυσίμων έως το 2020 στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μαρτίου 2007. Οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων θέτουν, ωστόσο, ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται, δηλ. a) 
η παραγωγή πρέπει να είναι αειφόρος και β) η δεύτερη γενιά πρέπει να είναι εμπορικά 
διαθέσιμη. Από τον Μάρτιο του 2007, υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι οι εν 
λόγω προϋποθέσεις δεν θα τηρηθούν. Συνεπώς, ο στόχος του 10% πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 Άρθρο 4

Εθνικά σχέδια δράσης Σχέδια δράσης για ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει διαχωρισμός από τα λοιπά σχέδια δράσης που σχετίζονται με την ενέργεια, όσα 
ασχολούνται ειδικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα τιτλοφορούνται: Σχέδια δράσης για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RAP), όπως συμφωνήθηκε ήδη από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της έκθεσης INI της βουλευτού του ΕΚ Britta Thomsen στον χάρτη 
πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη (ψήφισμα P6-TA(2007)0406 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2007).

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα σχέδιο 
δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (RAP).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει διαχωρισμός από τα λοιπά σχέδια δράσης που σχετίζονται με την ενέργεια, όσα 
ασχολούνται ειδικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα τιτλοφορούνται: Σχέδια δράσης για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RAP), όπως συμφωνήθηκε ήδη από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της έκθεσης INI της βουλευτού του ΕΚ Britta Thomsen στον χάρτη 
πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη (ψήφισμα P6-TA(2007)0406 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2007).
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Σε περίπτωση που αρκετά κράτη μέλη 
προτίθενται να επιδιώξουν τους στόχους 
τους από κοινού, κάθε ένα από αυτά τα 
κράτη μέλη καθορίζει τα στοιχεία των 
σχετικών συμφωνιών στο εθνικό σχέδιο 
δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός του εθνικού καθεστώτος υποστήριξης και προκειμένου να διευκολύνουν την ευελιξία 
στην επίτευξη των ενδιάμεσων και συνολικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για 
το 2020, τα κράτη μέλη, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συνεργαστούν προαιρετικά μέσω 
πρόσθετων ευέλικτων μέσων όπως τα λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης (TAC) ή κοινά 
σχέδια όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος γ της παρούσας οδηγίας. Κάθε κράτος μέλος 
το οποίο έλαβε τέτοια απόφαση πρέπει στη συνέχεια να περιγράψει λεπτομερώς την κοινή 
συμφωνία στο σχετικό του σχέδιο δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η Επιτροπή θα παράσχει, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2009, 
δεσμευτικό πλαίσιο για τα σχέδια δράσης 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
προκειμένου να παράσχει καθοδήγηση 
στα κράτη μέλη· το εν λόγω δεσμευτικό 
πλαίσιο θα περιέχει τις ακόλουθες 
ελάχιστες απαιτήσεις:
(a) Στατιστικές αναφοράς των κρατών 
μελών για το μερίδιο ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην τελική 
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κατανάλωση ενέργειας για το 2005 και το 
τελευταίο διαθέσιμο έτος, ενώ η τελική 
κατανάλωση ενέργειας θα καθορίζεται 
από:
- στερεά καύσιμα, πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και 
θερμότητας (παραγόμενη θερμότητα, 
αστική θέρμανση)· συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού και θερμότητας από 
ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας·.
-τομείς: βιομηχανία, νοικοκυριά και 
υπηρεσίες καθώς και μεταφορές 
- ηλεκτρική ενέργεια (χωρίς ηλεκτρική 
ενέργεια για θέρμανση και ζεστό νερό),
θέρμανση (με ηλεκτρική ενέργεια για 
θέρμανση και ζεστό νερό), και 
μεταφορές· σε κάθε περίπτωση από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μη 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
(β)Ο δεσμευτικός εθνικός συνολικός 
στόχος των κρατών μελών για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020 
όπως ορίζεται στο μέρος Α παράρτημα I·
(γ) Οι εθνικοί δεσμευτικοί ελάχιστοι 
προσωρινοί στόχοι των κρατών μελών 
όπως ορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος I·
(δ)Οι εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι για το 
2020 και οι προσωρινοί στόχοι για τα 
μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στην ηλεκτρική ενέργεια, τη θέρμανση 
και τις μεταφορές:
(i) οι δεσμευτικοί στόχοι για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:
- εθνικός στόχος για το μερίδιο ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 
προκειμένου να συμμορφώνεται με το 
μέρος A του παραρτήματος I·
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- εθνικοί προσωρινοί στόχοι για το 
μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
προκειμένου να συμμορφώνεται με το 
μέρος Β του παραρτήματος I·
(ii) οι δεσμευτικοί στόχοι για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή θέρμανσης και ψύξης:
- εθνικός στόχος για το μερίδιο ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή θέρμανσης και ψύξης το 2020 
προκειμένου να συμμορφώνεται με το 
μέρος A του παραρτήματος I·
- εθνικοί ενδιάμεσοι στόχοι για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή θερμότητας και ψύξης 
προκειμένου να συμμορφώνεται με το 
μέρος Β του παραρτήματος I·
(iii) οι δεσμευτικοί στόχοι για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 
μεταφορές:
- εθνικός στόχος για το μερίδιο ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές 
το 2020 προκειμένου να συμμορφώνεται 
με το μέρος A του παραρτήματος I·
- εθνικοί ενδιάμεσοι στόχοι για το μερίδιο 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις 
μεταφορές προκειμένου να 
συμμορφώνεται με το μέρος Β του 
παραρτήματος I·
(ε) Μέτρα για επίτευξη των εν λόγω 
στόχων:

(i) πίνακας επισκόπησης όλων των 
μέτρων που αφορούν την προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
(ii) μέτρα για την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας:
- γενικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων 
φορολογικών, οικονομικών, νομικών ή 
άλλων πολιτικών που προωθούν τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
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- συγκεκριμένα μέτρα για την πλήρωση 
των απαιτήσεων του άρθρου 12 έως 14

(iii) μέτρα για την προώθηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την 
παραγωγή θερμότητας και ψύξης:
- γενικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων 
φορολογικών, οικονομικών, νομικών και 
άλλων πολιτικών που προωθούν τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- συγκεκριμένα μέτρα για την πλήρωση 
των απαιτήσεων του άρθρου 12 και 13·

(iv) μέτρα για την προώθηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
μεταφορές:
- γενικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων 
φορολογικών, οικονομικών, νομικών και 
άλλων πολιτικών που προωθούν τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
- συγκεκριμένα μέτρα για την πλήρωση 
των απαιτήσεων του άρθρου 12 και 13 
και του άρθρου 15 έως 17·
(v) συγκεκριμένα μέτρα για την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
βιομάζα:
- γενικά μέτρα συμπεριλαμβανομένων 
φορολογικών, οικονομικών, νομικών και 
άλλων πολιτικών που προωθούν τη χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
- συγκεκριμένα μέτρα για νέα 
κινητοποίηση της βιομάζας τα οποία 
λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες αρχές:
• η ποσότητα βιομάζας που απαιτείται για 
την επίτευξη των στόχων

• ο τύπος και η προέλευση της βιομάζας 
πρέπει να καθοριστεί

• πρέπει να υπάρχει συνδυασμός 
διαθεσιμότητας /δυνατότητας /εισαγωγής 
και στόχου για τη βιομάζα
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• Τα μέτρα πρέπει να καθοριστούν ούτως 
ώστε να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα της 
βιομάζας λαμβάνοντας υπόψη άλλους 
χρήστες της βιομάζας (τομείς που 
βασίζονται στη γεωργία και τα δάση).
(στ) Εκτιμήσεις:
(i) η συνολική αναμενόμενη συνεισφορά 
από κάθε τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για την επίτευξη του 
δεσμευτικού στόχου του 2020 και των 
δεσμευτικών προσωρινών στόχων για τα 
μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στην ηλεκτρική ενέργεια, στη θερμότητα 
και στη ψύξη και στις μεταφορές
(ii) η μικτή και η τελική κατανάλωση 
ενέργειας για το 2020 σύμφωνα με το 
σενάριο συνήθους λειτουργίας και το 
σενάριο αποδοτικότητας
(iii) μια στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση όπως ορίζεται στην οδηγία 
2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία 
ενσωματώνει τα περιβαλλοντικά οφέλη 
της χρήσης πηγών ενέργειας καθώς και 
τις επιπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
υλοποιηθεί μέσω της βελτίωσης του εθνικού πλαισίου για τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Συνεπώς, η Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2010 θα καταστήσει 
διαθέσιμο για τα κράτη μέλη ένα σαφές εναρμονισμένο σχήμα για τα εθνικά σχέδια δράσης για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την επακόλουθη ανάλυσή τους.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στην Επιτροπή το αργότερο έως 
τις 31 Μαρτίου 2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει διαχωρισμός από τα λοιπά σχέδια δράσης που σχετίζονται με την ενέργεια, όσα 
ασχολούνται ειδικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα τιτλοφορούνται: Σχέδια δράσης για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RAP), όπως συμφωνήθηκε ήδη από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της έκθεσης INI της βουλευτού του ΕΚ Britta Thomsen στον χάρτη 
πορείας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη (ψήφισμα P6-TA(2007)0406 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2007).

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Εντός τριών μηνών από την 
κοινοποίηση ενός σχεδίου δράσης για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από κράτος 
μέλος βάσει της παραγράφου 2, η 
Επιτροπή δύναται να απορρίψει το σχέδιο 
αυτό ή οποιαδήποτε πτυχή του βάσει του 
ότι δεν περιέχει όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται στην παράγραφο 1β ή ότι δεν 
είναι συμβατό με τους υποχρεωτικούς 
στόχους που θεσπίστηκαν στο 
Παράρτημα I. Σε αυτήν την περίπτωση, 
τα κράτη μέλη προτείνουν τροπολογίες· 
το σχέδιο δράσης δεν θεωρείται εγκριθέν 
πριν από την αποδοχή των τροπολογιών 
από την Επιτροπή. Κάθε απόφαση 
απόρριψης εκ μέρους της Επιτροπής 
αιτιολογείται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόοδος των κρατών μελών θα παρακολουθείται δεόντως 
και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση θα αντιμετωπίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά, πρέπει να 
εγκριθούν αυστηρότερες διαδικασίες σχετικά με τα σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας που υποβάλλονται. Τα τελευταία θα πρέπει να είναι περαιτέρω δεσμευτικά για τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ένα κράτος μέλος, του οποίου το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές έπεσε κάτω από τους 
υποχρεωτικούς προσωρινούς στόχους του 
μέρους Μ του παραρτήματος Ι κατά την 
αμέσως προηγούμενη διετία, υποβάλει νέο 
σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στην Επιτροπή έως τις 31
Μαρτίου το αργότερο για το επόμενο έτος, 
παρουσιάζοντας κατάλληλα μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι μελλοντικά το μερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα 
ισούται ή θα υπερβαίνει τους στόχους του 
μέρους Β του παραρτήματος I τουλάχιστον 
κατά το ποσοστό κατά το οποίο το 
κράτος μέλος υπολειπόταν του 
ενδιάμεσου στόχου του. Θα υπόκειται 
επίσης στον μηχανισμό επιβολής άμεσης 
ποινής που ορίζεται στο άρθρο 6a.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόοδος των κρατών μελών θα παρακολουθείται δεόντως 
και οποιαδήποτε μη συμμόρφωση θα αντιμετωπίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά, πρέπει να 
εγκριθούν αυστηρότερες διαδικασίες σχετικά με τα σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας που υποβάλλονται. Τα τελευταία πρέπει να είναι περαιτέρω δεσμευτικά για τα κράτη 
μέλη.
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά που 
δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας του 
περιβάλλοντος του άρθρου 15 δεν 
λαμβάνονται υπόψη.

Η βιομάζα για ενέργεια που δεν πληροί τα 
κριτήρια αειφορίας του περιβάλλοντος και 
της κοινωνίας του άρθρου 15 δεν 
λαμβάνεται υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια αειφορίας πρέπει να ισχύουν για όλες τις χρήσεις ενέργειας από βιομάζα.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εργάζονται εντατικά για την επίτευξη των στόχων τους για το 2020. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ρυθμίσεις λόγω της «εξαιρετικά μακρόχρονης φάσης 
αποπεράτωσης» και λόγω «ανωτέρας βίας» είτε για να μετριάσουν τον στόχο, είτε για να 
αναβάλουν ή ακόμη και να αποφύγουν την επίτευξη των στόχων τους. Συνεπώς, πρέπει να 
διαγραφεί. 27 κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί δια μέσου των αρχηγών κρατών τους να 
εκπληρώσουν τον υποχρεωτικό στόχο για το 2020. Δεν πρόκειται για στόχο για το 2022  ή το
2024 Τα κράτη μέλη πρέπει να εκπληρώσουν τον στόχο βάσει της δέσμευσής τους.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι 
λόγω ανωτέρας βίας αδυνατεί να τηρήσει 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα την αρχή της «ανωτέρας βίας» ως 
μέρος του δικαίου της ΕΚ και την έχει εφαρμόσει σε διαφορετικά πλαίσια χωρίς να παραστεί
ανάγκη σχετικής αναφοράς από τη νομοθεσία της ΕΚ.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως η υδροηλεκτρική έτσι και η αιολική ενέργεια μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές 
διακυμάνσεις σε ορισμένα χρόνια. Προκειμένου να μην επηρεαστούν κατά τρόπο αθέμιτο οι 
διετείς υποχρεωτικοί ελάχιστοι προσωρινοί στόχοι, η απόδοση της αιολικής ενέργειας πρέπει να
«τυποποιηθεί» για να καταστήσει συγκρίσιμους τους ελάχιστους προσωρινούς στόχους της ΕΕ.
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Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντλίες θερμότητας οι οποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα περιβάλλοντος του αέρα 
αποτελούν ένα όργανο ενεργειακής απόδοσης το οποίο καλύπτεται από την υφιστάμενη οδηγία
2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για 
την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πηγών ενέργειας που απαιτείται για τη 
λειτουργία των συστημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντλίες θερμότητας οι οποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα περιβάλλοντος του αέρα 
αποτελούν ένα όργανο ενεργειακής απόδοσης το οποίο καλύπτεται από την υφιστάμενη οδηγία
2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την 
ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι αντλίες θερμότητας οι οποίες χρησιμοποιούν τη θερμότητα περιβάλλοντος του αέρα 
αποτελούν ένα όργανο ενεργειακής απόδοσης το οποίο καλύπτεται από την υφιστάμενη οδηγία
2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για 
την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – υποπαράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1
στοιχείο γ), τα πετρελαιοειδή εκτός από 
τη βενζίνη και το ντίζελ δεν λαμβάνονται 
υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα καύσιμα αερομεταφορών και θαλάσσιων μεταφορών από βιομάζα δεν καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) καταναλώνεται στην Κοινότητα· (α) εισάγεται και καταναλώνεται στην 
Κοινότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η προσθήκη συζητήθηκε στην ομάδα εργασίας για την ενέργεια του Συμβουλίου και 
αποτελεί βελτίωση της πρότασης της Επιτροπής.
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 – σημείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a a) η τρίτη χώρα έχει εγκρίνει 
δεσμευτικούς προσωρινούς στόχους και 
στόχους για το 2020 για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξίσου 
φιλόδοξους με τους στόχους που 
ορίστηκαν στο μέρος Α και στο μέρος Β 
του παραρτήματος I·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή 
ασφάλεια των ενδιαφερόμενων χωρών και της ΕΕ. Οι ενδεχόμενες εισαγωγές ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας από αυτές τις χώρες στην ΕΕ έχει νόημα μόνο αν οι παραγόμενες ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας είναι συμπληρωματικές.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 – σημείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a β) η τρίτη χώρα συμμορφώθηκε προς 
τις απαιτήσεις του μέρους Α και του 
μέρους Β του παραρτήματος I κατά την 
αμέσως προηγούμενη περίοδο 
συμμόρφωσης, αν υπήρχε·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή 
ασφάλεια των ενδιαφερόμενων χωρών και της ΕΕ. Οι ενδεχόμενες εισαγωγές ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας από αυτές τις χώρες στην ΕΕ έχει νόημα μόνο αν οι παραγόμενες ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας είναι συμπληρωματικές.
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Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 9 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) για την ηλεκτρική ενέργεια έχει εκδοθεί 
εγγύηση προέλευσης και λογιστικό 
πιστοποιητικό μεταβίβασης και τα δύο 
στα πλαίσια συστημάτων τα οποία είναι 
ισοδύναμα με τα προβλεπόμενα στην
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή 
ασφάλεια των ενδιαφερόμενων χωρών και της ΕΕ. Οι ενδεχόμενες εισαγωγές ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας από αυτές τις χώρες στην ΕΕ έχει νόημα μόνο αν οι παραγόμενες ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας είναι συμπληρωματικές και αν ακολουθούν ισοδύναμους κανόνες.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) το είδος οποιουδήποτε καθεστώτος 
στήριξης που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή της σχετικής μονάδας 
ενέργειας· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή ενδεχόμενης διπλής καταμέτρησης και για την αύξηση της διαφάνειας είναι 
απαραίτητο κάθε εγγύηση προέλευσης να καθορίζει επίσης το είδος του καθεστώτος στήριξης το 
οποίο έλαβε η καθορισμένη μονάδα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφόσον 
υπάρχει. 

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – σημείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε β) αν η εν λόγω εγκατάσταση 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές οδήγησε σε πρόσθετη παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή όχι 
σύμφωνα με το άρθρο 11a.2.

Or. en
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Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εγγυήσεις προέλευσης καθορίζουν 
επίσης αν τα λογιστικά πιστοποιητικά 
μεταβίβασης έχουν εκδοθεί για τη 
σχετική μονάδα παραγωγής ενέργειας ή 
όχι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγγυήσεις προέλευσης και τα λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης έχουν δύο διαφορετικές 
λειτουργίες, διαχωρισμός που πρέπει να είναι σαφής όταν και τα δύο ηλεκτρονικά έγγραφα 
έχουν εκδοθεί για το ίδιο MWh ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αν 
μια εγγύηση προέλευσης έχει εκδοθεί 
δυνάμει των διατάξεων της οδηγίας 
2004/8/ΕΚ σε σχέση με την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές που παράγεται σε 
σταθμό συμπαραγωγής δεν εκδίδεται 
καμία επιπρόσθετη εγγύηση προέλευσης 
δυνάμει του παρόντος άρθρου. Αυτό 
ισχύει επίσης αν έχει εκδοθεί οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς 
υποχρέωσης γνωστοποίησης της 
προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας 
βάσει της οδηγίας 2003/54/ΕΚ. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση, πρέπει να εκδίδεται μόνο μία εγγύηση 
προέλευσης για το μέρος της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν τις εξαγωγές εγγυήσεων 
προέλευσης αν η σχετική μονάδα 
παραγωγής ενέργειας στηρίζεται από 
εθνικό καθεστώς στήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές η οποία στηρίζεται από οποιοδήποτε καθεστώς στήριξης 
δεν πρέπει να πωλείται ως φθηνή οικολογική ενέργεια σε άλλες χώρες.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 γ. Οι εγγυήσεις προέλευσης αυτές 
καθαυτές συνεπάγονται το δικαίωμα 
προς λήψη παροχής από εθνικά 
καθεστώτα στήριξης.

Or. en
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Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6a
Τα λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης

ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και 
ψύξης παραγόμενης από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας
1. Αυτά τα κράτη μέλη τα οποία 
αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν 
προαιρετικά το καθεστώς ευελιξίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1β
στοιχείο a) θεσπίζουν σύστημα το οποίο 
διασφαλίζει ότι το λογιστικό 
πιστοποιητικό μεταβίβασης εκδίδεται ως 
ανταπόκριση σε αίτημα παραγωγού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα κράτη 
μέλη που συμφωνούν προαιρετικά να 
χρησιμοποιήσουν πιστοποιητικά ελέγχου 
στόχου για τον έλεγχο κοινών σχεδίων 
βάσει της επιλογής του άρθρου 9 
παράγραφος 1β στοιχείο γ) θεσπίζουν
σύστημα το οποίο διασφαλίζει ότι το 
λογιστικό πιστοποιητικό μεταβίβασης
εκδίδεται για τα εν λόγω κοινά σχέδια για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Το λογιστικό πιστοποιητικό μεταβίβασης
αντιστοιχεί σε τυποποιημένη ισχύ 1 
MWh. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν 
περισσότερα από ένα λογιστικό 
πιστοποιητικό μεταβίβασης για κάθε 
MWh παραγόμενης ενέργειας.
2. Τα λογιστικά πιστοποιητικά 
μεταβίβασης εκδίδονται, μεταβιβάζονται 
και ακυρώνονται ηλεκτρονικά. Πρέπει να 
είναι ακριβή, αξιόπιστα και να μην 
επιδέχονται παραποίησης. 
Στα λογιστικά πιστοποιητικά 
μεταβίβασης προσδιορίζονται 
τουλάχιστον:
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(α) η πηγή ενέργειας από την οποία 
παρήχθη η ενέργεια και οι ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης της παραγωγής της·
(β) κατά πόσον η εγγύηση προέλευσης 
αφορά :
 (i) ηλεκτρική ενέργεια· ή
 (ii) θέρμανση ή/και ψύξη
(γ) η ονομασία, ο τόπος, το είδος και το 
δυναμικό της εγκατάστασης στην οποία 
παρήχθη η ενέργεια, και η ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης·
(δ) η ημερομηνία και η χώρα έκδοσης και 
ο ενιαίος αριθμός αναγνώρισης για κάθε 
λογιστικό πιστοποιητικό μεταβίβασης·
(ε) το ποσό και το είδος τυχόν 
επενδυτικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε 
για την εγκατάσταση· και
(στ) το είδος οποιουδήποτε καθεστώτος 
στήριξης που χρησιμοποιήθηκε για την 
παραγωγή της σχετικής μονάδας 
ενέργειας.
Τα λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης
καθορίζουν επίσης αν οι εγγυήσεις 
προέλευσης έχουν εκδοθεί για τη σχετική 
μονάδα ενέργειας ή όχι.
3. Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 β στοιχείο α) 
αναγνωρίζουν τα λογιστικά 
πιστοποιητικά μεταβίβασης που 
εκδόθηκαν από άλλα κράτη μέλη που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
β στοιχείο α) σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία. Τα κράτη μέλη που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 β στοιχείο γ) 
αναγνωρίζουν το λογιστικό πιστοποιητικό 
μεταβίβασης για τα εν λόγω κοινά σχέδια. 
Οιαδήποτε άρνηση κράτους μέλους που 
αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο να 
αναγνωρίσει λογιστικό πιστοποιητικό 
μεταβίβασης πρέπει να βασίζεται σε 
αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα 
κριτήρια.
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Σε περίπτωση άρνησης αναγνώρισης του 
λογιστικού πιστοποιητικού μεταβίβασης
από κράτος μέλος που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο η Επιτροπή μπορεί 
να εγκρίνει απόφαση με την οποία 
υποχρεώνει το εν λόγω κράτος μέλος να 
την αναγνωρίσει.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη τα οποία δεν 
χρησιμοποιούν την επιλογή που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 β 
στοιχείο α) δεν είναι υποχρεωμένα να 
αναγνωρίσουν τα λογιστικά 
πιστοποιητικά μεταβίβασης που 
εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα 
τα λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης
που εκδίδονται σχετικά με την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται σε 
δεδομένο ημερολογιακό έτος εκδίδονται 
το αργότερο τρεις μήνες μετά την 
παρέλευση του εν λόγω έτους.

5. Τα λογιστικά πιστοποιητικά 
μεταβίβασης αυτά καθαυτά συνεπάγονται 
το δικαίωμα προς λήψη παροχής από 
εθνικά καθεστώτα στήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης (TAC) ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης 
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν προαιρετικό καθεστώς το οποίο 
μπορεί να εγκριθεί από ορισμένα κράτη μέλη για την οργάνωση της ευελιξίας τους με άλλα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμόδιοι φορείς και μητρώα εγγυήσεων Αρμόδιοι φορείς και μητρώα εγγυήσεων 
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προέλευσης προέλευσης και λογιστικά πιστοποιητικά 
μεταβίβασης

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας ενιαίος αρμόδιος φορέας πρέπει να φέρει την ευθύνη για τις εγγυήσεις προέλευσης και, 
εάν επιλεγεί εκουσίως από κράτος μέλος, για τα λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) σύσταση και τήρηση του εθνικού 
μητρώου εγγυήσεων προέλευσης και, εάν 
βασίζονται στα ευέλικτα μέσα όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1β 
στοιχείο α) ή γ), λογιστικών 
πιστοποιητικών μεταβίβασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) έκδοση εγγυήσεων προέλευσης· (β) έκδοση εγγυήσεων προέλευσης και, 
εάν βασίζονται στα ευέλικτα μέσα όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1β 
στοιχείο α) ή γ), λογιστικών 
πιστοποιητικών μεταβίβασης·
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) καταχώριση οιασδήποτε μεταβίβασης 
εγγυήσεων προέλευσης·

(γ) καταχώριση οιασδήποτε μεταβίβασης 
εγγυήσεων προέλευσης και, εάν 
βασίζονται στα ευέλικτα μέσα όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1β 
στοιχείο α) ή γ), λογιστικών 
πιστοποιητικών μεταβίβασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ακύρωση εγγυήσεων προέλευσης· (δ) ακύρωση εγγυήσεων προέλευσης και, 
εάν βασίζονται στα ευέλικτα μέσα όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1β 
στοιχείο α) ή γ), λογιστικών 
πιστοποιητικών μεταβίβασης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) δημοσίευση ετήσιας έκθεσης του 
αριθμού των εγγυήσεων προέλευσης και, 
εάν βασίζονται στα ευέλικτα μέσα όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1β 
στοιχείο α) ή γ), λογιστικών 
πιστοποιητικών μεταβίβασης που 
εκδόθηκαν, μεταβιβάσθηκαν από και προς 
καθένα από τους άλλους αρμόδιους φορείς 
και ακυρώθηκαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Το εθνικό μητρώο εγγυήσεων 
προέλευσης και, εάν βασίζονται στα 
ευέλικτα μέσα όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1β στοιχείο α) ή γ), 
λογιστικών πιστοποιητικών μεταβίβασης
καταχωρίζει τις εγγυήσεις προέλευσης και 
τα λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης 
που κατέχει κάθε πρόσωπο. Η εγγύηση 
προέλευσης δεν μπορεί να καταχωρισθεί 
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παρά σε ένα μόνο μητρώο κάθε φορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο εθνικός αρμόδιος φορέας είναι ο 
ενιαίος αρμόδιος φορέας για εγγυήσεις 
προέλευσης και για λογιστικά 
πιστοποιητικά μεταβίβασης εάν επιλεγεί 
εκουσίως από ένα κράτος μέλος και για 
όλες τις εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στο αντίστοιχο κράτος μέλος. Ο 
αρμόδιος φορέας δεν έχει την 
αρμοδιότητα έκδοσης εγγυήσεων 
προέλευσης και λογιστικών 
πιστοποιητικών μεταβίβασης για 
εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε άλλα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι το πλαίσιο αρμοδιοτήτων των 
αρμόδιων φορέων που ιδρύονται σε άλλα 
κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία δεν παραβιάζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

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



PR\722155EL.doc 47/102 PE405.949v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται, μια εγγύηση προέλευσης είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο χρησιμεύει ως 
απόδειξη ότι μια δεδομένη ποσότητα ενέργειας παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
προκειμένου να τηρηθεί η υποχρέωση αποκάλυψης της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
τροπολογία παρέχει αυτήν τη διευκρίνιση.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται, μια εγγύηση προέλευσης είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο χρησιμεύει ως 
απόδειξη ότι μια δεδομένη ποσότητα ενέργειας παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
προκειμένου να τηρηθεί η υποχρέωση αποκάλυψης της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Η
τροπολογία παρέχει αυτήν τη διευκρίνιση.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ένας προμηθευτής ενέργειας ή ένας
καταναλωτής ενέργειας επιλέγει να
χρησιμοποιήσει την εγγύηση προέλευσης
με σκοπό να αποδείξει το μερίδιο ή την
ποσότητα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας που περιλαμβάνει το ενεργειακό
του μείγμα κυρίως για να συμμορφωθεί
με την υποχρέωση αποκάλυψης της
προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας
στην οδηγία 2003/54/ΕΚ· σε αυτή την
περίπτωση, η εγγύηση προέλευσης
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που
ορίστηκε από το κράτος μέλος στο οποίο
καταναλώνεται η ενέργεια που αντιστοιχεί
στην περιγραφή του ενεργειακού
μείγματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται, μια εγγύηση προέλευσης είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο χρησιμεύει ως 
απόδειξη ότι μια δεδομένη ποσότητα ενέργειας παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
προκειμένου να τηρηθεί η υποχρέωση αποκάλυψης της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Η
τροπολογία παρέχει αυτή τη διευκρίνιση.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν 
από τον εν λόγω προμηθευτή ενέργειας ή 
καταναλωτή ενέργειας να υποβάλλει ένα 
λογιστικό πιστοποιητικό μεταβίβασης για 
ακύρωση μαζί με κάθε εγγύηση 
προέλευσης, εάν η εγγύηση προέλευσης 
καθιστά σαφές ότι έχει εκδοθεί ένα 
λογιστικό πιστοποιητικό στόχων για την 
αντίστοιχη μονάδα ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εύλογο να επιτρέπεται στα κράτη μέλη που εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας να απαιτούν οι εν λόγω εισαγωγές να συμβάλλουν στον εθνικό στόχο.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο αρμόδιος φορέας ακυρώνει τις 
εγγυήσεις προέλευσης που υποβάλλονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 αμέσως 
μετά την υποβολή τους.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγγυήσεις προέλευσης πρέπει να ακυρώνονται μόλις υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α.Όταν ένας αρμόδιος φορέας ακυρώνει 
μια εγγύηση προέλευσης, μια ισοδύναμη 
ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, για τους σκοπούς της 
διασφάλισης της συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με την αποκάλυψη της 
προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, 
της θέρμανσης και της ψύξης, 
διαγράφεται από το μητρώο. Η ακύρωση 
αυτή αποτρέπει τον διπλό υπολογισμό της 
ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και 
της ψύξης από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειες που έχουν αποκαλυφθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγγυήσεις προέλευσης πρέπει να ακυρώνονται μόλις υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή
προκειμένου να αποφευχθεί ο διπλός υπολογισμός των πιστοποιητικών αποκάλυψης.



PR\722155EL.doc 51/102 PE405.949v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8a

Υποβολή λογιστικών πιστοποιητικών
μεταβίβασης για ακύρωση

1. Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να 
συμμετάσχουν στα καθεστώτα ευελιξίας 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1β στοιχείο α) ή γ) και 
εφόσον βασίζονται στα εν λόγω 
καθεστώτα απαιτούν την υποβολή ενός 
λογιστικού πιστοποιητικού μεταβίβασης 
για ακύρωση στον αρμόδιο φορέα που 
έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 7, που
αντιστοιχεί στην υπόψη μονάδα 
ενέργειας, εάν:
(α) η παραγωγή μιας μονάδας ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή η παραγωγή μιας μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε ένα σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνει στήριξη υπό 
μορφή πληρωμών τιμολογίου 
τροφοδότησης, πληρωμών 
πριμοδότησης, φοροαπαλλαγών ή 
πληρωμών που είναι αποτέλεσμα 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση 
λογιστικού πιστοποιητικού υποβάλλεται 
στον αρμόδιο φορέα που ορίστηκε από το 
κράτος μέλος το οποίο θέσπισε το 
καθεστώς στήριξης·
(β) μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που 
παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή μια μονάδα θέρμανσης ή 
ψύξης που παρήχθη από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σε σταθμό ελάχιστης 
ισχύος 5 MWth, λαμβάνεται υπόψη για 
τους σκοπούς της εκτίμησης της 
συμμόρφωσης της οντότητας με την 
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υποχρέωση χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, περίπτωση κατά την οποία το 
λογιστικό πιστοποιητικό μεταβίβασης 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα που
ορίστηκε από το κράτος μέλος το οποίο 
θέσπισε την υποχρέωση.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν το 
λογιστικό πιστοποιητικό μεταβίβασης να 
υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα μαζί με 
την εγγύηση προέλευσης που εκδόθηκε 
για την υπόψη μονάδα ενέργειας.
3. Όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει 
υποβάλει ένα ή περισσότερα λογιστικά 
πιστοποιητικά μεταβίβασης στον αρμόδιο 
φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 1 
στοιχεία α) ή β):
(α) ζητά τα λογιστικά πιστοποιητικά 
μεταβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 6α 
παράγραφος 1 για το σύνολο της 
μελλοντικής παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές από την ίδια 
εγκατάσταση·
(β) υποβάλλει τα εν λόγω λογιστικά 
πιστοποιητικά μεταβίβασης για ακύρωση 
στον ίδιο αρμόδιο φορέα. 
4. Τα κράτη μέλη δίνουν επίσης τη 
δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης 
να υποβάλλουν τα λογιστικά 
πιστοποιητικά μεταβίβασης σε έναν 
αρμόδιο φορέα για ακύρωση σε εκούσια 
βάση, π.χ. προκειμένου να διασφαλίσουν 
την προσθετικότητα ενός προϊόντος 
πράσινης ενέργειας που θα προσφέρεται 
στους καταναλωτές.
5. Ο αρμόδιος φορέας ακυρώνει τα 
λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης 
που υποβάλλονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, την παράγραφο 3 και το 
άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
αμέσως μετά την υποβολή τους.
6. Τα λογιστικά πιστοποιητικά 
μεταβίβασης δεν υποβάλλονται σε 
αρμόδιο φορέα για ακύρωση πάνω από 
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ένα έτος μετά την ημερομηνία έκδοσής 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταβίβαση των εγγυήσεων προέλευσης Εθνικά καθεστώτα στήριξης και μέσα 
ευελιξίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο όπως τροποποιήθηκε αφορά τα εθνικά καθεστώτα στήριξης και τα μέσα ευελιξίας 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 και 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα εθνικά καθεστώτα στήριξης για την 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας αποτελούν το πιο σημαντικό 
μέσο για την επίτευξη των στόχων όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 3. Τα κράτη 
μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν 
διαφορετικά καθεστώτα στήριξης για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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προέλευσης που υποβλήθηκαν για 
ακύρωση δυνάμει του άρθρου 8 
παράγραφος 1. Οι εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης ακυρώνονται αμέσως από 
τον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους 
παραλαβής.

1α. Εφόσον δεν υπάρχει καθεστώς 
στήριξης σε επίπεδο ΕΕ και προκειμένου 
να διασφαλισθεί ότι τα εθνικά καθεστώτα 
στήριξης έχουν τη δυνατότητα να 
επιδιώξουν αποτελεσματικά τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, πρέπει 
να επαφίεται στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν εάν και σε ποιο βαθμό θα 
παρέχουν στην ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παράγεται σε άλλα κράτη μέλη 
το δικαίωμα να επωφελείται από τα 
εθνικά τους καθεστώτα στήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Εκτός από τα εθνικά καθεστώτα 
στήριξης και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ευελιξία στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων σύμφωνα με το 
άρθρο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
συνεργάζονται σε εκούσια βάση στο 
πλαίσιο μιας ή περισσοτέρων από τις 
ακόλουθες επιλογές:
(α) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν την έκδοση λογιστικών 
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πιστοποιητικών μεταβίβασης (TAC) 
σύμφωνα με το άρθρο 6α παράγραφος 1 
προκειμένου να τα καταστήσουν 
μεταβιβάσιμα μεταξύ προσώπων. Οι εν 
λόγω μεταβιβάσεις μπορούν να
συνοδεύουν τη μεταφορά της ενέργειας 
την οποία καλύπτει το λογιστικό 
πιστοποιητικό μεταβίβασης ή μπορεί να 
είναι ανεξάρτητες από μια τέτοια 
μεταφορά. Οι μεταβιβάσεις TAC μεταξύ 
προσώπων σε διαφορετικά κράτη μέλη 
είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μόνο 
υπό τον όρο ότι:
- το κράτος μέλος που εκδίδει τα TAC
έχει υπερβεί τους υποχρεωτικούς 
προσωρινούς ελάχιστους στόχους του 
όπως ορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος I στη διετή περίοδο που 
προηγείται της περιόδου για την οποία 
ισχύει η μεταβίβαση,
- εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήχθη 
από ανανεώσιμες πηγές από 
εγκαταστάσεις οι οποίες άρχισαν να 
λειτουργούν μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(β) Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να συμφωνήσουν να 
μεταβιβάζουν ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές στατιστικά μεταξύ τους με 
συνέπεια να προσμετράται στους 
εθνικούς τους στόχους. Οι ποσότητες που 
ένα κράτος μέλος μπορεί να μεταβιβάσει 
σε άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
επιλογής αυτής περιορίζονται στις 
συνολικές ποσότητες ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που έχουν επωφεληθεί 
από ένα καθεστώς στήριξης που 
λειτουργεί στο εν λόγω κράτος μέλος. Ένα 
κράτος μέλος μπορεί να μεταβιβάσει 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
στατιστικά σε ένα άλλο κράτος μέλος, 
μόνο αν το μερίδιο ενέργειάς του από 
ανανεώσιμες πηγές υπερέβη τους 
υποχρεωτικούς προσωρινούς ελάχιστους 
στόχους του όπως ορίζονται στο μέρος Β 
του παραρτήματος I στη διετή περίοδο 
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που προηγείται της περιόδου για την 
οποία ισχύει η μεταβίβαση. Οι εν λόγω 
μεταβιβάσεις αρχίζουν να ισχύουν μόνο 
αφού όλα τα κράτη μέλη που σχετίζονται 
με τη μεταβίβαση έχουν κοινοποιήσει τη 
μεταβίβαση στην Επιτροπή.
(γ) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμφωνήσουν σε κοινά σχέδια στα οποία 
ένα ή αρκετά κράτη μέλη (επενδύτριες 
χώρες) στηρίζουν ένα σχέδιο για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ένα άλλο 
κράτος μέλος (χώρα υποδοχής). Στην 
περίπτωση αυτή η χώρα υποδοχής και η 
επενδύτρια χώρα μπορούν στατιστικά να 
μεταβιβάσουν ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας μεταξύ τους ή η χώρα 
υποδοχής θα εκδώσει λογιστικά 
πιστοποιητικά μεταβίβασης για την 
ενέργεια που παρήχθη στο εν λόγω σχέδιο 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
θα μεταβιβάσει τα πιστοποιητικά αυτά 
στις επενδύτριες χώρες. Ένα κράτος 
μέλος μπορεί να γίνει η χώρα υποδοχής 
για κοινά σχέδια μόνο στο πλαίσιο της 
παρούσας επιλογής (γ) αν το μερίδιο 
ενέργειάς του από ανανεώσιμες πηγές στη 
διετή περίοδο που προηγείται της 
περιόδου στην οποία συμφωνείται το 
κοινό σχέδιο υπερέβη την ενδεικτική 
πορεία του μέρους Β του παραρτήματος I
κατά τουλάχιστον τον όγκο ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που θα παραχθούν 
στο εν λόγω κοινό σχέδιο.
(δ) Δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορούν να συμφωνήσουν σε 
συμμόρφωση προς κοινούς στόχους όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, π.χ. 
θεσπίζοντας κοινά διασυνοριακά 
καθεστώτα ή ανοίγοντας τα καθεστώτα 
στήριξής τους σε ενέργεια από άλλα 
κράτη μέλη.
Εάν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη 
αποφασίσουν, σε εκούσια βάση, να 
επιδιώξουν τους στόχους των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 από 
κοινού, ο συνολικός στόχος και οι 
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υποχρεωτικοί προσωρινοί στόχοι θα 
υπολογίζονται από κοινού για την ομάδα 
των κρατών μελών που συμμετέχουν ως ο 
μέσος όρος των επιμέρους ενδιάμεσων 
και συνολικών ελάχιστων στόχων τους 
σύμφωνα με το μέρος Α και το μέρος Β 
του παραρτήματος I, που σταθμίζεται με 
την προσδοκώμενη τελική κατανάλωση 
ενέργειας σε κάθε κράτος μέλος που 
συμμετέχει τα έτη έως το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κύριος όγκος των προσπαθειών για την επίτευξη του συνολικού στόχου θα πρέπει να
προέλθει από εθνικά μέτρα. Από την άποψη αυτή, είναι πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις να είναι
σε θέση να σχεδιάσουν καθεστώτα στήριξης που αρμόζουν καλύτερα στις εθνικές συνθήκες. Η
μεταβίβαση μεταξύ προσώπων, η στατιστική μεταβίβαση, τα κοινά σχέδια ή τα κοινά
διασυνοριακά καθεστώτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ευέλικτα μέσα από κράτη μέλη που 
ενδεχομένως αποφασίσουν εκουσίως να επιτύχουν από κοινού τους αντίστοιχους στόχους τους.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ.Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τις 
επιλογές (α) ή (δ) στην παράγραφο 1β 
μπορούν να αποφασίσουν κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 8α παράγραφος 3 
να επιτρέπουν στους φορείς 
εκμετάλλευσης να υποβάλλουν λογιστικά 
πιστοποιητικά μεταβίβασης για ακύρωση 
σε διαφορετικούς αρμόδιους φορείς στα 
κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τις ίδιες 
επιλογές ευελιξίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη για να διασφαλισθεί η συνέπεια μεταξύ των άρθρων 9 και 
8α.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθιερώσουν ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για τη μεταβίβαση του
λογιστικού πιστοποιητικού μεταβίβασης
προς και από πρόσωπα σε άλλα κράτη 
μέλη εάν, ελλείψει ενός τέτοιου 
συστήματος, η μεταβίβαση είναι πιθανόν 
να υπονομεύσει την ικανότητά τους να 
διασφαλίσουν τον ασφαλή και ισόρροπο 
ενεργειακό εφοδιασμό, να υπονομεύσει 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
που αποτελούν τη βάση του οικείου 
καθεστώτος στήριξης ή να αποδυναμώσει
την ικανότητά τους να συμμορφωθούν 
προς το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι εθνικές δράσεις και τα εθνικά καθεστώτα στήριξης θα επιτύχουν το
μεγαλύτερο μέρος του συνολικού στόχου, πρέπει να διασφαλισθεί η καλή λειτουργία τους.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν 
ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για 
τη μεταβίβαση των εγγυήσεων 

διαγράφεται
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προέλευσης σε πρόσωπα εγκατεστημένα 
σε άλλο κράτος μέλος εάν, ελλείψει ενός 
τέτοιου συστήματος, η μεταβίβαση των 
εγγυήσεων προέλευσης είναι πιθανόν να 
υπονομεύσει την ικανότητά τους να 
συμμορφώνονται με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 ή να διασφαλίζουν ότι το 
μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ισούται ή υπερβαίνει την 
ενδεικτική πορεία του μέρους Β του 
παραρτήματος Ι. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι εθνικές δράσεις και τα εθνικά καθεστώτα στήριξης θα επιτύχουν το
μεγαλύτερο μέρος του συνολικού στόχου, πρέπει να διασφαλισθεί η καλή λειτουργία τους.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα παρόντα τμήματα της πρότασης της Επιτροπής δεν είναι πλέον απαραίτητα.

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέσα ευελιξίας που δημιούργησε η παρούσα οδηγία πρέπει να αξιολογηθούν.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Άρθρο 10

Τροπολογία

Άρθρο 10

Επιπτώσεις από την ακύρωση των 
εγγυήσεων προέλευσης

Επιπτώσεις από την ακύρωση των 
λογιστικών πιστοποιητικών μεταβίβασης

Όταν ένας αρμόδιος φορέας ακυρώνει μια 
εγγύηση προέλευσης την οποία δεν 
εξέδωσε ο ίδιος, μια ισοδύναμη ποσότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για τους 
σκοπούς της εκτίμησης της συμμόρφωσης 

1. Όταν ένας αρμόδιος φορέας ακυρώνει 
ένα λογιστικό πιστοποιητικό μεταβίβασης 
το οποίο δεν εξέδωσε ο ίδιος, μια 
ισοδύναμη ποσότητα ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, για τους σκοπούς της 
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προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με τους εθνικούς στόχους:

εκτίμησης της συμμόρφωσης προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά 
με τους εθνικούς στόχους:

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα μέσα ευελιξίας.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα λογιστικά πιστοποιητικά 
μεταβίβασης που υποβλήθηκαν στους 
αρμόδιους φορείς σε εκούσια βάση 
σύμφωνα με το άρθρο 8α παράγραφος 4 
δεν συμβάλουν στην εκτίμηση της 
συμμόρφωσης κανενός κράτους μέλους 
με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με τους εθνικούς στόχους. 
Συνεπώς η ισοδύναμη ποσότητα 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
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αφαιρείται σύμφωνα με την παράγραφο 1
στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, αλλά 
δεν προστίθεται σε κανένα κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο 
β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα μέσα ευελιξίας.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Σε περίπτωση που ισχύει μια 
συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων
κρατών μελών για μεταβίβαση ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στατιστικά 
μεταξύ τους σύμφωνα με την επιλογή που 
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1β 
στοιχείο β), οι εν λόγω μεταβιβάσεις θα 
έχουν τις ίδιες επιπτώσεις στην εκτίμηση 
της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας σχετικά με τους 
εθνικούς στόχους σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου όπως 
μια μεταβίβαση ενός αντίστοιχου αριθμού 
λογιστικών πιστοποιητικών μεταβίβασης 
σχετικά με τα αντίστοιχα έτη παραγωγής
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα μέσα ευελιξίας.
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Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10a
Μηχανισμός άμεσων κυρώσεων

1. Προκειμένου να διασφαλισθεί η σαφής 
και σταθερή συμμόρφωση των κρατών 
μελών προς τους στόχους της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή θεσπίζει έναν 
μηχανισμό επιβολής άμεσων κυρώσεων 
εναντίον τους.
2. Η Επιτροπή επιβάλλει άμεσες 
κυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν 
συμμορφώνονται προς τους στόχους της 
οδηγίας, μη επιτυγχάνοντας τους 
υποχρεωτικούς προσωρινούς στόχους 
που ορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος I στην αμέσως 
προηγούμενη διετή περίοδο, και που δεν 
μπορούν να αποδείξουν ότι έλαβαν 
λογιστικά πιστοποιητικά μεταβίβασης 
από ένα τρίτο κράτος μέλος (το οποίο 
υπερέβη τους στόχους του) σύμφωνα με 
τα άρθρα 3 και 9. Σε περίπτωση κοινών 
σχεδίων ή κοινών εθνικών σχεδίων δύο ή 
περισσότερων κρατών μελών, η 
Επιτροπή επιβάλλει κοινά πρόστιμα στα 
κράτη μέλη που συμμετέχουν στην 
αντίστοιχη κοινή εφαρμογή ή κοινό 
σχέδιο, και τα οποία δεν πέτυχαν τους 
κοινούς υποχρεωτικούς στόχους πορείας.
3. Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την εφαρμογή της παραγράφου 
1, και πιο συγκεκριμένα για τη θέσπιση 
έως το τέλος του 2010 το αργότερο των 
αναγκαίων κατευθυντήριων γραμμών, 
των μεθόδων υπολογισμού και είσπραξης 
των κυρώσεων μη συμμόρφωσης και για 
τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων για 
τον διοικητικό χειρισμό και για την 
ίδρυση ειδικού ταμείου, στο οποίο θα 
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διατίθενται τα εν λόγω έσοδα, σύμφωνα 
με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης 
Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (έσοδα 
ειδικού προορισμού). Τα εν λόγω μέτρα 
εφαρμογής περιλαμβάνουν επίσης 
διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση και τη 
χρήση του ταμείου για τη στήριξη των 
σχεδίων για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στα κράτη μέλη που 
υπερέβησαν τους στόχους τους, και 
γενικά για τη βελτίωση και την ενίσχυση 
της έρευνας, της παραγωγής και της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4. Η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία 
άμεσων κυρώσεων αμέσως όταν η 
αξιολόγηση της έκθεσης ενός κράτους 
μέλους αποκαλύψει ότι το εν λόγω κράτος 
μέλος δεν συμμορφώθηκε ή όταν έχουν 
συγκεντρωθεί αποδείξεις ανά πάσα 
στιγμή ότι ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις του.
5. Η ποινή πρέπει να υπολογίζεται με 
βάση το έλλειμμα MWh ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές του κράτους μέλους 
έναντι του υποχρεωτικού του στόχου, και 
πρέπει να καθοριστεί στο κατάλληλο 
επίπεδο προκειμένου να παρέχει ισχυρό 
κίνητρο στα κράτη μέλη για να 
επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, με σκοπό να συμμορφωθούν, 
και ακόμα και να υπερβούν τους εθνικούς 
στόχους.
6. Τα μέτρα τροποποίησης μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ 
άλλων, συμπληρώνοντάς την, εκδίδονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
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7. Η καταβολή του ποσού της κύρωσης 
δεν απαλλάσσει το κράτος μέλος από την 
υποχρέωση να εκπληρώσει τους 
υποχρεωτικούς προσωρινούς στόχους του 
που ορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος I και τον συνολικό στόχο 
που ορίζεται στην τρίτη στήλη του 
πίνακα στο παράρτημα I. Το άρθρο 4 
παράγραφος 3 επίσης θα ισχύει στη 
συγκεκριμένη περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ποσοστώσεις και οι εισφορές χρησιμοποιούνται επί μακρόν ως κανονιστικά μέσα στο
κοινοτικό δίκαιο· τώρα, ως μέρος της περιβαλλοντικής πολιτικής, πρέπει να θεσπιστούν
κυρώσεις που θα παρέχουν κίνητρα για τη συμμόρφωση των κρατών μελών. Οι εν λόγω
κυρώσεις θα πρέπει να υπολογιστούν κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν
ένα ισχυρό κίνητρο να επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να
συμμορφωθούν, και ακόμα και να υπερβούν τους στόχους τους. Σύμφωνα με τις τρέχουσες
οικονομικές εκτιμήσεις, τα 90 ευρώ ανά MWh ανανεώσιμης ενέργειας που δεν έχει επιτευχθεί 
είναι η κατάλληλη βάση κυρώσεων.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11a
Προστασία των καταναλωτών

1. Τα κράτη μέλη στα οποία λειτουργούν 
καθεστώτα στήριξης για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές απαιτούν την έκδοση 
εγγυήσεων προέλευσης για τη 
στηριζόμενη παραγωγή ενέργειας. Τα 
κράτη μέλη διευκρινίζουν επίσης τον 
τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω εγγυήσεις 
προέλευσης κατανέμονται στους τελικούς 
καταναλωτές ενέργειας ή στους 
προμηθευτές τους.
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2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
προμηθευτές που πωλούν ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές στους τελικούς 
καταναλωτές να υποβάλουν ετησίως 
ορισμένα λογιστικά πιστοποιητικά 
μεταβίβασης στον αρμόδιο φορέα του 
υπόψη κράτους μέλους σε εκούσια βάση 
σύμφωνα με το άρθρο 8α παράγραφος 4, 
που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ένα 
τρίτο του μεριδίου ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που πωλείται στους 
τελικούς καταναλωτές.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 Άρθρο 12

Διοικητικές διαδικασίες, κανονισμοί και
κώδικες

Διοικητικές διαδικασίες, κανονισμοί, 
κώδικες και οικονομικά

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί βασικό στοιχείο της απαιτούμενης ανάπτυξης των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη.
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Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι: Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ιδίως πριν
από την 31η Δεκεμβρίου 2010 ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστεί μια σαφής προθεσμία για τα κράτη μέλη προκειμένου να προτείνουν
συγκεκριμένα μέτρα για τις διοικητικές διαδικασίες, τους κανονισμούς και τους κανόνες για την 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2 σημείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας φορέας με δυνατότητα πολλαπλών λειτουργιών που θα συντονίζει όλες τις αναγκαίες
αδειοδοτήσεις των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση των
επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να θεσπίσει έναν 
ανάλογο ενιαίο διοικητικό φορέα έως την 31η Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο.
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Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2 σημείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης η οποία θα συντονίζει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις 
των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης θα επιτρέψει τη βελτίωση των επενδύσεων σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το εκάστοτε κράτος μέλος θα πρέπει να θεσπίσει έναν τέτοιο 
ενιαίο διοικητικό φορέα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο. 

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2  σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – υποπαράγραφος 2  σημείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(στ) καθορίζονται λιγότερο επαχθείς 
διαδικασίες έγκρισης για μικρότερα έργα 
και για αποκεντρωμένα ανανεώσιμα 
συστήματα, όπως φωτοβολταϊκά 
στοιχεία, ηλιακά στοιχεία για θέρμανση, 
σόμπες καύσης βιομάζας, 
μικροσυμπαραγωγή με βιοαέριο, οι 
εγκρίσεις θα αντικατασταθούν από μια 
απλή ειδοποίηση προς το αρμόδιο 
κυβερνητικό σώμα· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απλή ειδοποίηση αντί των πολύπλοκων εγκρίσεων, θα επιταχύνει την ενσωμάτωση των 
μικρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν σαφώς τις 
τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να 
πληρούν ο εξοπλισμός και τα συστήματα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν 

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

από τα συστήματα ενίσχυσης.  Όταν 
υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως τα 
οικολογικά σήματα, τα ενεργειακά σήματα 
και άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς 
που θεσπίστηκαν από τους ευρωπαϊκούς 
φορείς τυποποίησης, οι εν λόγω τεχνικές 
προδιαγραφές εκφράζονται με βάση τα εν 
λόγω πρότυπα. Οι τεχνικές αυτές 
προδιαγραφές δεν προβλέπουν το πού 
πρέπει να πιστοποιούνται ο εξοπλισμός και 
τα συστήματα και δεν θα πρέπει να 
αποκλείουν τις εθνικές αγορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές τεχνικές προδιαγραφές δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται με στόχο την προστασία των 
εθνικών αγορών.

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να εφαρμόσουν τις ευρωπαϊκές και εθνικές 
αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – ενώ ο ρόλος τους είναι 
καθοριστικός για τη δημιουργία της ασφάλειας των επενδύσεων.

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική εγκατάσταση ανανεώσιμων συστημάτων σε όλα τα νεόδμητα και τα 
ανακαινισμένα κτίρια είναι θεμελιώδης για την επίσπευση της διείσδυσης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.
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Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Τα κράτη μέλη θα προωθούν 
προληπτικά τα μοντέλα εξοικονόμησης 
ενέργειας για κατοικίες και διοικητικά 
κτίρια από το 2010 και θα θέσουν ως 
προϋπόθεση την οικοδόμηση κτιρίων τα 
οποία εξοικονομούν ενέργεια, το αργότερο 
μέσα στο 2015.
Τα κράτη μέλη απαιτούν τα κτίρια τους 
καθώς και τα κτίρια των δημόσιων 
υπηρεσιών ή αυτά που βρίσκονται 
πλησίον αυτών σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, να αποτελέσουν 
πρωτοπόρο σχέδιο όσον αφορά τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να 
εφαρμόσουν τα πρότυπα χαμηλής 
ενέργειας από το 2012 και εξής.
Οι οροφές όλων των δημόσιων κτιρίων 
καθώς και των κτιρίων πλησίον αυτών θα 
διατίθενται σε τρίτα μέρη για 
επενδυτικούς σκοπούς στον τομέα των 
εγκαταστάσεων για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα συντονίσουν, από κοινού με τις εκάστοτε τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
ιδέες για την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού, τον εκσυγχρονισμό των 
υφιστάμενων ή την κατασκευή νέων συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη σταδιακή καθιέρωσή τους.
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Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά τη βιομάζα, τα κράτη μέλη 
εστιάζουν την προσοχή τους ιδιαίτερα 
στις τεχνολογίες μετατροπής που 
επιτυγχάνουν απόδοση μετατροπής 
τουλάχιστον 85% για τις οικιστικές και 
εμπορικές εφαρμογές και τουλάχιστον 
70% για τις βιομηχανικές εφαρμογές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον σχεδιασμό εθνικών συστημάτων υποστήριξης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εστιάσουν 
την προσοχή τους ιδιαίτερα στις τεχνολογίες που επιτυγχάνουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις 
μετατροπής της βιομάζας.

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντλίες θερμότητας που λειτουργούν με ατμοσφαιρικό αέρα δεν θεωρούνται ανανεώσιμη 
πηγή ενέργειας. Αντιθέτως, σύμφωνα με την οδηγία 2006/32/ΕΚ συνιστούν απαίτηση 
ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές 
υπηρεσίες).
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Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – υποπαράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την ηλιακή ενέργεια, τα 
κράτη μέλη προωθούν εξοπλισμό και 
συστήματα που επιτυγχάνουν απόδοση 
μετατροπής τουλάχιστον 35%.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αντιπαραγωγική, επειδή συνιστά διάκριση εις βάρος 
των μη εφυαλωμένων ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού και εις βάρος μεγαλύτερων 
οικιακών συστημάτων θέρμανσης με ηλιακή ενέργεια.

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Πρέπει να εξασφαλίζεται εύκολη 
πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτική 
χρηματοδότηση και η υλοποίηση έργων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος σχετικά με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργεια .

Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
χρηματοδότηση της επίτευξης του 
στόχου του 20%, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη θα παρουσιάσουν το 
2009 το αργότερο, μια ανάλυση και ένα
σχέδιο το οποίο θα αποσκοπεί ιδίως: 
- στην καλύτερη χρήση των 
διαρθρωτικών κονδυλίων για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
-στην καλύτερη και μεγαλύτερη χρήση 
κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή 
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Επενδυτική Τράπεζα και άλλα δημόσια 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
-στην καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου αναλύοντας 
κυρίως τη σκοπιμότητα μιας 
διευκόλυνσης καταμερισμού κινδύνου για 
επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στην ΕΕ όπως στην 
περίπτωση της πρωτοβουλίας του 
Παγκόσμιου Ταμείου Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, η οποία δεσμεύεται 
αποκλειστικά για επενδύσεις στον τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
της ενεργειακής απόδοσης εκτός της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει 
κυρίως πώς θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν οι νέες αυτές 
δυνατότητες χρηματοδότησης για την 
επίσπευση «έργων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος σχετικά με ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας», κύριως με την:
- επίσπευση της ανάπτυξης 100% 
ενεργειακών κοινοτήτων και πόλεων ή με 
υψηλό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, στο πλαίσιο της 
«πρωτοβουλίας του Συμφώνου των 
Δημάρχων»
-επίσπευση της δημιουργίας της 
απαιτούμενης υποδομής δικτύων για την 
ανάπτυξη παράκτιων δυναμικών αιολικής 
και θαλάσσιας ενέργειας στη Βόρεια 
Θάλασσα και τη Βαλτική.
-επίσπευση της ανάληψης των δικτύων 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης με βάση 
τη βιομάζα στις βόρειες και τις 
ανατολικές χώρες της ΕΕ σε συνδυασμό 
με ένα σημαντικό πρόγραμμα για τον 
επανεξοπλισμό του υφιστάμενου 
κτιριακού δυναμικού
- επίσπευση της δημιουργίας 
διασυνδέσεων με μεσογειακές χώρες 
προκειμένου να συντονιστούν με την 
τεράστια προοπτική της παραγωγής 
ηλεκτρισμού από αιολική και ηλιακή 
ενέργεια στις νότιες χώρες της ΕΕ και σε 
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γειτονικές χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσπάθεια επίτευξης του γενικού στόχου του 20% θα είναι ευκολότερη αν αξιοποιηθούν 
καλύτερα οι δυνατότητες χρηματοδότησης που έχουν στη διάθεσή τους τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ. Οι δυνατότητες αυτές χρηματοδότησης θα πρέπει πρωτίστως να συμβάλουν στην 
πυροδότηση της ταχείας εξέλιξης των έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 91

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 καθώς 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. en

Αιτιολόγηση

Οι αντλίες θερμότητας που λειτουργούν με ατμοσφαιρικό αέρα δεν ενδείκνυνται σύμφωνα με 
την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενδείκνυνται όμως οι αντλίες θερμότητας που 
λειτουργούν με γεωθερμική ενέργεια.
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Τροπολογία 92

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, τις εταιρείες 
κοινωνικής στέγασης, τους διαχειριστές 
ακινήτων, τους τοπικούς υπεύθυνους 
λήψης αποφάσεων 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. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμβάλουν όλοι οι φορείς πους συμμετέχουν στην αλυσίδα της λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 Άρθρο 14

Πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης Πρόσβαση και λειτουργία του δικτύου 
ηλεκτροδότησης και των δικτύων 

αγωγών, τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε κατάλληλη υποδομή είναι πολύ σημαντική για όλες τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, όχι μόνο την ηλεκτρική.
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Τροπολογία 94

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 επιτρέπουν 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, νέων εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης και κατάλληλων μέσων 
ενημέρωσης και επικοινωνίας 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.

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 95

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της 2. Με την επιφύλαξη της διατήρησης της 



PR\722155EL.doc 79/102 PE405.949v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

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

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 μεταφοράς και διανομής
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 στο 
δίκτυο ηλεκτροδότησης Κατά την 
κατανομή των εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής, οι φορείς 
εκμετάλλευσης των δικτυακών
συστημάτων και οι ανταλλαγές ενέργειας
δίνουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στον βαθμό που το επιτρέπει η 
ασφάλεια του εθνικού δικτύου και 
σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας 
που χρειάζονται έγκριση από την αρμόδια 
αρχή..Τυχόν παρεκκλίσεις από αυτήν την 
αρχή είναι δυνατές, μόνο αν διακυβεύεται 
η ασφάλεια του εθνικού συστήματος 
ηλεκτροδότησης. Το βάρος της 
αποδείξεως για τη μη τήρηση της αρχής 
της απόδοσης προτεραιότητας 
εναπόκειται στον σχετικό φορέα 
εκμετάλλευσης των δικτυακών 
συστημάτων μεταφοράς ή ανταλλαγής 
ενέργειας και πρέπει να συνοδεύεται από 
ένα πρόγραμμα αντιστάθμισης για τον 
φορέα παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, ο οποίος υφίσταται 
ζημία.
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
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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 
εναλλαγής ισχύος και θα πρέπει να κοινοποιείται με διαφανείς διαδικασίες.

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  2a. Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής δημοσιεύουν ανά διετία μια 
έκθεση, στην οποία αναφέρουν τη 
συνολική ικανότητα που μπορεί να 
συνδεθεί σε κάθε κόμβο, είτε υπό 
περιορισμούς είτε χωρίς. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να δηλωθεί η δυνατότητα 
και πιθανότητα μερικής μείωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια των διαδικασιών όσων αφορά τις δυνατότητες των διαφόρων κομβικών σημείων 
ενός ηλεκτρικού δικτύου είναι αποφασιστικής σημασίας για τους επενδυτές.

Τροπολογία 97

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 ή οι αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές απαιτούν από τους 
φορείς εκμετάλλευσης των συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής να καθορίζουν 
και να δημοσιεύουν τους τυποποιημένους 
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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.

κανόνες τους σχετικά με την ανάληψη και 
τον επιμερισμό του κόστους των τεχνικών 
αναπροσαρμογών, όπως της βελτιωμένης 
λειτουργίας του δικτύου, 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.

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε 
αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα 
κριτήρια, στα οποία λαμβάνονται ιδίως 
υπόψη όλες οι δαπάνες και τα 
πλεονεκτήματα της σύνδεσης αυτών των 
παραγωγών με το δίκτυο καθώς και οι 
ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες 
λειτουργούν οι παραγωγοί οι 
εγκατεστημένοι σε απόκεντρες περιφέρειες 
και σε περιφέρειες χαμηλής πληθυσμιακής 
πυκνότητας. Οι κανόνες μπορούν να 
προβλέπουν διαφορετικούς τύπους 
σύνδεσης.

Οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε 
αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα 
κριτήρια, στα οποία λαμβάνονται ιδίως 
υπόψη όλες οι δαπάνες και τα 
μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα της 
σύνδεσης αυτών των παραγωγών με το 
δίκτυο καθώς και οι ιδιαίτερες συνθήκες 
υπό τις οποίες λειτουργούν οι παραγωγοί 
οι εγκατεστημένοι σε απόκεντρες 
περιφέρειες και σε περιφέρειες χαμηλής 
πληθυσμιακής πυκνότητας. Οι κανόνες 
μπορούν να προβλέπουν διαφορετικούς 
τύπους σύνδεσης και πρέπει να 
θεσπίζονται ή να εγκρίνονται από την 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι καθημερινές λειτουργίες του δικτύου διαφέρουν από τις ενισχύσεις του δικτύου.

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Ο επιμερισμός του κόστους όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 
υλοποιείται από έναν ρυθμιστικό 
μηχανισμό βάσει αντικειμενικών, 
διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων 
λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα 
τα οποία οι αρχικά και στη συνέχεια 
συνδεδεμένοι παραγωγοί και φορείς 
συστημάτων μετάδοσης, καθώς και 
φορείς συστημάτων διανομής, 
αποκομίζουν από τις συνδέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τον υπολογισμό του κόστους που αναφέρεται στο άρθρο 3 απαιτείται διαφάνεια.

Τροπολογία 100

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 

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
φορείς εκμετάλλεσης των συστημάτων 
μεταφοράς και διανομής  να 
αναλαμβάνουν το κόστος για τις 
ενισχύσεις των δικτύων που συνδέονται 
με την επέκταση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας μικρής και μεγάλης κλίμακας 
που απαιτείται για την επίτευξητου 
ελάχιστου εθνικού στόχουπου τίθεται στο 
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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.

παράρτημα 1. Το κόστος αυτό θα 
εγκριθεί από τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και θα ανακοινωθεί σε όλους τους 
καταναλωτές ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας δεν θα ήταν θεμιτό οι επενδυτές σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας να καταβάλλουν αμοιβές για την προσαρμογή του δικτύου, ενώ οι ανταγωνιστές τους 
– φορείς εγκαταστάσεων παραγωγής μεγάλης κλίμακας – επιτρεπόταν να ανακοινώνουν τις 
δαπάνες αυτές στη διάρκεια εκτεταμένων επεκτάσεων του δικτύου που ήταν απαραίτητες για 
την ενσωμάτωσή τους στην αγορά από τη δεκαετία του 1960 ως τη δεκαετία του 1980.

Τροπολογία 101

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 ή οι αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές 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 ή οι αρμόδιες 
ρυθμιστικές αρχές μπορούν να επιτρέπουν 
στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίοι 
επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο, να 
φροντίζουν οι ίδιοι για τις εργασίες 
σύνδεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρμόδιες σχετικά είναι οι εθνικές ρυθμιστές αρχές. Renewable investors should be allowed to 
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provide on their own for the grid connection.

Τροπολογία 102

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και κατά τα τελευταία 40 χρόνια, η ενίσχυση και η επέκταση του δικτύου θα 
ανακοινώνεται σε όλους τους χρήστες του.

Τροπολογία 103

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 

7. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
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 
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πληθυσμιακής πυκνότητας. πυκνότητας.

Or. en

Τροπολογία 104

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. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές
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.

Or. en

Τροπολογία 105

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη θα ακολουθήσουν μια συντονισμένη 
προσέγγιση για την ανάπτυξη της 
παράκτιας αιολικής και θαλάσσιας 
ενέργειας στη Βόρεια Θάλασσα και τη 
Βαλτική. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει 
μια βελτιστοποιημένη διαδικασία 
έγκρισης και η απαραίτητη υποδομή 
δικτύου, τόσο παράκτια όσο και στο 
έδαφος, θα αποτελέσει έργο 
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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 μη μέλη. Η αναγκαία 
υποδομή δικτύου θα αποτελεί έργο 
προτεραιότητας στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
(ΔΕΔ).

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 106

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  8β. Τα κράτη μέλη εκτιμούν τις ανάγκες 
επέκτασης της υπάρχουσας υποδομής για 
το δίκτυο αερίου, ώστε να καταστεί 
δυνατή η ενσωμάτωση του αερίου από τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ανοιχτούν τα δίκτυα αερίου για τροφοδότηση με αέριο που παράγεται από 
βιομάζα, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση ενέργειας από βιοαέριο χρησιμοποιώντας τα, 
όπου υπάρχουν ανάγκες θέρμανσης και ψύξης.
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Τροπολογία 107

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8γ. 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. Οι
δαπάνες για τη σύνδεση του δικτύου, οι 
οποίες περιλαμβάνουν τη ζεύξη με το 
σημείο σύνδεσης, το σύστημα μέτρησης 
της πίεσης του αερίου, εγκαταστάσεις για 
την αύξηση της πίεσης και τη μέτρηση με 
δυνατότητα βαθμονόμησης, βαρύνουν 
τον φορέα διαχείρισης του δικτύου, ο 
οποίος οφείλει επίσης να ενημερώσει τους 
καταναλωτές. Οποιεσδήποτε 
παρεκκλίσεις από αυτήν την αρχή είναι 
δυνατές, εφόσον η εγκατάασταση 
παραγωγής αερίου από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας απέχει περισσότερο από 
15 χλμ. από τον επόμενο αγωγό αερίου. 
Οι φορείς εκμετάλλευσης των 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής 
μεριμνούν για την προτεραιότητα 
πρόσβασης στο σύστημα δικτύων του 
αερίου που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, εφόσον το αέριο αυτό 
είναι συμβατό με το σύστημα του 
δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να σχεδιαστεί για το αέριο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ένα σύστημα παρόμοιο 
με αυτό που υπάρχει με σκοπό την πρόσβαση κατά προτεραιότητα για ανανεώσιμες πηγές 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.



PE405.949v01-00 88/102 PR\722155EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 108

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8δ. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
ευρισκόμενους στο έδαφός τους φορείς 
εκμετάλλευσης του συστήματος 
μεταφοράς και διανομής να εξασφαλίζουν 
τις απαιτήσεις ποιότητας σχετικά με το 
αέριο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
για την ενσωμάτωση στο δίκτυο, βάσει 
διαφανών και αμερόληπτων προτύπων. Ο 
φορέας διαχείρισης του δικτύου
ευθύνεται για την οσμή και τη μέτρηση 
της ποιότητας του αερίου.

Or. en

Τροπολογία 109

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8ε. Τα κράτη μέλη παρέχουν οικονομικά 
κίνητρα για την κατασκευή και επέκταση 
των δικτύων θέρμανσης με σκοπό τη 
μεταφορά της θερμότητας και της ψύξης 
από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγάλης κλίμακας αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση και τη 
ψύξη θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της αναγκαίας υποδομής τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης. Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο 
στο θέμα αυτό.
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Τροπολογία 110

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8στ. Τα κράτη μέλη θα λάβουν τα 
απαιτούμενα μέτρα για την ανάπτυξη της 
υποδομής τηλεθέρμανσης που θα 
εξυπηρετήσει την ανάπτυξη της 
παραγωγής κεντρικής θέρμανσης και 
ψύξης από μεγάλες μονάδες βιομάζας και 
ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας. Στα 
εθνικά τους σχέδια δράσης θα 
εκτιμήσουν τις ανάγκες δημιουργίας νέας 
υποδομής, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ενσωμάτωση των ποσοτήτων 
κεντρικά παραγόμενης ανανεώσιμης 
ενέργειας θέρμανσης και ψύξης, που είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη του εθνικού 
στόχου του 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγάλης κλίμακας αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση και τη 
ψύξη θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της αναγκαίας υποδομής τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης. Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο θέμα 
αυτό.

Τροπολογία 111

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 8 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8ζ. Τα κράτη μέλη θα διαμορφώσουν 
υποχρεωτικές προϋποθέσεις και κίνητρα 
για τα υφιστάμενα δίκτυα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης, και για όσα πρόκειται να 
κατασκευαστούν, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η θέρμανση και η ψύξη 
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από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τεράστιο δυναμικό βιομάζας και γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για θέρμανση και ψύξη πρέπει να ενσωματωθεί με γρηγορότερους ρυθμούς 
στην υπάρχουσα ή μελλοντική υποδομή τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης.

Τροπολογία 112

Πρόταση οδηγίας
Annex I – σημείο B – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την ενδεικτική πορεία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
πρέπει να επιτυγχάνονται τα ακόλουθα 
μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές:

Οι υποχρεωτικοί ελάχιστοι ενδιάμεσοι 
στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 πρέπει να επιτυγχάνονται τα 
ακόλουθα μερίδια ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές:

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και των κρατών μελών για το 2020, είναι αναγκαίο να τεθούν υποχρεωτικοί ενδιάμεσοι στόχοι. 
Η προτεινόμενη πορεία στο παράρτημα 1Β ξεκινά από πολύ χαμηλά και αφήνει τη μεγαλύτερη 
δέσμευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τα τελευταία χρόνια πριν από το 2020. Αν δεν 
τηρηθεί αυτή η πορεία, θα είναι δύσκολο τα κράτη μέλη να πετύχουν τον στόχο τους για το 2020. 
Από αυτήν την άποψη, θα πρέπει να θεωρηθεί ως απόλυτα αναγκαία ελάχιστη πορεία.

Τροπολογία 113

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα II – Κανόνας εξομάλυνσης για 
τον καταλογισμό της υδροηλεκτρικής 

Παράρτημα II 
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παραγωγής

A. Παράρτημα II – Κανόνας εξομάλυνσης 
για τον καταλογισμό της υδροηλεκτρικής 
παραγωγής

Για τον καταλογισμό της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται σε ένα δεδομένο 
κράτος μέλος, εφαρμόζεται ο ακόλουθος 
κανόνας:

Για τον καταλογισμό της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται σε ένα δεδομένο 
κράτος μέλος, εφαρμόζεται ο ακόλουθος 
κανόνας:

QN(norm) = CN * 15/
14
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Όπου: όπου:

N = έτος αναφοράς· N = έτος αναφοράς·

QN(norm) = τυποποιημένη ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παραχθεί 
από όλους τους υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς του δεδομένου κράτους μέλους 
το έτος Ν, για λογιστικούς σκοπούς·

QN(norm) = τυποποιημένη ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παραχθεί 
από όλους τους υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς του δεδομένου κράτους μέλους 
το έτος Ν, για λογιστικούς σκοπούς·

Qi = η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που 
έχουν όντως παράγει το έτος i όλοι οι 
σταθμοί του δεδομένου κράτους μέλους, 
μετρούμενη σε GWh

Qi = η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που 
έχουν όντως παράγει το έτος i όλοι οι 
σταθμοί του δεδομένου κράτους μέλους, 
μετρούμενη σε GWh

η συνολική εγκατεστημένη ισχύς όλων των 
σταθμών του κράτους μέλους το έτος i, 
μετρούμενη σε MW.

η συνολική εγκατεστημένη ισχύς όλων των 
σταθμών του κράτους μέλους το έτος i, 
μετρούμενη σε MW.

B. Κανόνας εξομάλυνσης για τον 
καταλογισμό της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από την αιολική

Για τον καταλογισμό της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική που 
παράγεται σε ένα δεδομένο κράτος 
μέλος, εφαρμόζεται ο ακόλουθος 
κανόνας:
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όπου:

N = έτος αναφοράς·

QN(norm) = τυποποιημένη ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παραχθεί 
από όλους τους σταθμούςαιολικής 
ενέργειας του δεδομένου κράτους μέλους 
το έτος Ν, για λογιστικούς σκοπούς·

Qi = η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας 
που έχουν όντως παράγει το έτος i όλοι 
οι σταθμοί του δεδομένου κράτους 
μέλους, μετρούμενη σε GWh

Ci = η συνολική εγκατεστημένη ισχύς 
όλων των σταθμών του κράτους μέλους 
το έτος i, μετρούμενη σε MW.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την υδροηλεκτρική ενέργεια, η αιολική πηγή ενέργειας μπορεί να παρουσιάσει 
σημαντικές διαφοροποιήσεις στη διάρκεια συγκεκριμένων ετών. Για να μην ξεπεραστεί ο 
ελάχιστος υποχρεωτικός στόχος των 2 ετών, η απόδοση της αιολικής ενέργειας θα πρέπει να 
«κανονικοποιηθεί», προκειμένου να μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους οι ελάχιστοι 
ενδιάμεσοι στόχοι στην ΕΕ.

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετάβαση στον αιώνα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η έκθεση αυτή συντάσσεται την ώρα που η τιμή του πετρελαίου ανέρχεται περίπου στα
120 δολάρια το βαρέλι και οι κυβερνήσεις του κόσμου ετοιμάζονται για τη διάσκεψη για το 
κλίμα που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη το 2009. Το παγκόσμιο καθεστώς ενέργειας
διέρχεται περίοδο μείζονος κρίσης, αλλά, όπως εύγλωττα περιγράφει ο Jeremy Rifkin, αυτή η 
κατάσταση κρίσης μπορεί επίσης να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες – την τρίτη βιομηχανική 
επανάσταση μέσω της ανάπτυξης αναδυόμενων τεχνολογιών.

Η ΕΕ μπορεί να αποτελέσει τον βιομηχανικό ηγέτη της εν λόγω επανάστασης υπό τρεις 
προϋποθέσεις: διατυπώνοντας ορθά αυτήν την οδηγία, φέροντας την «ευφυΐα σε σχέση με 
τους πόρους» και τις ανανεώσιμες πηγές στο επίκεντρο της μελλοντικής μας στρατηγικής για 
την ασφάλεια της ενέργειας και του κλίματος, και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις πλαίσιο 
για τέσσερα σχέδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, τα οποία είναι:

- μια στρατηγική συμμαχία με προοδευτικές πόλεις και περιφέρειες για μια από κάτω προς 
τα άνω ανάπτυξη της τεράστιας ποικιλίας των τεχνολογιών που περιγράφονται στην έκθεση 
για το ΕΚ «21 τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τον 21ο αιώνα», κυρίως τα
«κτίρια ως θύλακες μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας»·

- μια συντονισμένη προσέγγιση για τη συλλογή της τεράστιας υπεράκτιας αιολικής και 
θαλάσσιας ενέργειας στη Βόρεια και στη Βαλτική Θάλασσα·

- ένα γενικό σχέδιο για τη μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση των πόλεων της 
κεντρικής/ανατολικής Ευρώπης (κτιριακό δυναμικό, συστήματα τηλεθέρμανσης, δημόσιες 
μεταφορές) σε συνδυασμό με τη σταδιακή ένταξη του μεγάλου τους δυναμικού σε βιομάζα·

- μια εταιρική σχέση με τις χώρες της Μεσογείου για την ενεργειακή απόδοση και μονάδες 
ηλιακής, θερμικής, ηλεκτρικής και αιολικής ενέργειας.

Αυτά τα τέσσερα σχέδια πρέπει να λάβουν προτεραιότητα στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
υποδομών του ΔΕΔ-Ενέργεια και των οικονομικών της ΕΕ (διαρθρωτικά ταμεία, ΕΤΕ,…)

Ορισμένοι θα ισχυριστούν ότι μια τέτοια στρατηγική συνεπάγεται πολύ υψηλό κόστος για 
την οικονομία της ΕΕ. Αλλά αυτές οι φωνές συχνά υποτιμούν την τιμή που θα έχει στο 
μέλλον το πετρέλαιο και αγνοούν πρόσφατα ακαδημαϊκά ευρήματα σχετικά με τα τεράστια 
έμμεσα οφέλη από την ταχεία διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως οι 
μειωμένες τιμές σε ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του αποτελέσματος του κανόνα 
περί σειράς προτεραιότητας (Bode & Groscurth - 2006 (1 & 2)· Sensfuß.- 2008 (3))

Η άποψη του εισηγητή για την πρόταση της Επιτροπής
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Η πρόταση επιδοκιμάζεται για τον τρόπο με τον οποίο ορίστηκαν οι στόχοι, ήτοι η 
υποχρεωτική φύση των στόχων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, και για το 
γεγονός ότι ενσωματώθηκε επιτέλους ο κλάδος θέρμανσης και ψύξης . Επιπλέον, 
διατυπώθηκαν επίσης καλές προτάσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου όσον αφορά 
επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για θέματα που σχετίζονται με τα δίκτυα.

Τα πιο αδύναμα σημεία της πρότασης εντοπίζονται σαφώς στον τομέα των λεγόμενων goO 
(εγγυήσεις προέλευσης) και στον τομέα των αγροκαυσίμων.

Τα βασικά θέματα και οι αλλαγές που προτείνει ο εισηγητής

1) Σταδιακά στο 20% - ενίσχυση του χαρακτήρα των στόχων

Κατά την εαρινή διάσκεψη κορυφής το 2007, οι 27 αρχηγοί κρατών υπογράμμισαν σαφώς 
τον δεσμευτικό χαρακτήρα της υπόσχεσής τους να επιτύχουν τον στόχο του 20% για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προτείνουμε να γίνει αυτό ακόμη πιο σαφές με τη δημιουργία 
ενός ακόμη πιο δεσμευτικού χαρακτήρα των στόχων για το 2020 και των ενδιάμεσων στόχων.
Επιπλέον, ζητούμε από την Επιτροπή να συστήσει ένα πρόγραμμα για την παροχή 
οικονομικής ανταμοιβής στα κράτη μέλη που υπερβαίνουν τα προσδοκώμενα και την επιβολή 
οικονομικής κύρωσης σε εκείνα που αποτυγχάνουν.

2) Τα εθνικά πλαίσια είναι σημαντικά: ο βασικός ρόλος των εθνικών σχεδίων δράσης 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το μητρώο επιτυχιών της ΕΕ σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασίζεται σήμερα 
σε έναν πολύ μικρό αριθμό χωρών που θέσπισαν αποτελεσματική πολιτική. Η επιτυχία της 
νέας οδηγίας θα εξαρτηθεί από την εξάπλωση αυτών των θετικών εμπειριών σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ. Η ταχεία ανάπτυξη των ανανεώσιμων ενεργειών χρειάζεται ένα καλά 
αναπτυγμένο εθνικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει: ενδεχόμενες αναλύσεις· αξιόπιστα 
προγράμματα στήριξης· σχεδιασμό· πρόσβαση σε υποδομές· αλλά και μη δεσμευτικούς 
παράγοντες όπως κατάλληλες διαδικασίες έγκρισης και γνώσεις/δεξιότητες.

Τα απογοητευτικά αποτελέσματα των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση, 
που οφείλονταν σε χαλαρή διατύπωση στην αντίστοιχη οδηγία, αποδεικνύουν πόσο 
σημαντικό είναι τα λεπτομερή και φιλόδοξα προσχέδια για τα εθνικά σχέδια δράσης να 
ενσωματωθούν και να ενισχυθούν στο κείμενο της οδηγίας. Η Επιτροπή θα έχει την εξουσία 
να απορρίπτει πλημμελώς σχεδιασμένα εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

3) Αποτελεσματική ευελιξία αντί για νομική αβεβαιότητα και απρόσμενα κέρδη

Καθώς οι κυβερνήσεις έχουν τη νομική υποχρέωση να επιτυγχάνουν τους εθνικούς τους 
στόχους, και καθώς ο στόχος θα επιτευχθεί κυρίως με εθνικές προσπάθειες, αποτελεί 
προτεραιότητα να δοθεί στις κυβερνήσεις η δυνατότητα να διατηρήσουν τον έλεγχο των 
εθνικών τους συστημάτων στήριξης. Οι νομικές αβεβαιότητες που προκύπτουν από τα μέσα 
ευελιξίας που εισήχθησαν από το κείμενο της Επιτροπής μέσω της νέας περίπλοκης έννοιας 
των goO (εγγυήσεις προέλευσης), αναλύθηκαν ικανοποιητικά από ορισμένους νομικούς 
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εμπειρογνώμονες (Neuhoff και άλλοι 2008 (4)· EFET ανοικτή επιστολή (5)).

Η τριπλή λειτουργία που δίδεται στο άρθρο 8 στις εγγυήσεις προέλευσης – δημοσιοποίηση, 
στήριξη υπολογισμού/εμπορίας και υπολογισμός στόχων, δημιουργεί νομικές δυσκολίες και 
υπονομεύει τα εθνικά συστήματα στήριξης μέσω της δημιουργίας ενός υποχρεωτικού αγαθού
για το οποίο η εμπορία δεν μπορεί να είναι περιορισμένη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, 
χωρίς να παρακωλύει τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως διασφαλίζονται στα άρθρα 28 και 30 
της Συνθήκης ΕΕ. Τέτοιου είδους νομικές αβεβαιότητες θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
προκαλέσουν τεράστια αβεβαιότητα στους επενδυτές.

Ωστόσο, η ιδέα δημιουργίας νομικής ασφάλειας μέσω της ίδρυσης μιας πανευρωπαϊκής 
αγοράς πιστοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κάτι που προωθείται από τους 
μεγάλους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. EURELECTRIC) και τους εμπόρους 
ηλεκτρικής ενέργειας (EFET), δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος προόδου. Ένα τέτοιο 
σύστημα δεν θα υπονόμευε μόνο τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα στήριξης, αλλά θα 
δημιουργούσε ενδεχομένως 30 δισ. ευρώ απρόσμενων κερδών για εμπόρους και παραγωγούς 
με τη μετατόπιση από τα ειδικά για την τεχνολογία συστήματα στήριξης μέσης τιμής προς 
μια περιθωριακή αγορά όπου το πιο ακριβό πιστοποιητικό ανανεώσιμης ενέργειας 
περιθωρίου θα όριζε την τιμή. Αυτό θα ξεπερνούσε κατά πολύ το ποσό των 8 εκατ. ευρώ 
ενδεχόμενων οφελών «ευελιξίας» που προσδιορίστηκε στην εκτίμηση επιπτώσεων της 
Επιτροπής. Η πανευρωπαϊκή προσέγγιση της αγοράς πιστοποίησης αντικρούστηκε από 
διάφορους ακαδημαϊκούς (Ragwitz, 2008 (6)), καταναλωτές (π.χ. Γερμανική Βιομηχανία 
Χημικών) και από ορισμένες κυβερνήσεις (π.χ. Πολωνία, Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα, 
Γαλλία…)

Η λύση για αυτό το νομικό πρόβλημα είναι να διαχωριστούν οι τρεις λειτουργίες που 
αποδόθηκαν στις εγγυήσεις προέλευσης:

- Οι εγγυήσεις προέλευσης θα πρέπει να περιοριστούν στην αρχική τους λειτουργία 
«δημοσιοποίησης» όπως προβλέφθηκε το 2001 στην οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές και για την επισήμανση της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας (εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας). Το σύστημα πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να αποκλειστεί η 
«διπλή εμπορία» με εγγυήσεις προέλευσης και για να διασφαλιστεί η «προσθετικότητα» των 
εκούσιων αγορών πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να σταματήσει η παραπλάνηση 
των καταναλωτών που οφείλεται στο γεγονός ότι επιτρέπεται να ανασυσκευάζεται η φθηνή 
ενέργεια από υφιστάμενα εργοστάσια υδροηλεκτρικής ενέργειας ως «πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια» και να συνιστά προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή και, συνεπώς, να 
επιδιώκεται η πώλησή της σε προνομιακή τιμή,

- Ο υπολογισμός στόχων δεν θα πρέπει να γίνεται μέσω εγγυήσεων προέλευσης, αλλά βάσει 
επιβεβαιωμένων στοιχείων από τη EUROSTAT. Η πρώιμη διαθεσιμότητα και τα λεπτομερή 
στοιχεία θα βελτιωθούν σημαντικά από την πρόσφατη συμφωνία σχετικά με έναν νέο 
κανονισμό της ΕΕ για τις στατιστικές σχετικά με την ενέργεια,

- Πιστοποιητικά υπολογισμού μεταφοράς θα θεσπιστούν για τις κυβερνήσεις που επιθυμούν 
να επιτύχουν ευελιξία μέσω μεταφορών μεταξύ εταιρειών και μέσω κοινών σχεδίων. Τα εν 
λόγω πιστοποιητικά προβλέπουν τις ίδιες δυνατότητες με το κείμενο της Επιτροπής, αλλά 
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χωρίς τις νομικές αβεβαιότητες.

4) Δημιουργία πρόσθετων ευελιξιών για την επίτευξη των στόχων

Τα συστήματα ευελιξίας που προβλέπονται στην οδηγία πρέπει επίσης να επεκταθούν. Οι 
κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν την επιλογή να συνεργαστούν ανταλλάσσοντας ποσότητες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βάσει στατιστικών για την ενέργεια, επειδή αυτό είναι 
ευκολότερο, σθεναρό, έχει χαμηλότερο κόστος συναλλαγών και μπορεί να επεκταθεί σε όλες 
τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δύο ή περισσότερες κυβερνήσεις μπορούν να 
δημιουργήσουν σε περιφερειακό επίπεδο ολοκληρωμένες αγορές ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας μοιραζόμενες τους στόχους και τα συστήματα στήριξής τους.  

Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικές χώρες μη μέλη της ΕΕ πρέπει να 
επιτρέπονται βάσει φυσικών ανταλλαγών και να εξαρτώνται από απτή εθνική ανανεώσιμη 
ενέργεια και τους στόχους της πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση των πωλητριών χωρών.
Η δημιουργία ενός συστήματος για την εισαγωγή υδροηλεκτρικής ή αιολικής ενέργειας στην 
ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα κατασκευάζονται εργοστάσια που λειτουργούν με άνθρακα στις γείτονες 
χώρες προκειμένου να ανταποκριθούν στη ζήτηση, δεν εξυπηρετεί ούτε την πολιτική της ΕΕ 
για το κλίμα ούτε την πολιτική της για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Για τη Νορβηγία, την 
Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, ως χώρες του ΕΟΧ, θα ισχύουν οι διατάξεις της οδηγίας.

Τέλος, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι το μεγαλύτερο και το φθηνότερο μέσο 
«ευελιξίας» για τα κράτη μέλη είναι τα εθνικά μέτρα απόδοσης για τα κτίρια, τις μεταφορές, 
τη βιομηχανία και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κυβερνήσεις πρέπει να συνδέσουν την 
εθνική τους απόδοση με τις πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

5) Η ανάπτυξη υποδομών και η πρόσβαση σε αυτές κατά προτεραιότητα αποτελούν 
βασικό παράγοντα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Επιδοκιμάζουμε την πρόταση της Επιτροπής να διασφαλίσει την πρόσβαση κατά 
προτεραιότητα και την αποσύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Αυτή η έννοια πρέπει να διευρυνθεί και να συμπεριλάβει το φυσικό αέριο, 
προκειμένου να ευνοήσει τον εφοδιασμό των αγωγών αερίου με βιοαέριο, μια ιδέα που 
επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση από την άποψη της μετατροπής βιομάζας.

Η οδηγία πρέπει να αντιμετωπίσει ένα μείζον σημείο διάκρισης σε βάρος όσων επενδύουν σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη μη κοινωνικοποίηση του κόστους προσαρμογής των 
δικτύων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το δίκτυο υποδομών πρέπει να προσαρμοστεί και να 
επεκταθεί, προκειμένου να συλλέξει το τεράστιο δυναμικό της, υπεράκτιας και μη, αιολικής 
ενέργειας και να αντιμετωπίσει την ισχύ από ενσωματωμένες παραγωγές ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Αυτό αποτελεί τμήμα του μελλοντικού μας ενεργειακού συστήματος Γιατί 
θα πρέπει το κόστος να καταβάλλεται αποκλειστικά από εκείνους που επενδύουν σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ τη δεκαετία του ’60, του ’70 και του ’80, το κόστος για 
την υποδομή δικτύων για τα μεγάλα κεντρικοποιημένα συστήματα δεν καταβαλλόταν από τις 
εταιρείες ενέργειας;

Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση και ψύξη θα εξαρτάται από δύο 



PR\722155EL.doc 97/102 PE405.949v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

υποδομές: τα περιφερειακά συστήματα και τα κτίρια. Το μεγάλης κλίμακας δυναμικό της 
βιομάζας, της γεωθερμικής και της ηλιακής ενέργειας θα εξαρτάται από την επέκταση των 
συστημάτων περιφερειακής θέρμανσης και ψύξης. Πρέπει να αποτελέσουν βασικό σημείο 
εστίασης αυτής της οδηγίας. Η έννοια της ανάπτυξης υποδομών θα πρέπει επίσης να 
επεκταθεί στα κτίρια. Η διασύνδεση μεταξύ των υλικών των κτιρίων, των αποκεντρωμένων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με βάση τον ήλιο και τη βιομάζα, της ευφυούς μέτρησης και 
των δικτύων, θα αλλάξει το παράδειγμα των κτιρίων ως παραγωγών ενέργειας. Την εξέλιξη 
αυτή θα επιταχύνουν αυστηρές υποχρεώσεις για τους κανονισμούς των κτιρίων.
Οι στέγες των δημόσιων κτιρίων θα πρέπει να καταστούν διαθέσιμες σε τρίτα μέρη που 
επενδύουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

6) Οργανωτική καινοτομία αντί για γραφειοκρατία

Οι επενδύσεις συχνά παρακωλύονται από περιττές και υπερβολικά γραφειοκρατικές 
διαδικασίες. Με την άντληση διδαγμάτων από θετικές εμπειρίες με μονοαπευθυντικές αρχές 
σε άλλους τομείς χάραξης πολιτικής, οι κυβερνήσεις πρέπει να ιδρύσουν συντονιστικά 
γραφεία έκδοσης αδειών κυρίως για μεγαλύτερης κλίμακας εγκαταστάσεις παραγωγής 
αιολικής ενέργειας και ενέργειας από βιομάζα. Πρέπει να οριστεί μέγιστη προθεσμία για τη 
χορήγηση αδειών. Οι αποκεντρωμένες μικρότερες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν πρέπει πλέον να υπόκεινται σε πολύπλοκες άδειες, αλλά να υπάγονται σε ένα 
σύστημα κοινοποιήσεων.

Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί επίσης γνώσεις και δεξιότητες. Ο 
ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός και οι υποχρεώσεις των κυβερνήσεων 
διαδραματίζουν ρόλο καταλύτη, διότι η κατάρτιση και η διά βίου μάθηση πρέπει να 
ενισχυθούν.

7) Από τα πλημμελώς σχεδιασμένα αγροκαύσιμα στην πολιτική για τη βιώσιμη χρήση 
της ενέργειας από βιομάζα

Ο εισηγητής θεωρεί ότι υπάρχουν συγκλονιστικές αποδείξεις για μείωση του στόχου του 
υποχρεωτικού 10% για καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εστίαση στα καύσιμα 
από βιομάζα θα πρέπει να είναι ποιοτική και όχι καθαρά ποσοτική. Μέσω της εφαρμογής 
φιλόδοξων και δυναμικών κριτηρίων για τη βιωσιμότητα, η χρήση της βιομάζας θα πρέπει να 
προσανατολιστεί προς μη αμφισβητούμενους τομείς, τις κατηγορίες που αποκαλούνται «go» 
και σε τεχνολογίες μετατροπής όπως το βιοαέριο και η βιομάζα για ηλεκτρική ενέργεια και 
θέρμανση, οι οποίες έχουν μακράν καλύτερη απόδοση από ό,τι η πρώτη και η δεύτερη γενιά 
καυσίμων από βιομάζα. Μια τέτοια πολιτική θα έχει το πλεονέκτημα ότι θα καταστήσει πιο 
εύκολη και πιο φθηνή την επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%.

Χρειαζόμαστε μια σαφή ιεραρχία για τη χρήση της βιομάζας για ενέργεια:

Α) Ορισμός κατηγοριών άμεσης εκμετάλλευσης (go)

πολλές από τις χρήσεις της βιομάζας δεν είναι προβληματικές και πρέπει να 
χαρακτηρισθούν ως κατηγορίες «go» προκειμένου να προσελκύσουν τις απαραίτητες 
επενδύσεις. Αυτό θα ισχύει για
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- βιομάζα από ρεύματα αποβλήτων (οργανικά κλάσματα από νοικοκυριά και 
βιομηχανίες),

- κατάλοιπα (από τη γεωργία, την αλιεία και τη δασοκομία)
- χρήση υποβαθμισμένης γης, διπλή χρήση γης όπως βιοποικιλότητα/καθεστώτα 

διαχείρισης πλημμυρών ή δασικών πυρκαγιών και
- νέες πρώτες ύλες που δεν είναι τρόφιμα ή ζωοτροφές, όπως τα φύκια.

Β) Ορισμός των κατηγοριών μη άμεσης εκμετάλλευσης (no-go)

ο περιορισμός του ανταγωνισμού μεταξύ της ενέργειας και των τροφίμων/ζωοτροφών 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του ορισμού μιας κατηγορίας μη άμεσης 
εκμετάλλευσης, π.χ. αγροκαύσιμα. Θα ζητηθεί πλήρης απαγόρευση της χρήσης 
αρόσιμης γης για παραγωγή ενέργειας ή περιορισμός της σε ορισμένες ποσότητες, 
ανάλογα με την παγκόσμια επισιτιστική κατάσταση. Το επίπεδο χρήσης θα ορίζεται 
σε ετήσια βάση από την Επιτροπή της ΕΕ σε διαβούλευση με τις αντίστοιχες αρμόδιες 
οργανώσεις, όπως ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, το 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό 
Πρόγραμμα.

Γ) Ορισμός των τομέων μη άμεσης εκμετάλλευσης

Οι τομείς μη άμεσης εκμετάλλευσης σημαίνουν ότι δεν χρησιμοποιούνται ειδικά. Η 
προστασία της βιοποικιλότητας ή τοπίων με πολιτιστική αξία μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με αυστηρό από κάτω προς τα άνω καθεστώς προστασίας. Προς τούτο, θα
χρειαστούν προσπάθειες εκτός του πλαισίου της εν λόγω οδηγίας για την ενίσχυση 
της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα και προτάσεις για τον τερματισμό της 
αποψίλωσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Δ) Ορισμός αυστηρών κριτηρίων βιωσιμότητας

Πρέπει να εφαρμοστεί μια δέσμη κριτηρίων βιωσιμότητας, δηλαδή:

- Να θεσπιστεί δυναμικό όριο για τα αέρια θερμοκηπίου (που να απαιτεί ελάχιστη 
συνολική μείωση των αερίων θερμοκηπίου) με στόχο τουλάχιστον το 55% ή το 
60% της μείωσης των αερίων θερμοκηπίου σε συνδυασμό με ένα σύστημα όπως 
εκείνο που προβλέπεται στην οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, το οποίο
δημιουργεί οικονομικό κίνητρο για τα καύσιμα με τις καλύτερες επιδόσεις όσον 
αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου. Οι έμμεσες αλλαγές στη χρήση γης (LUC) 
πρέπει επίσης να αποτελέσουν τμήμα αυτής της μεθοδολογίας.

- Οι ελάχιστες απαιτήσεις για «ορθή γεωργική πρακτική» πρέπει να είναι πιο 
συγκεκριμένες από το προταθέν καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης (κυρίως 
όσον αφορά τη χρήση του νερού, των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων). Η 
πρόταση της Επιτροπής για τη χρήση του υφιστάμενου καθεστώτος πολλαπλής 
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συμμόρφωσης είναι πολύ ασαφής για να εφαρμοστεί στις εισαγωγές από κράτη 
που δεν ανήκουν στην ΕΕ των 27 και δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα για 
τους αγρότες της ΕΕ.

- Κοινωνικά κριτήρια για την προστασία π.χ. των μικρών γεωργών σε χώρες του 
Τρίτου Κόσμου.

Οι λεπτομέρειες για τα κριτήρια βιωσιμότητας θα καθοριστούν σε στενή συνεργασία με τον κ. 
Wijkman (PPE-DE), τον συντάκτη γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την κ. 
Corbey (PSE), την εισηγήτρια για την οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων 
(Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων).
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Παράρτημα Ι- Κατάλογος ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν στις 
διαβουλεύσεις και ενδεικτικός κατάλογος ενδιαφερόμενων μερών

Ο συντάκτης θα ήθελε να ευχαριστήσει τους ακόλουθους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για 
τη συμβολή τους κατά την εκπόνηση του σχεδίου έκθεσης, καθώς και τους πολυάριθμους 
ενδιαφερόμενους που παρείχαν τις απόψεις και προτάσεις τους στον εισηγητή.
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Bart Dehue – Σύμβουλος για τη βιοενέργεια - Ecofys Netherlands BV

Bernard Laponche – ανεξάρτητος σύμβουλος, Γαλλία

Christiane Egger (Mag.) - αναπληρωτής διευθυντής - O.Oe. Energiesparverband

Christof Timpe – Τμήμα Ενέργειας και Κλίματος - Oeko-Institut e.V. – Ινστιτούτο 
Εφαρμοσμένης Οικολογίας - Γερμανία

Jean-Michel Glachant (Καθ.) – Επικεφαλής του Οικονομικού Τμήματος
- Σχολή Νομικών και Οικονομικών - Πανεπιστήμιο Paris Sud, Γαλλία

Jorge Vasconcelos – πρώην πρόεδρος της πορτογαλικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και 
της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό 
Αέριο

Karsten Neuhoff – Τμήμα Οικονομικών – Πανεπιστήμιο του Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο

Mario Ragwitz - Ινστιτούτο Fraunhofer, Έρευνα Συστημάτων και Καινοτομίας

Peter Lund (Καθ.) – Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ελσίνκι

Uwe Leprich  (δρ. καθ.) - Fachbereichsvorsitzender - Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen 
- Hochschule fόr Technik und Wirtschaft - Saarbrόcken

Uwe R. Fritsche – Τμήμα Ενέργειας και Κλίματος – Oeko-Institut e.V. - Ινστιτούτο
Εφαρμοσμένης Οικολογίας – Γερμανία

Veit Bόrger - Τμήμα Ενέργειας και Κλίματος- Oeko-Institut e.V. - Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης
Οικολογίας – Γερμανία

Άλλοι ενδιαφερόμενοι που συμμετείχαν στη διαβούλευση (ενδεικτικός κατάλογος)

ADEME, BEE-ev (Γερμανική Ομοσπονδία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), 
Bundesverband Wind-Energie, Birdlife, Corporate Europe Observatory, Δανική Ομοσπονδία
Ενεργειακών Βιομηχανιών, δανικό δίκτυο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Business Europe, 
Econcern, 
EFET, Energie-Control GmbH Austria, EPAGMA, EPIA, EREC, EREF, ESTIF, EUREC, 
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Eurelectric, Eurosolar, EWEA, FoE, Greenpeace, Iberdrola, International Fuel Quality Center 
(IFQC), Misereor, Oxfam, UEPA, NSF - Bureau of Nordic Family Forestry, Vattenfall, 
Verbund - Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft, WWF, και πολλοί
ακόμη.
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