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Τροπολογία 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI. Οι μετρητές πρέπει 
να είναι αποδοτικοί ως προς το κόστος 
και να βελτιώνουν την ενεργειακή 
απόδοση των νοικοκυριών.

Or. fi

Τροπολογία 197
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι οι τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
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τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα κράτη μέλη διοργανώνουν την 
ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών που 
προβλέπονται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 
2009/73/ΕΚ σχετικά με αγορές 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, 
μεριμνούν ώστε οι στόχοι της ενεργειακής 
απόδοσης και τα οφέλη των τελικών 
καταναλωτών να λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη στον καθορισμό των ελάχιστων 
λειτουργιών των μετρητών και των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά.

Όταν τα κράτη μέλη διοργανώνουν την 
ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών που 
προβλέπονται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 
2009/73/ΕΚ σχετικά με αγορές 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, 
μεριμνούν ώστε οι στόχοι της ενεργειακής 
απόδοσης και τα οφέλη των τελικών 
καταναλωτών να λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη στον καθορισμό των ελάχιστων 
λειτουργιών των μετρητών και των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά. Μεταξύ άλλων 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι έξυπνοι 
μετρητές είναι φιλικοί προς τον χρήστη 
και παρέχουν σαφείς, ακριβείς και 
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την 
κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικό 
χρόνο, ούτως ώστε να παρέχεται στον 
τελικό καταναλωτή η δυνατότητα 
εξοικονόμησης ενέργειας.

Or. en
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Τροπολογία 199
Linda McAvan, Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα κράτη μέλη διοργανώνουν την 
ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών που 
προβλέπονται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ 
και 2009/73/ΕΚ σχετικά με αγορές 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, 
μεριμνούν ώστε οι στόχοι της ενεργειακής 
απόδοσης και τα οφέλη των τελικών 
καταναλωτών να λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη στον καθορισμό των ελάχιστων 
λειτουργιών των μετρητών και των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά.

Όταν τα κράτη μέλη διοργανώνουν την 
ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών, οι 
τελευταίοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε 
πλήρη ανάλυση κόστους-οφέλους προς το 
συμφέρον του καταναλωτή, όπως 
προβλέπεται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 
2009/73/ΕΚ σχετικά με αγορές 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Κατά 
τον καθορισμό των ελάχιστων 
λειτουργιών των μετρητών και των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη οι στόχοι της ενεργειακής 
απόδοσης και τα οφέλη των τελικών 
καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τρίτη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την εγκαθίδρυση μίας εσωτερικής αγοράς φυσικού 
αερίου και ηλεκτρισμού στην ΕΕ επιτρέπει στα κράτη μέλη να διενεργούν ανάλυση κόστους-
οφέλους πριν από την ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών. Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο 
80% των νοικοκυριών έως το 2020 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον προκύψει 
θετική ανάλυση κόστους-οφέλους. Δαπανηρά συστήματα θα πρέπει να εγκαθίστανται μόνο αν 
είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή. Τα χρήματα που δαπανώνται για την ανάπτυξη 
έξυπνων μετρητών μπορούν να δαπανηθούν αποτελεσματικότερα σε άλλα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης, όπως η μόνωση.

Τροπολογία 200
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα κράτη μέλη διοργανώνουν την 
ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών που 
προβλέπονται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 
2009/73/ΕΚ σχετικά με αγορές 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, 
μεριμνούν ώστε οι στόχοι της ενεργειακής 
απόδοσης και τα οφέλη των τελικών 
καταναλωτών να λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη στον καθορισμό των ελάχιστων 
λειτουργιών των μετρητών και των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά.

Όταν τα κράτη μέλη διοργανώνουν την 
ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών που 
προβλέπονται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 
2009/73/ΕΚ σχετικά με αγορές 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, θα 
πρέπει να μεριμνούν ώστε οι στόχοι της 
ενεργειακής απόδοσης και τα οφέλη των 
τελικών καταναλωτών να λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη στον καθορισμό των 
ελάχιστων λειτουργιών των μετρητών και 
των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 201
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, 
κατόπιν αιτήματος του τελικού 
καταναλωτή, οι φορείς εκμετάλλευσης 
μετρητών διασφαλίζουν ότι ο μετρητής 
λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται στις εγκαταστάσεις του 
τελικού καταναλωτή και εξάγεται στο 
δίκτυο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
εάν οι τελικοί καταναλωτές υποβάλλουν 
σχετικό αίτημα, τα δεδομένα μέτρησης της 
παραγωγής τους ή της κατανάλωσής τους 

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, 
κατόπιν αιτήματος του τελικού 
καταναλωτή, οι φορείς εκμετάλλευσης 
μετρητών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο 
μετρητής λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται στις 
εγκαταστάσεις του τελικού καταναλωτή 
και εξάγεται στο δίκτυο. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, εάν οι τελικοί 
καταναλωτές υποβάλλουν σχετικό αίτημα, 
τα δεδομένα μέτρησης της παραγωγής τους 
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διατίθενται σε πραγματικό χρόνο σε 
τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό του 
τελικού καταναλωτή.

ή της κατανάλωσής τους διατίθενται σε 
πραγματικό χρόνο σε τρίτους που ενεργούν 
για λογαριασμό του τελικού καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης, εγκαθίσταται 
θερμιδόμετρο στην είσοδο του κτιρίου. 
Στις πολυκατοικίες, εγκαθίστανται επίσης 
ατομικοί μετρητές κατανάλωσης 
θερμότητας για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης σε κάθε 
διαμέρισμα. Σε περίπτωση που η χρήση 
ατομικών μετρητών κατανάλωσης 
θερμότητας δεν είναι τεχνικά εφικτή, 
χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές 
κόστους θερμότητας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος VI 
σημείο 1.2, για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε 
θερμαντικό σώμα.

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης, εγκαθίσταται 
θερμιδόμετρο στην είσοδο του κτιρίου. 
Στις πολυκατοικίες, εγκαθίστανται επίσης 
ατομικοί μετρητές κατανάλωσης 
θερμότητας για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης σε κάθε 
διαμέρισμα, στο μέτρο που βελτιώνουν 
την ενεργειακή απόδοση των 
νοικοκυριών. Σε περίπτωση που η χρήση 
ατομικών μετρητών κατανάλωσης 
θερμότητας δεν είναι τεχνικά εφικτή, 
χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές 
κόστους θερμότητας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος VI 
σημείο 1.2, για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε 
θερμαντικό σώμα.

Or. fi
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Τροπολογία 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης, εγκαθίσταται 
θερμιδόμετρο στην είσοδο του κτιρίου.
Στις πολυκατοικίες, εγκαθίστανται επίσης 
ατομικοί μετρητές κατανάλωσης 
θερμότητας για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης σε κάθε 
διαμέρισμα. Σε περίπτωση που η χρήση 
ατομικών μετρητών κατανάλωσης 
θερμότητας δεν είναι τεχνικά εφικτή, 
χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές 
κόστους θερμότητας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος VI
σημείο 1.2, για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε 
θερμαντικό σώμα.

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται είτε από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης είτε από μεμονωμένη 
πηγή, εγκαθίσταται θερμιδόμετρο στην 
είσοδο του κτιρίου ή, εφόσον ενδείκνυται, 
στον λέβητα του δικτύου παροχής. Στις 
πολυκατοικίες, εγκαθίστανται επίσης 
ατομικοί μετρητές κατανάλωσης 
θερμότητας για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης σε κάθε 
διαμέρισμα. Σε περίπτωση που η χρήση 
ατομικών μετρητών κατανάλωσης 
θερμότητας δεν είναι τεχνικά εφικτή, 
χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές 
κόστους θερμότητας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος VI
σημείο 1.2, για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας, εκτός και αν 
κάτι τέτοιο δεν θα είναι οικονομικά 
αποδοτικό.

Or. pl

Τροπολογία 204
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης, εγκαθίσταται 
θερμιδόμετρο στην είσοδο του κτιρίου.
Στις πολυκατοικίες, εγκαθίστανται επίσης
ατομικοί μετρητές κατανάλωσης 
θερμότητας για τη μέτρηση της 

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης, εγκαθίσταται 
θερμιδόμετρο στην είσοδο του κτιρίου.
Στις πολυκατοικίες, εγκαθίστανται επίσης 
ατομικοί μετρητές κατανάλωσης 
θερμότητας ή ατομικοί κατανεμητές 
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κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης σε 
κάθε διαμέρισμα. Σε περίπτωση που η 
χρήση ατομικών μετρητών κατανάλωσης 
θερμότητας δεν είναι τεχνικά εφικτή, 
χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές 
κόστους θερμότητας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος VI 
σημείο 1.2, για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε 
θερμαντικό σώμα.

κόστους θερμότητας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος VI 
σημείο 1.2, για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε 
θερμαντικό σώμα προκειμένου να μετρούν 
την κατανάλωση θερμότητας ή ψύξης 
της κάθε κατοικίας. Οι δαπάνες για τις 
συσκευές που εγκαθίστανται δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν την εξοικονόμηση 
ενέργειας που επιτυγχάνεται χάρη στις 
συγκεκριμένες συσκευές.

Or. de

Τροπολογία 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης, εγκαθίσταται 
θερμιδόμετρο στην είσοδο του κτιρίου. 
Στις πολυκατοικίες, εγκαθίστανται επίσης 
ατομικοί μετρητές κατανάλωσης 
θερμότητας για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης σε 
κάθε διαμέρισμα. Σε περίπτωση που η 
χρήση ατομικών μετρητών κατανάλωσης 
θερμότητας δεν είναι τεχνικά εφικτή, 
χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές
κόστους θερμότητας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος VI
σημείο 1.2, για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε 
θερμαντικό σώμα.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε
κτίρια με πολλές μονάδες (οικιστικές και 
εμπορικές) τα οποία εφοδιάζονται με 
θέρμανση και ζεστό νερό οικιακής 
χρήσης από κεντρικά συστήματα, η 
κατανάλωση μετράται για κάθε μονάδα 
ξεχωριστά· τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
κανόνες για την ετήσια κατανομή του
κόστους θερμότητας και ζεστού νερού 
οικιακής χρήσης στα κτίρια αυτά με 
βάση την κατανάλωση. Εξαιρέσεις 
επιτρέπονται σε περίπτωση που η 
εγκατάσταση μετρητών ή η κατανομή 
κόστους με βάση την κατανάλωση 
αποδεικνύεται τεχνικά ή/και οικονομικά 
ανέφικτη, π.χ. σε κτίρια υψηλής 
απόδοσης. Η μέτρηση της ψύξης είναι 
προαιρετική.

Or. en
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Τροπολογία 206
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη,
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης, εγκαθίσταται 
θερμιδόμετρο στην είσοδο του κτιρίου. 
Στις πολυκατοικίες, εγκαθίστανται επίσης 
ατομικοί μετρητές κατανάλωσης 
θερμότητας για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης σε κάθε 
διαμέρισμα. Σε περίπτωση που η χρήση 
ατομικών μετρητών κατανάλωσης 
θερμότητας δεν είναι τεχνικά εφικτή, 
χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές 
κόστους θερμότητας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος VI
σημείο 1.2, για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε 
θερμαντικό σώμα.

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης, θα πρέπει να
εγκαθίσταται θερμιδόμετρο στην είσοδο 
του κτιρίου. Στις πολυκατοικίες, θα πρέπει 
να εγκαθίστανται επίσης ατομικοί 
μετρητές κατανάλωσης θερμότητας για τη 
μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας ή 
ψύξης σε κάθε διαμέρισμα. Σε περίπτωση 
που η χρήση ατομικών μετρητών 
κατανάλωσης θερμότητας δεν είναι 
τεχνικά εφικτή, θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές 
κόστους θερμότητας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος VI
σημείο 1.2, για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε 
θερμαντικό σώμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 207
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 
με την κατανομή του κόστους της 
κατανάλωσης θερμότητας σε 
πολυκατοικίες στις οποίες παρέχεται 
κεντρική θέρμανση ή ψύξη. Οι εν λόγω 
κανόνες περιλαμβάνουν κατευθυντήριες 
γραμμές για τους συντελεστές διόρθωσης 
ώστε να αντανακλούν τα χαρακτηριστικά 
του κτιρίου, όπως μετάδοση θερμότητας 
μεταξύ διαμερισμάτων.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν 
κανόνες σχετικά με την κατανομή του 
κόστους της κατανάλωσης θερμότητας σε 
πολυκατοικίες στις οποίες παρέχεται 
κεντρική θέρμανση ή ψύξη. Οι εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
συντελεστές διόρθωσης ώστε να 
αντανακλούν τα χαρακτηριστικά του 
κτιρίου, όπως μετάδοση θερμότητας 
μεταξύ διαμερισμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 208
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 
2009/73/ΕΚ σχετικά με την τιμολόγηση, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, το αργότερο 
έως την 1η Ιανουαρίου 2015, ότι η 
τιμολόγηση είναι ακριβής και βασίζεται 
στην πραγματική κατανάλωση, για όλους 
τους τομείς που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων 
των διανομέων ενέργειας, των 
διαχειριστών συστημάτων διανομής και 
των εταιρειών λιανικής πώλησης 

Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 
2009/73/ΕΚ σχετικά με την τιμολόγηση, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2015, 
ότι η τιμολόγηση είναι ακριβής και 
βασίζεται στην πραγματική κατανάλωση, 
για όλους τους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων των διανομέων 
ενέργειας, των διαχειριστών συστημάτων 
διανομής και των εταιρειών λιανικής 
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ενέργειας, σύμφωνα με την ελάχιστη 
συχνότητα που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI σημείο 2.1. Στον 
λογαριασμό παρέχονται κατάλληλα 
πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί 
καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα του 
τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI σημείο 2.2.

πώλησης ενέργειας, σύμφωνα με την 
ελάχιστη συχνότητα που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI σημείο 2.1. Στον 
λογαριασμό θα πρέπει να παρέχονται 
κατάλληλα πληροφοριακά στοιχεία ώστε 
οι τελικοί καταναλωτές να έχουν πλήρη 
εικόνα του τρέχοντος ενεργειακού 
κόστους, σύμφωνα με το παράρτημα VI
σημείο 2.2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 209
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε όλους 
τους τελικούς καταναλωτές προσφέρεται η 
δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της 
τιμολόγησης σε έντυπη μορφή, καθώς και 
η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε 
συμπληρωματικές πληροφορίες που τους 
επιτρέπουν να ελέγχουν οι ίδιοι 
λεπτομερώς την προηγούμενη κατανάλωσή 
τους, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI
σημείο 1.1.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν
ότι σε όλους τους τελικούς καταναλωτές 
προσφέρεται η δυνατότητα να επιλέξουν 
μεταξύ της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και 
της τιμολόγησης σε έντυπη μορφή, καθώς 
και η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε 
συμπληρωματικές πληροφορίες που τους 
επιτρέπουν να ελέγχουν οι ίδιοι 
λεπτομερώς την προηγούμενη κατανάλωσή 
τους, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI
σημείο 1.1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
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πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 210
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν, εφόσον ζητηθεί 
από τους τελικούς καταναλωτές, τα 
στοιχεία που αφορούν την ενεργειακή τους 
τιμολόγηση και την προηγούμενη 
κατανάλωσή τους να διατίθενται σε 
πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών οριζόμενο 
από τον τελικό καταναλωτή.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν, 
εφόσον ζητηθεί από τους τελικούς 
καταναλωτές, τα στοιχεία που αφορούν 
την ενεργειακή τους τιμολόγηση και την 
προηγούμενη κατανάλωσή τους να 
διατίθενται σε πάροχο ενεργειακών 
υπηρεσιών οριζόμενο από τον τελικό 
καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 211
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα στοιχεία που αφορούν τη μέτρηση 
και την τιμολόγηση της ατομικής 
κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τα 

3. Τα στοιχεία που αφορούν τη μέτρηση 
και την τιμολόγηση της ατομικής 
κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τα 
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άλλα στοιχεία που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2, 3 και στο παράρτημα 
VI, παρέχονται στους τελικούς 
καταναλωτές δωρεάν.

άλλα στοιχεία που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2, 3 και στο παράρτημα 
VI, θα πρέπει να παρέχονται στους 
τελικούς καταναλωτές δωρεάν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 212
Linda McAvan, Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές να ελέγχουν σε 
ετήσια βάση την προσβασιμότητα και τη 
χρηστικότητα των ενεργειακών 
λογαριασμών για τους καταναλωτές. Τα 
σχετικά αποτελέσματα καθίστανται 
διαθέσιμα στο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τους ενεργειακούς τους λογαριασμούς 
προκειμένου να μεταβάλουν την ενεργειακή τους κατανάλωση. Ως εκ τούτου οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) θα πρέπει να ελέγχουν κατά πόσον οι καταναλωτές είναι σε θέση να 
κατανοούν τους λογαριασμούς τους. Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα παρέχει στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν τις εταιρείες που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές.

Τροπολογία 213
Miroslav Ouzký
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 
περίπτωση που η ανάλυση κόστους-
οφέλους καταδεικνύει ότι το κόστος 
εγκατάστασης ατομικών μετρητών 
υπερβαίνει τα οφέλη που υπολογίζονται 
από τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας 
εκ μέρους των τελικών καταναλωτών.
Σε περίπτωση που αξιολογηθεί θετικά η 
ανάπτυξη έξυπνων μετρητών σύμφωνα με 
την οδηγία 2009/72/ΕΚ, δεν εφαρμόζεται 
η διάταξη περί του χρονικού πλαισίου που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες διανομής έχουν ήδη δεσμευθεί για την ανάπτυξη έξυπνων μετρητών σύμφωνα με τα 
χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται στην τρίτη οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια (οδηγία 
2009/72/ΕΚ), ήτοι για την υποχρέωση εξοπλισμού με έξυπνα συστήματα μέτρησης έως το 2020 
τουλάχιστον του 80% των καταναλωτών για τους οποίους η ανάπτυξη έξυπνων μετρητών έχει 
αξιολογηθεί θετικά. Η νέα οδηγία δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τα επενδυτικά σχέδια που 
είναι σε εξέλιξη. Παράλληλα, οι εταιρείες διανομής δεν θα πρέπει να αναγκαστούν να 
προσαρμοστούν σε λύσεις που δεν είναι οικονομικά βιώσιμες.

Τροπολογία 214
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κυρώσεις διαγράφεται
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις 
εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 8 και 
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λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή το αργότερο [12 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και 
κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 215
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης προς τις εθνικές 
διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 6 έως 8 και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή το αργότερο [12 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]
και κοινοποιούν αμέσως κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης προς τις εθνικές 
διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 6 έως 8 και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Η επιβολή 
κυρώσεων δεν πρέπει να γίνεται ούτε κατ’ 
αποκοπή ούτε με βάση την πλήρη ευθύνη 
της επιχείρησης. Πρέπει να εξετάζεται με 
ακρίβεια σε κάθε επιμέρους περίπτωση, 
για παράδειγμα, ποιες προσπάθειες 
κατέβαλαν οι ενεργειακές επιχειρήσεις για 
να επιτύχουν τους στόχους και για ποιον 
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λόγο δεν κατέστη δυνατή η επίτευξή τους.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο [12 
μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] και κοινοποιούν 
αμέσως κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση 
που τις επηρεάζει.

Or. de

Τροπολογία 216
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιερώσουν την επιβολή ενός 
λειτουργικού, εύλογου και αποτρεπτικού 
διοικητικού προστίμου για να 
διασφαλιστεί η εφαρμογή των άρθρων 6 
έως 8 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 217
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
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επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore
Tatarella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

Κάθε εθνικό σχέδιο προσδιορίζει:
(α) εθνικούς στόχους ανάπτυξης 
συμπαραγωγής για το έτος 2020, καθώς 
και αντίστοιχους ενδιάμεσους στόχους·
(β) σημεία προώθησης της 
τηλεθέρμανσης στα οποία η ανάλυση 
κόστους-οφέλους έχει εντοπίσει 
δυνατότητες συμπαραγωγής·
(γ) τα πληροφοριακά στοιχεία που 
αναφέρονται στο παράρτημα VII.

(δ) Τα σχέδια πρέπει να βασίζονται σε 
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ολοκληρωμένη ανάλυση κόστους-οφέλους 
για καθεμία από τις προγραμματιζόμενες 
επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη το 
υφιστάμενο επίπεδο ζήτησης θερμότητας 
και αξιολογώντας τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά ενεργειακής 
κατανάλωσης (π.χ. πρότυπα 
βιομηχανικής, οικιστικής κατανάλωσης ή 
κατανάλωσης στον τριτογενή τομέα). 
Επιπλέον, οι διαφορετικοί τύποι 
συμπαραγωγής (πολύ μικρής κλίμακας, 
ιδιοκατανάλωσης κ.ο.κ.) πρέπει να 
εξετάζονται με βάση τις ιδιαιτερότητες 
των διαφορετικών εθνικών προτύπων 
ζήτησης και κατανάλωσης.
(ε) Τα σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

Or. en

Αιτιολόγηση

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Τροπολογία 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής
απόδοσης και της αποδοτικής
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό χάρτη θέρμανσης και 
ψύξης μέσω του οποίου καθίσταται 
δυνατή η εξεύρεση και η ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής και της τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης με έναν πιο αποτελεσματικό 
τρόπο και ο οποίος περιλαμβάνει τα 
πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται 
στο παράρτημα VII. Τα σχέδια 
επικαιροποιούνται και κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή ανά πενταετία.

Or. fi

Τροπολογία 220
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της 
συμπαραγωγής μικρής και πολύ μικρής 
κλίμακας, καθώς και της αποδοτικής 
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που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

Or. en

Τροπολογία 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2016, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.
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Or. pl

Τροπολογία 222
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη αναλύουν  και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Οι 
αναλύσεις  επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση εφαρμογής του εθνικού σχεδίου θέρμανσης και ψύξης σε όλα τα χωροταξικά και 
πολεοδομικά σχέδια και στα σχέδια χρήσης γης συνιστά τεράστια γραφειοκρατική επιβάρυνση 
και περιορίζει σημαντικά την ευελιξία των φορέων ληψης αποφάσεων σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 223
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Ο 
διοικητικός φόρτος πρέπει εν προκειμένω 
να ελαχιστοποιηθεί. Τα σχέδια 
επικαιροποιούνται και κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή ανά πενταετία. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν, μέσω του ρυθμιστικού 
πλαισίου τους, ότι τα εθνικά σχέδια 
θέρμανσης και ψύξης λαμβάνονται υπόψη 
στα τοπικά και περιφερειακά σχέδια 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των 
αστικών και αγροτικών χωροταξικών 
σχεδίων, και πληρούν τα κριτήρια 
σχεδιασμού του παραρτήματος VII. Στο 
πλαίσιο των συγκεκριμένων χωροταξικών 
σχεδίων πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης. 

Or. de

Τροπολογία 224
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη διενεργούν ανάλυση κόστους-
οφέλους, η οποία καλύπτει την επικράτειά 
τους, συναρτήσει, μεταξύ άλλων, των 
κλιματικών συνθηκών, των οικονομικών 
δυνατοτήτων και της τεχνικής 
καταλληλότητας, προκειμένου να 
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προσδιοριστεί και να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή των οικονομικά 
αποδοτικότερων λύσεων για την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων θέρμανσης 
και ψύξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης, όπως προβλέπονται στην πρόταση οδηγίας, θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν ανάλυση κόστους-οφέλους, διασφαλίζοντας τη συνεκτική τους ανάπτυξη μέσω 
επιμελούς σχεδιασμού των θερμικών αναγκών.

Τροπολογία 225
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές 
υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και στη 
χρήση θέρμανσης και ψύξης από 
απορριπτόμενη θερμότητα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 3, 6 και 7. Κατά την 
ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης και της 
τηλεψύξης, τα κράτη μέλη επιλέγουν, στο 
μέτρο του δυνατού, τη συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης και όχι την 
αποκλειστική παραγωγή θερμότητας.

2. Βάσει των αξιολογήσεων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές 
υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και στη 
χρήση θέρμανσης και ψύξης από 
απορριπτόμενη θερμότητα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 3, 6 και 8. Κατά την 
ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης και της 
τηλεψύξης, τα κράτη μέλη επιλέγουν, στο 
μέτρο του δυνατού, τη συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης και όχι την 
αποκλειστική παραγωγή θερμότητας, όταν 
η θέρμανση παράγεται σε εγκαταστάσεις 
καύσης.

Or. en
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Τροπολογία 226
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές 
υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και στη 
χρήση θέρμανσης και ψύξης από 
απορριπτόμενη θερμότητα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 3, 6 και 7. Κατά την
ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης και της 
τηλεψύξης, τα κράτη μέλη επιλέγουν, στο 
μέτρο του δυνατού, τη συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης και όχι την 
αποκλειστική παραγωγή θερμότητας.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές 
υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
συμπαραγωγής μικρής και πολύ μικρής 
κλίμακας, και στη χρήση θέρμανσης και 
ψύξης από απορριπτόμενη θερμότητα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 3, 6 και 7. Κατά την 
ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης και της 
τηλεψύξης, τα κράτη μέλη επιλέγουν, στο 
μέτρο του δυνατού, τη συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης και όχι την 
αποκλειστική παραγωγή θερμότητας.

Or. en

Τροπολογία 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές 
υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και στη 
χρήση θέρμανσης και ψύξης από 
απορριπτόμενη θερμότητα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 3, 6 και 7. Κατά την 
ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης και της 
τηλεψύξης, τα κράτη μέλη επιλέγουν, στο 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές 
υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και στη 
χρήση θέρμανσης και ψύξης από 
απορριπτόμενη θερμότητα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 3, 6 και 7. Κατά την 
ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης και της 
τηλεψύξης, τα κράτη μέλη επιλέγουν, στο 
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μέτρο του δυνατού, τη συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης και όχι την 
αποκλειστική παραγωγή θερμότητας.

μέτρο του δυνατού, τη συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης και όχι την 
αποκλειστική παραγωγή θερμότητας.

Or. pl

Τροπολογία 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
νέες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική θερμική ισχύ άνω των 20 MW:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κατά τον 
σχεδιασμό των νέων εγκαταστάσεων 
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας με συνολική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW:

Or. fi

Τροπολογία 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
νέες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική θερμική ισχύ άνω των 20 MW:

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, στα 
σημεία προώθησης με δυνατότητες 
συμπαραγωγής όπως προσδιορίζονται 
βάσει της παραγράφου 2, όλες οι νέες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική θερμική 
ισχύ άνω των 20 MW:

Or. en
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Τροπολογία 230
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
νέες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική θερμική ισχύ άνω των 20 MW:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, κατά 
τον σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας με συνολική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW, εκπονούνται μελέτες σχετικά 
με τις τεχνικές και οικονομικές
δυνατότητες κατασκευής μιας νέας 
μονάδας παραγωγής ενέργειας, με 
εξοπλισμό που επιτρέπει την ανάκτηση 
της απορριπτόμενης θερμότητας με τη 
χρήση μονάδας συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 231
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
νέες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική θερμική ισχύ άνω των 20 MW:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, εφόσον 
είναι τεχνικά, κοινωνικοοικονομικά και 
εμπορικά εφικτό, ότι όλες οι νέες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική θερμική 
ισχύ άνω των 20 MW διαθέτουν 
εξοπλισμό που επιτρέπει την ανάκτηση 
της απορριπτόμενης θερμότητας μέσω 
μονάδας συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης.
Ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
δέσμευση άνθρακα ή των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης δεν θεωρείται ανακαίνιση 
για τους σκοπούς των παρουσών 
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διατάξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ότι θα πρέπει να υλοποιούνται μόνο τεχνικά και 
οικονομικά αξιόπιστα έργα. Επίσης, η απόφαση σχετικά με την τοποθεσία κατασκευής των 
εγκαταστάσεων θα πρέπει να λαμβάνει εξίσου υπόψη τα σημεία ζήτησης θερμότητας, χωρίς 
ωστόσο αυτά να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο. Επιπλέον, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
εξετάζουν και άλλα κριτήρια, όπως την ασφάλεια σε περίπτωση κατασκευής μονάδων 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, την τοποθεσία του αγωγού φυσικού αερίου σε περίπτωση 
κατασκευής μονάδων παραγωγής ενέργειας με τη χρήση φυσικού αερίου κ.λπ.

Τροπολογία 232
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
νέες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική θερμική ισχύ άνω των 20 MW:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
νέες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική θερμική ισχύ άνω των 20 MW, 
εξαιρουμένων των πυρηνικών 
εγκαταστάσεων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Στους κανόνες απαλλαγής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των μονάδων 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειεας, οι οποίες λειτουργούν με υψηλό συντελεστή φορτίου. Λόγω 
του συντελεστή φορτίου και της περιορισμένης ζήτησης θερμότητας βάσει των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών, δεν μπορούν να επιτύχουν την αναλογία θερμότητας/παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για την εκπλήρωση των απαιτήσεων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 6. Όλες οι πυρηνικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να 
απαλλάσσονται πλήρως από συναφείς απαιτήσεις, διότι δεν πληρούν εκ των προτέρων τις 
απαιτήσεις συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.

Τροπολογία 233
Pavel Poc
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαθέτουν εξοπλισμό που επιτρέπει την 
ανάκτηση της απορριπτόμενης 
θερμότητας μέσω μονάδας 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) διαθέτουν εξοπλισμό που επιτρέπει την 
ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας 
μέσω μονάδας συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης· και

(α) διαθέτουν εξοπλισμό που επιτρέπει την 
ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας 
μέσω μονάδας συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης· ή

Or. pl

Τροπολογία 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) εξετάζεται η ως προς το κόστος 
απόδοση και η τεχνική εφικτότητα της 
ανέγερσής τους.

Or. fi
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Τροπολογία 236
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βρίσκονται σε τοποθεσία όπου η 
απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από σημεία ζήτησης 
θερμότητας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βρίσκονται σε τοποθεσία όπου η 
απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από σημεία ζήτησης 
θερμότητας

(β) επιδιώκεται να βρίσκονται σε 
τοποθεσία όπου η απορριπτόμενη 
θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
σημεία ζήτησης θερμότητας

Or. fi

Τροπολογία 238
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια 
αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 της οδηγίας 2009/72/EΚ, ή 
ισοδύναμα κριτήρια άδειας, προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Τα κράτη 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια 
αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 της οδηγίας 2009/72/EΚ, ή 
ισοδύναμα κριτήρια άδειας, προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Τα κράτη 
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μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι κατά την 
τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων 
λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα 
κατάλληλων θερμικών φορτίων για τη 
συμπαραγωγή, σύμφωνα με το παράρτημα 
VIII.

μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι κατά την 
τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων 
λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα 
κατάλληλων θερμικών φορτίων για τη 
συμπαραγωγή, σύμφωνα με την 
αξιολόγηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια 
αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 της οδηγίας 2009/72/EΚ, ή 
ισοδύναμα κριτήρια άδειας, προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι κατά την 
τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων 
λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα 
κατάλληλων θερμικών φορτίων για τη 
συμπαραγωγή, σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια 
αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 της οδηγίας 2009/72/EΚ, ή 
ισοδύναμα κριτήρια άδειας, προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου.

Or. fi

Τροπολογία 240
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια 
αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 της οδηγίας 2009/72/EΚ, ή 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια 
αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 της οδηγίας 2009/72/EΚ, ή 
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ισοδύναμα κριτήρια άδειας, προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι κατά την 
τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων 
λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα 
κατάλληλων θερμικών φορτίων για τη 
συμπαραγωγή, σύμφωνα με το παράρτημα 
VIII.

ισοδύναμα κριτήρια άδειας, προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι κατά την 
τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων 
λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα 
κατάλληλων πρόσθετων θερμικών 
φορτίων για τη συμπαραγωγή, σύμφωνα με 
το παράρτημα VIII.

Or. pl

Τροπολογία 241
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν στα οικεία κριτήρια 
αδειοδότησης ή τα ισοδύναμα κριτήρια 
έκδοσης άδειας όρους για την απαλλαγή 
μεμονωμένων εγκαταστάσεων από τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου όταν:
(α) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης· ή
(β) δεν πληρούται η απαίτηση του 
στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου σχετικά 
με την τοποθεσία της εγκατάστασης λόγω 
της ανάγκης τοποθέτησης της 
εγκατάστασης πλησίον χώρου 
αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς που αδειοδοτήθηκε 
δυνάμει της οδηγίας 2009/31/EΚ.

Or. en
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Τροπολογία 242
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους εν λόγω όρους απαλλαγής 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 243
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν 
όρους για την απαλλαγή από τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 όταν:

διαγράφεται

α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα θερμικού 
φορτίου που προβλέπονται στο σημείο 1 
του παραρτήματος VIII·
β) δεν πληρούται η απαίτηση του 
στοιχείου β) της παραγράφου 3 σχετικά 
με την τοποθεσία της εγκατάστασης λόγω 
της ανάγκης τοποθέτησης της 
εγκατάστασης πλησίον χώρου 
αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς που αδειοδοτήθηκε 
δυνάμει της οδηγίας 2009/31/EΚ· ή
γ) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
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ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους εν λόγω όρους απαλλαγής 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή 
μπορεί να απορρίψει τους εν λόγω όρους 
ή να υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων 
εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις 
απαλλαγής δεν εφαρμόζονται από το 
οικείο κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητώς τις εκ νέου 
υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 244
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν όρους 
για την απαλλαγή από τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 όταν:

Τα κράτη μέλη θέτουν όρους για την 
απαλλαγή από τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 όταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) πρέπει να είναι 
οικονομικά βιώσιμες. Σε περίπτωση που δεν είναι οικονομικά βιώσιμες, θα ήταν ενδεχομένως 
προτιμότερο να ληφθούν άλλα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και θα πρέπει να υπάρχουν πάντα 
διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι για τη χρήση άλλων μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 245
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν όρους 
για την απαλλαγή από τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 όταν:

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι 
υλοποιούνται μόνο έργα με τεχνικές 
δυνατότητες και θετικά 
κοινωνικοοικονομικά και επιχειρηματικά 
οφέλη, τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν 
όρους για την απαλλαγή από τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 όταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ότι θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός για τα κράτη μέλη 
ο καθορισμός κοινών όρων για την απαλλαγή από την υποχρέωση της συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ), διασφαλίζοντας ότι δεν υλοποιούνται έργα τα οποία είναι 
οικονομικά ασύμφορα ή τεχνικά ακατάλληλα.

Τροπολογία 246
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν όρους 
για την απαλλαγή από τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 όταν:

Τα κράτη μέλη θέτουν όρους για την 
απαλλαγή από τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 όταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ότι θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός για τα κράτη μέλη 
ο καθορισμός κοινών όρων για την απαλλαγή από την υποχρέωση της συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ), εφόσον δεν πληρούνται οι διατάξεις των στοιχείων α), β) 
και γ) της ανωτέρω παραγράφου. Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι δεν υλοποιούνται έργα τα 
οποία είναι οικονομικά ασύμφορα και τεχνικά ακατάλληλα.

Τροπολογία 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα θερμικού 
φορτίου που προβλέπονται στο σημείο 1 
του παραρτήματος VIII·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 248
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα θερμικού 
φορτίου που προβλέπονται στο σημείο 1 
του παραρτήματος VIII·

(α) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ότι θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός για τα κράτη μέλη 
ο καθορισμός κοινών όρων για την απαλλαγή από την υποχρέωση της συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ), διασφαλίζοντας ότι δεν υλοποιούνται έργα τα οποία είναι 
οικονομικά ασύμφορα ή τεχνικά ακατάλληλα.

Τροπολογία 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν πληρούται η απαίτηση του 
στοιχείου β) της παραγράφου 3 σχετικά 
με την τοποθεσία της εγκατάστασης λόγω 
της ανάγκης τοποθέτησης της 
εγκατάστασης πλησίον χώρου 
αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς που αδειοδοτήθηκε 
δυνάμει της οδηγίας 2009/31/EΚ· ή

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 250
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) δεν πληρούται η απαίτηση του 
στοιχείου β) της παραγράφου 3 σχετικά 
με την τοποθεσία της εγκατάστασης λόγω 
της ανάγκης τοποθέτησης της 
εγκατάστασης πλησίον χώρου 
αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς που αδειοδοτήθηκε δυνάμει 
της οδηγίας 2009/31/EΚ· ή

(β) η εγκατάσταση βρίσκεται πλησίον 
χώρου αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς που αδειοδοτήθηκε δυνάμει 
της οδηγίας 2009/31/EΚ· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ότι θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός για τα κράτη μέλη 
ο καθορισμός κοινών όρων για την απαλλαγή από την υποχρέωση της συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ), διασφαλίζοντας ότι δεν υλοποιούνται έργα τα οποία είναι 
οικονομικά ασύμφορα ή τεχνικά ακατάλληλα.

Τροπολογία 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 252
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ότι θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός για τα κράτη μέλη 
ο καθορισμός κοινών όρων για την απαλλαγή από την υποχρέωση της συμπαραγωγής 
ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ), διασφαλίζοντας ότι δεν υλοποιούνται έργα τα οποία είναι 
οικονομικά ασύμφορα ή τεχνικά ακατάλληλα.
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Τροπολογία 253
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

(γ) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος δεν επιτρέπει 
την ανταγωνιστική απόδοση των 
επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη το 
συνολικό κόστος του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
έργα υποδομής, για παροχή της ίδιας 
ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας με ξεχωριστό σύστημα 
θέρμανσης ή ψύξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) πρέπει να είναι 
οικονομικά βιώσιμες. Σε περίπτωση που δεν είναι οικονομικά βιώσιμες, θα ήταν ενδεχομένως 
προτιμότερο να ληφθούν άλλα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και θα πρέπει να υπάρχουν πάντα 
διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι για τη χρήση άλλων μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) για οικονομικούς λόγους ή για τη 
διασφάλιση της σταθερότητας του 
δικτύου θα αδειοδοτούνται σταθμοί 
παραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης 
που θα λειτουργούν με φυσικό άεριο ή με 
καύση άνθρακα χωρίς μονάδες 
συμπαραγωγής.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πέραν της χρήσης της συμπαραγωγής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
χορηγούν άδειες και σε νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης που θα 
λειτουργούν με φυσικό αέριο ή με καύση άνθρακα για οικονομικούς λόγους και για τη 
διασφάλιση της σταθερότητας του δικτύου. Η διάταξη που περιλαμβάνεται στην πρόταση 
οδηγίας και προβλέπει τον εξονυχιστικό έλεγχο των απαλλαγών από την πλευρά της Επιτροπής 
δεν είναι επαρκής στην προκειμένη περίπτωση.

Τροπολογία 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους εν λόγω όρους απαλλαγής 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή 
μπορεί να απορρίψει τους εν λόγω όρους 
ή να υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων 
εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις 
απαλλαγής δεν εφαρμόζονται από το 
οικείο κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητώς τις εκ νέου 
υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τους εν λόγω όρους απαλλαγής έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τους εν λόγω όρους ή να 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή
τους εν λόγω όρους απαλλαγής έως την 1η 
Ιανουαρίου 2016. Η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων εντός 
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υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων εντός 
έξι μηνών από την κοινοποίηση. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις 
απαλλαγής δεν εφαρμόζονται από το 
οικείο κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητώς τις εκ νέου 
υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις.

έξι μηνών από την κοινοποίηση. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις 
απαλλαγής δεν εφαρμόζονται από το 
οικείο κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
εγκρίνει τις τροποποιημένες προϋποθέσεις.

Or. pl

Τροπολογία 257
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμίσεις για τον αστικό και 
αγροτικό χωροταξικό σχεδιασμό 
προσαρμόζονται στα κριτήρια 
αδειοδότησης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 και εναρμονίζονται με τα 
εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμίσεις για τον αστικό και 
αγροτικό χωροταξικό σχεδιασμό 
προσαρμόζονται στα κριτήρια 
αδειοδότησης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 και εναρμονίζονται με τα 

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμίσεις για τον αστικό και 
αγροτικό χωροταξικό σχεδιασμό 
λαμβάνουν υπόψη την αποδοτική 
παραγωγή, διανομή και χρήση της 
ενέργειας.



PE475.852v02-00 42/143 AM\882705EL.doc

EL

εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. fi

Τροπολογία 259
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμίσεις για τον αστικό και 
αγροτικό χωροταξικό σχεδιασμό 
προσαρμόζονται στα κριτήρια 
αδειοδότησης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 και εναρμονίζονται με τα 
εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμίσεις για τον αστικό και 
αγροτικό χωροταξικό σχεδιασμό 
προσαρμόζονται στα κριτήρια 
αδειοδότησης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 και λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και 
ψύξης που αναφέρονται στην παράγραφο 
1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση εφαρμογής του εθνικού σχεδίου θέρμανσης και ψύξης σε όλα τα χωροταξικά και 
πολεοδομικά σχέδια και στα σχέδια χρήσης γης συνιστά τεράστια γραφειοκρατική επιβάρυνση 
και περιορίζει σημαντικά την ευελιξία των φορέων ληψης αποφάσεων σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 260
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
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συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, η μετατροπή που θα της 
επιτρέψει να λειτουργήσει ως εγκατάσταση 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης τίθεται 
ως όρος στη νέα ή επικαιροποιημένη 
έγκριση ή άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι 
η εγκατάσταση βρίσκεται σε τοποθεσία 
όπου η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από σημεία ζήτησης 
θερμότητας, σύμφωνα με το σημείο 1 του 
παραρτήματος VIII.

συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, η μετατροπή που θα της 
επιτρέψει να λειτουργήσει ως εγκατάσταση 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης τίθεται 
ως όρος στη νέα ή επικαιροποιημένη 
έγκριση ή άδεια.

Or. en

Τροπολογία 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, η μετατροπή που θα της 
επιτρέψει να λειτουργήσει ως εγκατάσταση 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης τίθεται 
ως όρος στη νέα ή επικαιροποιημένη 
έγκριση ή άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι η 
εγκατάσταση βρίσκεται σε τοποθεσία όπου 
η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από σημεία ζήτησης 
θερμότητας, σύμφωνα με το σημείο 1 του 
παραρτήματος VIII.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, η μετατροπή που θα της 
επιτρέψει να λειτουργήσει ως εγκατάσταση 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, στην 
περίπτωση που είναι αποδεδειγμένα 
αποδοτική ως προς το κόστος, τίθεται ως 
όρος στη νέα ή επικαιροποιημένη έγκριση 
ή άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι η 
εγκατάσταση βρίσκεται σε τοποθεσία όπου 
η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί.

Or. fi
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Τροπολογία 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, η μετατροπή που θα της 
επιτρέψει να λειτουργήσει ως εγκατάσταση 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης τίθεται 
ως όρος στη νέα ή επικαιροποιημένη 
έγκριση ή άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι η 
εγκατάσταση βρίσκεται σε τοποθεσία όπου 
η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από σημεία ζήτησης
θερμότητας, σύμφωνα με το σημείο 1 του 
παραρτήματος VIII.

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, στα 
σημεία προώθησης με δυνατότητες 
συμπαραγωγής όπως προσδιορίζονται 
βάσει της παραγράφου 2, ότι, κάθε φορά 
που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, η τεχνική και οικονομική 
δυνατότητα υλοποίησης της μετατροπής
που θα της επιτρέψει να λειτουργήσει ως 
εγκατάσταση συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης τίθεται ως προτιμησιακός όρος 
στη νέα ή επικαιροποιημένη έγκριση ή 
άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι η 
εγκατάσταση βρίσκεται σε τοποθεσία όπου 
υπάρχει επαρκής και σταθερή σε 
μακροχρόνιο ορίζοντα ζήτηση
θερμότητας. Ο εξοπλισμός των 
εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με δέσμευση άνθρακα ή των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεν 
θεωρείται ανακαίνιση για τους σκοπούς 
των παρουσών διατάξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

A ‘one fits all’ approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical issues 
in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects should 
be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member States’ 
in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  Requirements 
should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis carried out at a 
system level according to clearly established criteria and modalities. Such analysis should 
identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is sufficient to justify 
the development of district heating/cooling networks. An effective promotion of CHP can be 
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pursued by preserving the market operators’ free initiative, providing financial incentives and 
simplifying administrative procedures. Development costs of district heating/cooling networks 
should be borne by network users in order to guarantee a balanced distribution of costs and 
avoid market distortion.

Τροπολογία 263
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, η μετατροπή που θα της 
επιτρέψει να λειτουργήσει ως εγκατάσταση 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης τίθεται 
ως όρος στη νέα ή επικαιροποιημένη 
έγκριση ή άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι
η εγκατάσταση βρίσκεται σε τοποθεσία 
όπου η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από σημεία ζήτησης 
θερμότητας, σύμφωνα με το σημείο 1 του 
παραρτήματος VIII.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, η μετατροπή που θα της 
επιτρέψει να λειτουργήσει ως εγκατάσταση 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης τίθεται 
ως όρος στη νέα ή επικαιροποιημένη 
έγκριση ή άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι 
ένα τέτοιο έργο συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης είναι τεχνικά, κοινωνικο-
οικονομικά και εμπορικά εφικτό.

Or. en

Τροπολογία 264
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
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συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, η μετατροπή που θα της 
επιτρέψει να λειτουργήσει ως εγκατάσταση 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης τίθεται 
ως όρος στη νέα ή επικαιροποιημένη 
έγκριση ή άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι η 
εγκατάσταση βρίσκεται σε τοποθεσία όπου 
η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από σημεία ζήτησης 
θερμότητας, σύμφωνα με το σημείο 1 του 
παραρτήματος VIII.

συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW, εξαιρουμένων των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων, έχει 
ανακαινιστεί ουσιαστικά ή όταν, σύμφωνα 
με το άρθρο 21 της οδηγίας 2010/75/EΚ, η 
άδειά της έχει επικαιροποιηθεί, η 
μετατροπή που θα της επιτρέψει να 
λειτουργήσει ως εγκατάσταση 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης τίθεται 
ως όρος στη νέα ή επικαιροποιημένη 
έγκριση ή άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι η 
εγκατάσταση βρίσκεται σε τοποθεσία όπου 
η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από σημεία ζήτησης 
θερμότητας, σύμφωνα με το σημείο 1 του 
παραρτήματος VIII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στους κανόνες απαλλαγής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των μονάδων 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειεας, οι οποίες λειτουργούν με υψηλό συντελεστή φορτίου. Λόγω 
του συντελεστή φορτίου και της περιορισμένης ζήτησης θερμότητας βάσει των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών, δεν μπορούν να επιτύχουν την αναλογία θερμότητας/παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για την εκπλήρωση των απαιτήσεων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 6. Όλες οι πυρηνικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να 
απαλλάσσονται πλήρως από συναφείς απαιτήσεις, διότι δεν πληρούν εκ των προτέρων τις 
απαιτήσεις συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.

Τροπολογία 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, η μετατροπή που θα της 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, η μετατροπή που θα της 
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επιτρέψει να λειτουργήσει ως εγκατάσταση 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης τίθεται 
ως όρος στη νέα ή επικαιροποιημένη 
έγκριση ή άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι 
η εγκατάσταση βρίσκεται σε τοποθεσία 
όπου η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από σημεία ζήτησης 
θερμότητας, σύμφωνα με το σημείο 1 του 
παραρτήματος VIII.

επιτρέψει να λειτουργήσει ως εγκατάσταση 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη, βάσει της σχετικής 
ανάλυσης κόστους-οφέλους και της 
χρήσης της, στη νέα ή επικαιροποιημένη 
έγκριση ή άδεια.

Or. pl

Τροπολογία 266
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
δέσμευση άνθρακα ή των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης δεν θεωρείται ανακαίνιση 
για τους σκοπούς των παρουσών 
διατάξεων.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 267
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν στα οικεία κριτήρια
αδειοδότησης ή τα ισοδύναμα κριτήρια 
έκδοσης άδειας όρους για την απαλλαγή 
μεμονωμένων εγκαταστάσεων από τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου όταν η 
ανάλυση κόστους-οφέλους καταδεικνύει 
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ότι το κόστος υπερβαίνει τα οφέλη σε 
σύγκριση με το συνολικό κόστος του 
κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

Or. en

Τροπολογία 268
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους εν λόγω όρους απαλλαγής 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 269
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν 
όρους για την απαλλαγή από τις διατάξεις 
της παραγράφου 6 όταν:

διαγράφεται

α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα θερμικού 
φορτίου που προβλέπονται στο σημείο 1 
του παραρτήματος VIII· ή
β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
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των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τους εν λόγω όρους απαλλαγής 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή 
μπορεί να απορρίψει τους εν λόγω όρους 
ή να υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων 
εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις 
απαλλαγής δεν εφαρμόζονται από το 
οικείο κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητώς τις εκ νέου 
υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 270
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν όρους 
για την απαλλαγή από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 όταν:

Τα κράτη μέλη θέτουν όρους για την 
απαλλαγή από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 όταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ)πρέπει να είναι 
οικονομικά βιώσιμες. Σε περίπτωση που δεν είναι οικονομικά βιώσιμες, θα ήταν ενδεχομένως 
προτιμότερο να ληφθούν άλλα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και θα πρέπει να υπάρχουν πάντα 
διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι για τη χρήση άλλων μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 271
Pavel Poc
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν όρους 
για την απαλλαγή από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 όταν:

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι 
υλοποιούνται μόνο έργα με τεχνικές 
δυνατότητες και θετικά κοινωνικο-
οικονομικά και επιχειρηματικά οφέλη, τα 
κράτη μέλη θέτουν όρους για την 
απαλλαγή από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 όταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε εναρμόνιση με την τροπολογία του άρθρου 10, παραγραφος 7, η παρούσα τροπολογία 
διευκρινίζει ότι θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός για τα κράτη μέλη ο καθορισμός κοινών 
όρων για την απαλλαγή από την υποχρέωση της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 
(ΣΗΘ), προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν υλοποιούνται έργα τα οποία είναι οικονομικά 
ασύμφορα ή τεχνικά ακατάλληλα.

Τροπολογία 272
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν όρους 
για την απαλλαγή από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 όταν:

Τα κράτη μέλη θέτουν όρους για την 
απαλλαγή από τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 όταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε εναρμόνιση με την τροπολογία του άρθρου 10, παραγραφος 7, η παρούσα τροπολογία 
διευκρινίζει ότι θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός για τα κράτη μέλη ο καθορισμός κοινών 
όρων για την απαλλαγή από την υποχρέωση της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 
(ΣΗΘ) εφόσον δεν πληρούνται οι διατάξεις των στοιχείων α) και β) της ανωτέρω παραγράφου. 
Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι δεν υλοποιούνται έργα τα οποία είναι οικονομικά ασύμφορα και 
τεχνικά ακατάλληλα.



AM\882705EL.doc 51/143 PE475.852v02-00

EL

Τροπολογία 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) ) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρεται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII· ή

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 274
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

(β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος δεν επιτρέπει 
την ανταγωνιστική απόδοση των 
επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη το 
συνολικό κόστος του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
έργα υποδομής, για παροχή της ίδιας 
ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας με ξεχωριστό σύστημα 
θέρμανσης ή ψύξης.

.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ)πρέπει να είναι 
οικονομικά βιώσιμες. Σε περίπτωση που δεν είναι οικονομικά βιώσιμες, θα ήταν ενδεχομένως 
προτιμότερο να ληφθούν άλλα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και θα πρέπει να υπάρχουν πάντα 
διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι για τη χρήση άλλων μέτρων ενεργειακής απόδοσης.
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Τροπολογία 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τους εν λόγω όρους απαλλαγής έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τους εν λόγω όρους ή να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων εντός 
έξι μηνών από την κοινοποίηση. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις 
απαλλαγής δεν εφαρμόζονται από το 
οικείο κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητώς τις εκ νέου 
υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τους εν λόγω όρους απαλλαγής έως την 1η 
Ιανουαρίου 2016. Η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων εντός 
έξι μηνών από την κοινοποίηση. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις 
απαλλαγής δεν εφαρμόζονται από το 
οικείο κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
εγκρίνει τις τροποποιημένες προϋποθέσεις.

Or. pl

Τροπολογία 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν την αδειοδότηση 
ή ισοδύναμα κριτήρια έκδοσης άδειας 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις με συνολική 
θερμική ισχύ άνω των 20 MW που 
παράγουν απορριπτόμενη θερμότητα και 
έχουν κατασκευαστεί ή ουσιαστικά 
ανακαινιστεί μετά [την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
δεσμεύουν και χρησιμοποιούν την 
απορριπτόμενη θερμότητά τους.

Δεν αφορά την ελληνική μετάφραση
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Or. fi

Τροπολογία 277
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν την αδειοδότηση 
ή ισοδύναμα κριτήρια έκδοσης άδειας 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις με συνολική 
θερμική ισχύ άνω των 20 MW που 
παράγουν απορριπτόμενη θερμότητα και 
έχουν κατασκευαστεί ή ουσιαστικά 
ανακαινιστεί μετά [την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
δεσμεύουν και χρησιμοποιούν την 
απορριπτόμενη θερμότητά τους.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν την αδειοδότηση 
ή ισοδύναμα κριτήρια έκδοσης άδειας 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις με συνολική 
θερμική ισχύ άνω των 20 MW που 
παράγουν απορριπτόμενη θερμότητα και 
έχουν κατασκευαστεί ή ουσιαστικά 
ανακαινιστεί μετά [την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
δεσμεύουν και χρησιμοποιούν την 
απορριπτόμενη θερμότητά τους, εφόσον 
εκτιμάται ότι το εν λόγω έργο είναι 
εμπορικά και τεχνικά εφικτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Τροπολογία 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν μηχανισμούς 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη σύνδεση 
των εν λόγω εγκαταστάσεων με δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Μπορούν 
να απαιτήσουν οι εγκαταστάσεις αυτές να 
επιβαρυνθούν με τα τέλη σύνδεσης και το 
κόστος ανάπτυξης των δικτύων 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που είναι 
αναγκαία για τη μεταφορά της 
απορριπτόμενης θερμότητάς τους στους 
καταναλωτές.

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν μηχανισμούς 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη σύνδεση 
των εν λόγω εγκαταστάσεων με δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, στο μέτρο 
που κρίνεται ορθολογικό από πλευράς 
οικονομικής αποδοτικότητας. Μπορούν 
να απαιτήσουν οι εγκαταστάσεις αυτές να 
επιβαρυνθούν με τα τέλη σύνδεσης και το 
κόστος ανάπτυξης των δικτύων 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που είναι 
αναγκαία για τη μεταφορά της 
απορριπτόμενης θερμότητάς τους στους 
καταναλωτές.

Or. fi

Τροπολογία 279
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν μηχανισμούς 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη σύνδεση 
των εν λόγω εγκαταστάσεων με δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Μπορούν 
να απαιτήσουν οι εγκαταστάσεις αυτές να 
επιβαρυνθούν με τα τέλη σύνδεσης και το 
κόστος ανάπτυξης των δικτύων 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που είναι 
αναγκαία για τη μεταφορά της 
απορριπτόμενης θερμότητάς τους στους 
καταναλωτές.

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν μηχανισμούς 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη σύνδεση 
των εν λόγω εγκαταστάσεων με δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Μεριμνούν 
επίσης για τη δίκαιη κατανομή των τελών
σύνδεσης και του κόστους ανάπτυξης των 
δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
που είναι αναγκαία για τη μεταφορά της 
απορριπτόμενης θερμότητάς τους στους 
καταναλωτές μεταξύ των ενδιαφερομένων 
παραγόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
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are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Τροπολογία 280
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν μηχανισμούς 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη σύνδεση 
των εν λόγω εγκαταστάσεων με δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Μπορούν 
να απαιτήσουν οι εγκαταστάσεις αυτές να 
επιβαρυνθούν με τα τέλη σύνδεσης και το 
κόστος ανάπτυξης των δικτύων 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που είναι 
αναγκαία για τη μεταφορά της 
απορριπτόμενης θερμότητάς τους στους 
καταναλωτές.

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν μηχανισμούς, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική 
διαχείριση και την οικονομική ισορροπία 
των δικτύων τηλεθέρμανσης,
προκειμένου να διασφαλίσουν τη σύνδεση 
των εν λόγω εγκαταστάσεων με δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Μπορούν 
να απαιτήσουν οι εγκαταστάσεις αυτές να 
επιβαρυνθούν με τα τέλη σύνδεσης και το 
κόστος ανάπτυξης των δικτύων 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που είναι 
αναγκαία για τη μεταφορά της 
απορριπτόμενης θερμότητάς τους στους 
καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 281
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν μηχανισμούς 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη σύνδεση 
των εν λόγω εγκαταστάσεων με δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Μπορούν 
να απαιτήσουν οι εγκαταστάσεις αυτές να 

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν μηχανισμούς 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη σύνδεση 
των εν λόγω εγκαταστάσεων με δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, εφόσον 
υπάρχει ζήτηση για θέρμανση ή ψύξη στα 
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επιβαρυνθούν με τα τέλη σύνδεσης και το 
κόστος ανάπτυξης των δικτύων 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που είναι 
αναγκαία για τη μεταφορά της 
απορριπτόμενης θερμότητάς τους στους 
καταναλωτές.

συγκεκριμένα δίκτυα. Μπορούν να 
απαιτήσουν οι εγκαταστάσεις αυτές να 
επιβαρυνθούν με τα τέλη σύνδεσης και το 
κόστος ανάπτυξης των δικτύων 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που είναι 
αναγκαία για τη μεταφορά της 
απορριπτόμενης θερμότητάς τους στους 
καταναλωτές.

Or. pl

Τροπολογία 282
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν όρους 
για την απαλλαγή από τις διατάξεις του 
πρώτου εδαφίου όταν:

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν στα οικεία κριτήρια 
αδειοδότησης ή τα ισοδύναμα κριτήρια 
έκδοσης άδειας όρους για την απαλλαγή 
μεμονωμένων εγκαταστάσεων από τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου όταν η
ανάλυση κόστους-οφέλους καταδεικνύει 
ότι το κόστος υπερβαίνει τα οφέλη σε 
σύγκριση με το συνολικό κόστος του 
κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

Or. en

Τροπολογία 283
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν όρους 
για την απαλλαγή από τις διατάξεις του 
πρώτου εδαφίου όταν:

Τα κράτη μέλη θέτουν όρους για την 
απαλλαγή από τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου όταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ)πρέπει να είναι 
οικονομικά βιώσιμες. Σε περίπτωση που δεν είναι οικονομικά βιώσιμες, θα ήταν ενδεχομένως 
προτιμότερο να ληφθούν άλλα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και θα πρέπει να υπάρχουν πάντα 
διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι για τη χρήση άλλων μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 284
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν όρους 
για την απαλλαγή από τις διατάξεις του 
πρώτου εδαφίου όταν:

Τα κράτη μέλη θέτουν όρους για την 
απαλλαγή από τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου όταν:

Or. en

Αιτιολόγηση

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Τροπολογία 285
Oreste Rossi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα θερμικού 
φορτίου που προβλέπονται στο σημείο 2 
του παραρτήματος VIII· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρονται στο 
σημείο 2 του παραρτήματος VIII· ή

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 287
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας θερμότητας 
με ξεχωριστό σύστημα θέρμανσης ή
ψύξης.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 288
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας θερμότητας με 
ξεχωριστό σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

(β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος δεν επιτρέπει 
την ανταγωνιστική απόδοση των 
επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη το 
συνολικό κόστος του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
έργα υποδομής, για παροχή της ίδιας 
ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας με ξεχωριστό σύστημα 
θέρμανσης ή ψύξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ)πρέπει να είναι 
οικονομικά βιώσιμες. Σε περίπτωση που δεν είναι οικονομικά βιώσιμες, θα ήταν ενδεχομένως 
προτιμότερο να ληφθούν άλλα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και θα πρέπει να υπάρχουν πάντα 
διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι για τη χρήση άλλων μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 289
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τους εν λόγω όρους απαλλαγής έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τους εν λόγω όρους ή να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων εντός 
έξι μηνών από την κοινοποίηση. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τους εν λόγω όρους απαλλαγής έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014.
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απαλλαγής δεν εφαρμόζονται από το 
οικείο κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητώς τις εκ νέου 
υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τους εν λόγω όρους απαλλαγής έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τους εν λόγω όρους ή να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων εντός 
έξι μηνών από την κοινοποίηση. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις 
απαλλαγής δεν εφαρμόζονται από το 
οικείο κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητώς τις εκ νέου 
υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τους εν λόγω όρους απαλλαγής έως την 1η 
Ιανουαρίου 2016. Η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων εντός 
έξι μηνών από την κοινοποίηση. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις 
απαλλαγής δεν εφαρμόζονται από το 
οικείο κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
εγκρίνει τις τροποποιημένες προϋποθέσεις.

Or. pl

Τροπολογία 291
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2013, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με το άρθρο 18, τη 
μεθοδολογία ανάλυσης κόστους-οφέλους 
που αναφέρεται στις παραγράφους 4 

9. Η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2013, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με το άρθρο 18, τη 
μεθοδολογία, δυνάμει του παραρτήματος 
VIII, για την ανάλυση κόστους-οφέλους 
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στοιχείο γ), 7 στοιχείο β) και 8 στοιχείο β). που καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια 
του αντίστοιχου κράτους μέλους, όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 1α, καθώς 
και για την ανάλυση κόστους-οφέλους 
στο πλαίσιο μεμονωμένων 
εγκαταστάσεων που αναφέρεται στις 
παραγράφους 3, 6 και 8.

Or. en

Τροπολογία 292
Pavel Poc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2013, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με το άρθρο 18, τη 
μεθοδολογία ανάλυσης κόστους-οφέλους 
που αναφέρεται στις παραγράφους 4 
στοιχείο γ), 7 στοιχείο β) και 8 στοιχείο β).

9. Η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2013, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με το άρθρο 18, τη 
μεθοδολογία ανάλυσης κόστους-οφέλους 
που αναφέρεται στις παραγράφους 4 
στοιχείο γ), 7 στοιχείο β) και 8 στοιχείο β).
Η μεθοδολογία διαμορφώνεται κατόπιν 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς. Η εν λόγω μεθοδολογία λαμβάνει 
υπόψη τις κοινωνικο-οικονομικές και τις 
επιχειρηματικές προοπτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλισθεί ότι ένα έργο συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) δεν 
είναι μόνο κοινωνικο-οικονομικά βιώσιμο, αλλά και ότι εμπερικλείει επίσης θετικά 
επιχειρηματικά στοιχεία για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Η ΣΗΘ δεν θα πρέπει να 
αποτελεί αυτοσκοπό. Η μεθοδολογία για την ανάλυση κόστους-οφέλους θα πρέπει να 
περιλαμβάνει αυτές τις προοπτικές και να διαμορφώνεται με τη συμμετοχή του βιομηχανικού 
κλάδου που υλοποιεί τις επενδύσεις.

Τροπολογία 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 10 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
επανεξετάσει, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με το άρθρο 18, τις 
εναρμονισμένες τιμές απόδοσης αναφοράς 
που καθορίζονται στην απόφαση [ο 
αριθμός της απόφασης] της Επιτροπής 
βάσει της οδηγίας 2004/8/ΕΚ για πρώτη 
φορά την 1η Ιανουαρίου 2015, και στη 
συνέχεια ανά δεκαετία.

Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο 
και τις καινοτομίες, η Επιτροπή
εξουσιοδοτείται να επανεξετάσει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 18, τις εναρμονισμένες τιμές 
απόδοσης αναφοράς που καθορίζονται 
στην απόφαση [ο αριθμός της απόφασης] 
της Επιτροπής βάσει της οδηγίας 
2004/8/ΕΚ για πρώτη φορά την 1η 
Ιανουαρίου 2015, και στη συνέχεια ανά 
δεκαετία.

Or. fi

Τροπολογία 294
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
διαθέσιμη στήριξη της συμπαραγωγής 
υπόκειται στον όρο ότι η παραγόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και η 
απορριπτόμενη θερμότητα χρησιμοποιείται 
αποτελεσματικά για να επιτευχθεί 
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. Δεν 
προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ 
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται 
επιτοπίως και ηλεκτρικής ενέργειας που 
εξάγεται στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό 
δίκτυο. Η δημόσια στήριξη της 
συμπαραγωγής, και της παραγωγής και 
των δικτύων τηλεθέρμανσης υπόκειται 
στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, 
κατά περίπτωση.

11. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε 
διαθέσιμη στήριξη της συμπαραγωγής 
υπόκειται στον όρο ότι η παραγόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και η 
απορριπτόμενη θερμότητα χρησιμοποιείται 
αποτελεσματικά για να επιτευχθεί 
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. Δεν 
προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ 
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται 
επιτοπίως και ηλεκτρικής ενέργειας που 
εξάγεται στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό 
δίκτυο. Η δημόσια στήριξη της 
συμπαραγωγής, και της παραγωγής και 
των δικτύων τηλεθέρμανσης υπόκειται 
στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, 
κατά περίπτωση.

Για τα έργα που αφορούν τη βιομάζα, η 
στήριξη της υψηλής απόδοσης και άλλα 
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ειδικά κίνητρα για τη χρήση βιομάζας 
ενδέχεται να είναι σωρευτικά. Αντιθέτως, 
δεν θα παρέχεται καμία διαθέσιμη 
στήριξη για επενδύσεις σε 
μεμονωμένες/αποκεντρωμένες μονάδες 
παραγωγής ενέργειας εάν προϋποθέτουν 
την αποσύνδεση από κάποιο αποδοτικό 
δίκτυο τηλεθέρμανσης.

Or. en

Τροπολογία 295
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο 
δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα X
για όλες τις εγκαταστάσεις που 
πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και τις εγκαταστάσεις που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
αερίου στην επικράτειά τους. Τα 
δεδομένα επικαιροποιούνται ανά τριετία. 
Τα ετήσια δεδομένα ανά εγκατάσταση 
που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον 
κατάλογο τίθενται στη διάθεση της 
Επιτροπής κατόπιν αιτήματός της. Τα 
κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν στις 
εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παράγραφος 2 μια περίληψη μη 
εμπιστευτικού χαρακτήρα που περιέχει 
συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους 
καταλόγους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
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επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 296
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο 
δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα X
για όλες τις εγκαταστάσεις που 
πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και τις εγκαταστάσεις που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
αερίου στην επικράτειά τους. Τα δεδομένα 
επικαιροποιούνται ανά τριετία. Τα ετήσια 
δεδομένα ανά εγκατάσταση που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο 
τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής 
κατόπιν αιτήματός της. Τα κράτη μέλη 
συμπεριλαμβάνουν στις εκθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 
μια περίληψη μη εμπιστευτικού χαρακτήρα 
που περιέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες 
για τους καταλόγους.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο 
δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα X
για όλες τις εγκαταστάσεις που 
πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω στην επικράτειά τους. Τα 
δεδομένα επικαιροποιούνται ανά τριετία. 
Τα ετήσια δεδομένα ανά εγκατάσταση που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο 
τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής 
κατόπιν αιτήματός της. Τα κράτη μέλη 
συμπεριλαμβάνουν στις εκθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 
μια περίληψη μη εμπιστευτικού χαρακτήρα 
που περιέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες 
για τους καταλόγους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας αντιπαραβάλλει εσφαλμένα τον τομέα διϋλισης με τον τομέα 
ηλεκτροπαραγωγής, κάτι που είναι παντελώς άτοπο.

Τροπολογία 297
János Áder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο 
δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα X
για όλες τις εγκαταστάσεις που 
πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και τις εγκαταστάσεις που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
αερίου στην επικράτειά τους. Τα 
δεδομένα επικαιροποιούνται ανά τριετία. 
Τα ετήσια δεδομένα ανά εγκατάσταση που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο 
τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής 
κατόπιν αιτήματός της. Τα κράτη μέλη 
συμπεριλαμβάνουν στις εκθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 
μια περίληψη μη εμπιστευτικού χαρακτήρα 
που περιέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες 
για τους καταλόγους.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο 
δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα X
για όλες τις εγκαταστάσεις που 
πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω. Τα δεδομένα 
επικαιροποιούνται ανά τριετία. Τα ετήσια 
δεδομένα ανά εγκατάσταση που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο 
τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής 
κατόπιν αιτήματός της. Τα κράτη μέλη 
συμπεριλαμβάνουν στις εκθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 
μια περίληψη μη εμπιστευτικού χαρακτήρα 
που περιέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες 
για τους καταλόγους.

Or. en

Τροπολογία 298
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
διαθεσιμότητα πόρων σε επίπεδο 
ζήτησης, όπως π.χ. η ανταπόκριση στη 
ζήτηση, στο πλαίσιο του συστήματος 
ενεργειακής διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 299
Judith A. Merkies
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
διανομείς ενέργειας δίνουν 
προτεραιότητα στη διανομή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2, σημείο 6, της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
στοιχεία συστημάτων και τιμολογιακών 
δομών που εξυπηρετούν κοινωνικούς 
σκοπούς για τη μεταφορά και διανομή 
ενέργειας μέσω δικτύου, με την 
προϋπόθεση ότι οι ενδεχόμενες 
διαταραχές στο σύστημα μεταφοράς και 
διανομής είναι οι ελάχιστες δυνατές και 
δεν είναι δυσανάλογες προς τους 
κοινωνικούς σκοπούς.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
κατάργηση των κινήτρων εκείνων στα 
τιμολόγια μεταφοράς και διανομής που 
αυξάνουν άσκοπα τον όγκο της 
μεταφερόμενης ή διανεμόμενης ενέργειας.
Εν προκειμένω, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ 
και το άρθρο 3 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2009/73/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιβάλουν υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας σχετικά με 
την ενεργειακή απόδοση σε επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
κατάργηση των κινήτρων εκείνων στα 
τιμολόγια μεταφοράς και διανομής που 
αυξάνουν άσκοπα τον όγκο της 
μεταφερόμενης ή διανεμόμενης ενέργειας.

Or. pl

Τροπολογία 302
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
κατάργηση των κινήτρων εκείνων στα 
τιμολόγια μεταφοράς και διανομής που 
αυξάνουν άσκοπα τον όγκο της 
μεταφερόμενης ή διανεμόμενης ενέργειας. 
Εν προκειμένω, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
κατάργηση των κινήτρων εκείνων στα 
τιμολόγια μεταφοράς και διανομής που 
αυξάνουν άσκοπα τον όγκο της 
μεταφερόμενης ή διανεμόμενης ενέργειας, 
ή εκείνων που ενδέχεται να 
παρεμποδίζουν τη συμμετοχή της 
ανταπόκρισης στη ζήτηση, στις 
υπηρεσίες εξισορρόπησης και τις 
παρεπόμενες υπηρεσίες. Εν προκειμένω, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2009/72/ΕΚ και το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και 
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του αερίου.

Or. en

Τροπολογία 303
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό τον 
όρο τήρησης των απαιτήσεων διατήρησης 
της αξιοπιστίας και της ασφάλειας δικτύου 
με βάση διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια 
που καθορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, οι διαχειριστές συστήματος 
μεταφοράς και οι διαχειριστές συστήματος 
διανομής στην επικράτειά τους:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό τον 
όρο τήρησης των απαιτήσεων διατήρησης 
της αξιοπιστίας και της ασφάλειας δικτύου 
με βάση διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια 
που καθορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, και σε συμμόρφωση προς τα 
εναρμονισμένα κριτήρια σε επίπεδο ΕΕ, 
οι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και 
οι διαχειριστές συστήματος διανομής στην 
επικράτειά τους:

Or. en

Τροπολογία 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίσουν διατάξεις για τη συνεχή και 
μακροπρόθεσμη ειδική τιμολόγηση 
τροφοδοσίας, σε περιορισμένο βαθμό 
εφόσον ενδείκνυται, στις περιπτώσεις 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κατανεμημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμα και σε επίπεδο μεμονωμένων πολιτών, 
είναι πλέον πραγματικότητα. Θα πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση στο διασυνδεδεμένο 
ηλεκτρικό σύστημα της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης, ειδικά για μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ μικρής κλίμακας. Για τον λόγο 
αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν διατάξεις για την έκδοση ειδικών τιμολογίων 
τροφοδοσίας για την υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) πολύ 
μικρής κλίμακας. Τα εν λόγω ειδικά τιμολόγια τροφοδοσίας θα μπορούσαν να υποβάλλονται, με 
την πάροδο του χρόνου, σε προγραμματισμένη μείωση.

Τροπολογία 305
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας 
ενθαρρύνουν την ανταπόκριση στη 
ζήτηση ώστε να συμμετέχει χωρίς 
διακρίσεις στο πλαίσιο του εφοδιασμού 
των τοπικών ή περιφερειακών αγορών 
ενέργειας και αποθεμάτων του 
τριτογενούς τομέα, απαιτώντας, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές και τους διαχειριστές 
δικτύων μεταφοράς να θεσπίσουν 
τεχνικές προδιαγραφές για τη συμμετοχή 
στις αγορές ενέργειας και αποθεμάτων 
του τριτογενούς τομέα, με βάση τις 
τεχνικές απαιτήσεις των εν λόγω αγορών 
και τις δυνατότητες της ανταπόκρισης 
στη ζήτηση.
Οι προδιαγραφές για την υποβολή 
προσφορών στο πλαίσιο της συμμετοχής 
της ανταπόκρισης στη ζήτηση στις 
αγορές ενέργειας και αποθεμάτων του 
τριτογενούς τομέα περιλαμβάνουν εύλογες 
προδιαγραφές όσον αφορά:
(α) την ελάχιστη συνολική ισχύ (σε kW) 
που απαιτείται για τη συμμετοχή·
(β) τη μεθοδολογία μέτρησης της βάσης 
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αναφοράς·
(γ) την ελάχιστη συνολική ισχύ (σε kW) 
που απαιτείται για τη συμμετοχή ανά 
τοποθεσία μέτρησης (εφόσον 
προβλέπεται)·
(δ) τη διάρκεια ενεργοποίησης της 
ανταπόκρισης στη ζήτηση·
(ε) τον χρονικό προγραμματισμό της 
ενεργοποίησης της ανταπόκρισης στη 
ζήτηση·
(στ) τον χρόνο ειδοποίησης για την 
ενεργοποίηση της ανταπόκρισης στη 
ζήτηση·
(ζ) τις απαιτήσεις τηλεμετρίας·
(η) τις απαιτήσεις επιβολής κυρώσεων·
(θ) τη συχνότητα ενεργοποίησης της 
ανταπόκρισης στη ζήτηση·
(ι) τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των 
περιόδων ενεργοποίησης·
(ια) το χρονικό πλαίσιο της διαδικασίας 
υποβολής προσφορών·
(ιβ) το δικαίωμα προσφοράς θετικής ή 
αρνητικής τιμής ισχύος·
(ιγ) πληρωμές διαθεσιμότητας.
Η δυνητική ανταπόκριση στη ζήτηση θα 
πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη 
κατά την εφαρμογή μέτρων για την 
επάρκεια ισχύος των εθνικών δικτύων ή 
άλλων μέτρων που αφορούν την 
ενεργειακή ασφάλεια. Κατά την εφαρμογή 
των συστημάτων επάρκειας ισχύος, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
δυνατότητες συμβολής της ανταπόκρισης 
στη ζήτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets.  This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants.  In markets such as the UK and 
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France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level.  Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

Τροπολογία 306
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 β. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν πρόγραμμα 
δράσης για την ανταπόκριση στη ζήτηση, 
με στόχο την προώθηση και την 
ανάπτυξη της ανταπόκρισης στη ζήτηση 
στο πλαίσιο των μελλοντικών σχεδίων 
δράσης για την καθιέρωση έξυπνων 
δικτύων. Το εν λόγω πρόγραμμα θα 
πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή 
κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών που 
επιτρέπουν τη συμμετοχή της συνολικής 
ανταπόκρισης στη ζήτηση στις αγορές 
ενέργειας και αποθεμάτων του 
τριτογενούς τομέα. Έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2013, και εν συνεχεία ανά 
διετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα 
που έχουν εφαρμόσει για την υλοποίηση 
των στόχων που καθορίζονται στην 
παρούσα παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενεργειακές αγορές και οι υποδομές των κρατών μελών παρουσιάζουν ευρεία 
διαφοροποίηση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν τα ίδια τον 
βέλτιστο τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίσουν την καθιέρωση της ανταπόκρισης στη ζήτηση, 
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα επιτρέπουν τη δραστηριοποίηση νεοεισερχόμενων τρίτων 
μερών στον τομέα και τον ανταγωνισμό στην αγορά τους. Η δυνατότητα αυτή θα εξασφαλίσει 
στους τελικούς καταναλωτές το πλεονέκτημα να ελέγχουν τις οικείες περιόδους κατανάλωσης, 
στον βαθμό που αυτό είναι εύλογο και πρακτικά εφικτό σε ένα δεδομένο κράτος μέλος.
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Τροπολογία 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου τεχνικής κατάρτισης, 
αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014, διατίθενται καθεστώτα 
πιστοποίησης ή ισοδύναμα καθεστώτα 
επαγγελματικών προσόντων για τους 
παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, 
ενεργειακών ελέγχων και μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και για τους υπεύθυνους 
εγκατάστασης δομικών στοιχείων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

1. Με σκοπό την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου τεχνικής κατάρτισης, 
αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014, χορηγούνται καθεστώτα 
επαγγελματικών προσόντων για τους 
παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, 
ενεργειακών ελέγχων και μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και για τους υπεύθυνους 
εγκατάστασης δομικών στοιχείων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ. Τα κράτη μέλη 
εξετάζουν κατά πόσον τα οικεία εθνικά 
συστήματα εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης καλύπτουν τις 
απαιτούμενες γνώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αρκετά κράτη μέλη διαθέτουν ήδη αποδοτικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
περαιτέρω κατάρτισης. Εγγυώνται ότι τα μέτρα σχετικά με την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, τις ενεργειακές κατευθυντήριες γραμμές και τις ενεργειακές υπηρεσίες εφαρμόζονται 
ήδη βάσει υψηλού επιπέδου επαγγελματικών προσόντων. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να στηρίξουν τις δράσεις τους σε ισχύοντα 
συστήματα επαγγελματικών προσόντων/ρυθμιστικά πλαίσια.

Τροπολογία 308
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου τεχνικής κατάρτισης, 
αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014, διατίθενται καθεστώτα 
πιστοποίησης ή ισοδύναμα καθεστώτα 
επαγγελματικών προσόντων για τους 
παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, 
ενεργειακών ελέγχων και μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και για τους υπεύθυνους 
εγκατάστασης δομικών στοιχείων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

1. Με σκοπό την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου τεχνικής κατάρτισης, 
αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν
ότι, έως την 1η Ιανουαρίου 2014, 
διατίθενται καθεστώτα πιστοποίησης ή 
ισοδύναμα καθεστώτα επαγγελματικών 
προσόντων για τους παρόχους ενεργειακών 
υπηρεσιών, ενεργειακών ελέγχων και 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, καθώς και για τους υπεύθυνους 
εγκατάστασης δομικών στοιχείων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
καθεστώτα πιστοποίησης ή τα ισοδύναμα
καθεστώτα επαγγελματικών προσόντων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με την 
Επιτροπή για συγκρίσεις μεταξύ των 
καθεστώτων και την αναγνώρισή τους.

2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
καθεστώτα επαγγελματικών προσόντων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
εργάζονται επί της σύγκρισης μεταξύ των 
καθεστώτων και της αναγνώρισής τους. Η 
διαδικασία αυτή εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της οδηγίας 2005/36/EΚ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ θεσπίζει απαιτήσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι διαβουλεύσεις για την αναγνώριση των προσόντων 
δεν θίγουν τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Τροπολογία 310
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
καθεστώτα πιστοποίησης ή τα ισοδύναμα 
καθεστώτα επαγγελματικών προσόντων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με την 
Επιτροπή για συγκρίσεις μεταξύ των 
καθεστώτων και την αναγνώρισή τους.

2. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
δημοσιοποιούν τα καθεστώτα 
πιστοποίησης ή τα ισοδύναμα καθεστώτα 
επαγγελματικών προσόντων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να
συνεργάζονται μεταξύ τους και με την 
Επιτροπή για συγκρίσεις μεταξύ των 
καθεστώτων και την αναγνώρισή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 311
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a
Ενημέρωση και κατάρτιση
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1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ενημέρωση όσον αφορά τους διαθέσιμους 
μηχανισμούς ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και τα οικονομικά και νομικά 
πλαίσια, είναι διαφανής και διαδίδεται 
ευρέως και ενεργά σε όλους τους 
καταναλωτές, τους κατασκευαστές, τους 
αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς, τους 
περιβαλλοντικούς ελεγκτές, καθώς και 
τους υπεύθυνους εγκατάστασης δομικών 
στοιχείων, όπως καθορίζεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ. Εξασφαλίζουν ότι οι 
τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα ενημερώνονται για τις 
δυνατότητες συμμετοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα, όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση μέτρων για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης.
2. Τα κράτη μέλη δημιουργούν 
κατάλληλες συνθήκες και κίνητρα για 
τους παράγοντες της αγοράς ώστε να 
παρέχουν επαρκή και στοχοθετημένη 
ενημέρωση και συμβουλές στους 
καταναλωτές ενέργειας σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα από τα συστήματα έξυπνων 
μετρητών παρέχουν λεπτομερή βάση για 
την παροχή συμβουλών.
4. Τα κράτη μέλη με τη συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, θέτουν σε 
εφαρμογή προγράμματα κατάλληλης 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης ώστε να ενημερώσουν τους 
πολίτες για τα οφέλη και τις πρακτικές 
πτυχές που προκύπτουν από την 
υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης.
5. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η 
ενημέρωση όσον αφορά τις βέλτιστες 
πρακτικές για την εξοικονόμηση 
ενέργειας στα κράτη μέλη θα αποτελέσει 
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αντικείμενο ανταλλαγής και ευρείας 
διάδοσης.

Or. en

Τροπολογία 312
Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Ενημέρωση και κατάρτιση
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ενημέρωση όσον αφορά τους διαθέσιμους 
μηχανισμούς ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και τα οικονομικά και νομικά 
πλαίσια, είναι διαφανής και διαδίδεται 
ευρέως και ενεργά σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους συντελεστές της 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
καταναλωτών, των κατασκευαστών, των 
αρχιτεκτόνων, των μηχανικών, των 
περιβαλλοντικών ελεγκτών, καθώς και 
των υπεύθυνων εγκατάστασης δομικών 
στοιχείων, όπως καθορίζεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ. Εξασφαλίζουν ότι οι 
τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα ενημερώνονται για τις 
δυνατότητες συμμετοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα, όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση μέτρων για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης. Το αργότερο 
12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της εν 
λόγω νομοθεσίας, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο των 
πρωτοβουλιών που πρόκειται να 
αναλάβουν, καθώς και της δυνατότητας 
ενημέρωσης όσον αφορά τους 
διαθέσιμους μηχανισμούς ενεργειακής 
απόδοσης και τα οικονομικά και νομικά 
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πλαίσια.
2. Τα κράτη μέλη δημιουργούν 
κατάλληλες συνθήκες και κίνητρα για 
τους παράγοντες της αγοράς ώστε να 
παρέχουν επαρκή και στοχοθετημένη 
ενημέρωση και συμβουλές στους 
καταναλωτές ενέργειας σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση.
3. Τα κράτη μέλη με τη συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, θέτουν σε 
εφαρμογή προγράμματα κατάλληλης 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης ώστε να ενημερώσουν τους 
πολίτες για τα οφέλη και τις πρακτικές 
πτυχές που προκύπτουν από την
υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης.
4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η 
ενημέρωση όσον αφορά τις βέλτιστες 
πρακτικές για την εξοικονόμηση 
ενέργειας στα κράτη μέλη θα αποτελέσει 
αντικείμενο ανταλλαγής και ευρείας 
διάδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση και η κατάρτιση είναι βασικά στοιχεία για την ενεργειακή απόδοση. Τα κράτη 
μέλη δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφύγουν την ευθύνη τους στον εν λόγω τομέα. Είναι 
σημαντικό τα κράτη μέλη να εκπονήσουν συγκεκριμένα σχέδια όσον αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο θα υλοποιήσουν τους οικείους στόχους ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 313
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προωθούν την αγορά 
ενεργειακών υπηρεσιών και την πρόσβαση 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν 
την αγορά ενεργειακών υπηρεσιών και την 



PE475.852v02-00 78/143 AM\882705EL.doc

EL

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εν 
λόγω αγορά:

πρόσβαση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην εν λόγω αγορά:

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 314
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) απαιτώντας από τις δημόσιες αρχές 
να εξετάσουν τη χρήση συμβάσεων 
ενεργειακής απόδοσης κατά τις εργασίες 
ανακαίνισης κτιρίων.

Or. en

Τροπολογία 315
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) παρακολουθώντας, από κοινού με 
την Επιτροπή, τη λειτουργία της αγοράς, 
με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών 
στρεβλώσεων της αγοράς λόγω της 
διείσδυσης των διανομέων ενέργειας ή 
των εταιρειών λιανικής πώλησης 
ενέργειας στην αγορά ενεργειακών 
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υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 316
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 -παράγραφος 1-στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) ενισχύοντας οικονομικά τις 
ενεργειακές υπηρεσίες για τα νοικοκυριά 
με χαμηλό εισόδημα

Or. de

Τροπολογία 317
Peter Liese, Renate Sommer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αξιολογούν και λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την άρση των 
ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών φραγμών 
στην ενεργειακή απόδοση, κυρίως όσον 
αφορά:

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών
αξιολογούν και λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα για την άρση των ρυθμιστικών και 
μη ρυθμιστικών φραγμών στην ενεργειακή 
απόδοση, κυρίως όσον αφορά:

Or. en

Τροπολογία 318
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
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δημιουργήσουν τα ανάλογα προγράμματα 
στήριξης προκειμένου το κόστος για τα 
μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων να μην επιβαρύνει 
τους ενοίκους με χαμηλό εισόδημα.

Or. de

Τροπολογία 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) τις διατάξεις σχετικά με τα 
διατηρητέα κτίρια τα οποία είναι 
επισήμως προστατευόμενα, είτε στο 
πλαίσιο μιας χαρακτηρισμένης 
τοποθεσίας είτε λόγω της ειδικής 
αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, 
με σκοπό την παροχή μεγαλύτερης 
ευελιξίας στους ιδιοκτήτες όσον αφορά 
την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης για τα συγκεκριμένα κτίρια, 
σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές 
πρακτικές συντήρησης, π.χ. 
θερμομόνωση της εξωτερικής επένδυσης 
(τοίχοι, στέγη, παράθυρα), με γνώμονα 
την ισορροπημένη στάθμιση της 
πολιτιστικής συντήρησης και της 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων θα πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις 
αποφάσεις τους σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στα κτίριά τους.

Τροπολογία 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) την άρση των ελεγχόμενων τιμών 
που δεν ανταποκρίνονται στο κόστος.

Or. en

Τροπολογία 321
Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) τις νομικές και κανονιστικές 
διατάξεις και τις διοικητικές πρακτικές, 
όσον αφορά την αγορά, την εγκατάσταση, 
την αδειοδότηση και τη σύνδεση στο 
δίκτυο γεννητριών ενέργειας μικρής 
κλίμακας, προκειμένου να διασφαλισθεί 
ότι τα νοικοκυριά δεν αποτρέπονται από 
τη χρήση τεχνολογιών μικρής κλίμακας 
για την παραγωγή ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 322
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εκτίμηση των φραγμών και των 
μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 κοινοποιείται στην Επιτροπή, στην 
πρώτη συμπληρωματική έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

2. Η εκτίμηση των φραγμών και των 
μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην 
Επιτροπή, στην πρώτη συμπληρωματική 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 2.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 18 για την καθιέρωση 
καθεστώτος αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 9.

διαγράφεται

Or. fi

Αιτιολόγηση

Ένα καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης της εξοικονόμησης ενέργειας θα ήταν επαχθές τόσο από 
διοικητικής πλευράς όσο και από πλευράς κόστους.

Τροπολογία 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)



AM\882705EL.doc 83/143 PE475.852v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το αργότερο έξι μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για τη 
μείωση του αριθμού των δικαιωμάτων 
εμπορίας δυνάμει του άρθρου 9 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ κατά 1,4 
δισεκατομμύριο, προκειμένου να 
διατηρηθούν τα κίνητρα για επενδύσεις 
σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
καθώς και το επίπεδο των φιλόδοξων 
στόχων που προβλέπονται στην οδηγία 
2003/87/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται αναγκαία η αντιστάθμιση της μειωμένης ζήτησης δικαιωμάτων ETS, η οποία θα 
προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και του στόχου της εξοικονόμησης 
ενέργειας κατά 20%, με στόχο την αποκατάσταση του μηχανισμού τιμολόγησης στα επίπεδα που 
προβλέπονται στην εκτίμηση των επιπτώσεων βάσει της οποίας συμφωνήθηκε η οδηγία
2003/87/ΕΚ, καθώς και η διατήρηση των κινήτρων για επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα στις εγκαταστάσεις που καλύπτονται 
από το ETS.

Τροπολογία 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
Ταμεία
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη 
δημιουργούν ένα ταμείο ή ταμεία για να 
επιδοτήσουν την παράδοση 
προγραμμάτων και μέτρων για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, να 



PE475.852v02-00 84/143 AM\882705EL.doc

EL

προωθήσουν την ανάπτυξη της αγοράς 
για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης και να παράσχουν τεχνική 
βοήθεια. Παρόμοια μέτρα μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν την προώθηση 
προγραμμάτων ενεργειακού ελέγχου και 
χρηματοδοτικά μέσα για την 
εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και τη 
στήριξη της εκ των βάθρων ανακαίνισης 
κτιρίων, ιδίως για νοικοκυριά χαμηλού 
εισοδήματος. Τα ταμεία μπορούν, μεταξύ 
άλλων πόρων, να συμπεριλαμβάνουν τα 
έσοδα που δημιουργούνται από τις 
«δημοπρατήσεις» σύμφωνα με το 
σύστημα εμπορίας των εκπομπών, 
χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, καθώς και 
χρηματοδοτικές εισφορές που απορρέουν 
ενδεχομένως από τα καθεστώτα επιβολής 
της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 της 
παρούσας οδηγίας.
2. Τα ταμεία θα χρησιμοποιούνται για την 
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στον 
τομέα της ενεργειακής απόδοσης, με τη 
βοήθεια εγγυήσεων δανείων και άλλων 
μέσων χρηματοοικονομικής μηχανικής.
3. Όταν τα ταμεία επιδοτούν την παροχή 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, η πρόσβαση στα εν λόγω 
ταμεία θα πρέπει να εξαρτάται από την 
πραγματική επίτευξη εξοικονομήσεων 
στον τομέα της ενέργειας ή βελτιώσεις 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση.
Παρόμοια αποτελέσματα θα πρέπει να 
αποδεικνύονται με κατάλληλα μέσα, 
όπως πιστοποιητικά ενεργειακής 
απόδοσης για τα κτίρια ή σήματα 
ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά τα 
προϊόντα.
4. Τα ταμεία θα παρέχουν επίσης τεχνική 
βοήθεια σε τρίτα μέρη, όπως 
καταναλωτές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και άλλους επενδυτές, με στόχο τη 
στήριξη της διείσδυσης στην αγορά 
ποιοτικών προγραμμάτων και μέτρων 
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ενεργειακής απόδοσης.
5. Τα ταμεία μπορούν να συνδέονται με 
ειδικούς οργανισμούς ή ειδικά 
προγράμματα που συνδράμουν στη 
διοχέτευση των χρημάτων σε κατάλληλα 
έργα, καθώς και στην εκτέλεση των 
καθηκόντων που περιγράφονται στις 
παραγράφους 3 και 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας είναι απαραίτητες για την άρση των 
υφιστάμενων φραγμών που παρεμποδίζουν την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στην 
αγορά.

Τροπολογία 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, σύμφωνα με το παράρτημα XIV
σημείο 1.

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών δεσμευτικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το 
παράρτημα XIV σημείο 1.

Or. en

Τροπολογία 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
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πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, σύμφωνα με το παράρτημα XIV
σημείο 1.

πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών δεσμευτικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το 
παράρτημα XIV σημείο 1.

Or. en

Τροπολογία 328
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, σύμφωνα με το παράρτημα XIV
σημείο 1.

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, σύμφωνα με το παράρτημα XIV
σημείο 1. Ανά διετία, οι εθνικές εκθέσεις 
συνοδεύονται από συμπληρωματικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το σημείο 2 του 
παραρτήματος XIV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 329
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, σύμφωνα με το παράρτημα XIV
σημείο 1.

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών δεσμευτικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το 
παράρτημα XIV σημείο 1.

Or. en

Τροπολογία 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 30 Απριλίου 2014, και εν συνεχεία 
ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν
συμπληρωματικές εκθέσεις με 
πληροφορίες για τις εθνικές πολιτικές
ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια δράσης, 
τα προγράμματα και τα μέτρα που 
υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με 
σκοπό την επίτευξη του εθνικών στόχων
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Οι εκθέσεις 
συνοδεύονται από επικαιροποιημένες 
εκτιμήσεις της αναμενόμενης συνολικής 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 
2020, καθώς και εκτίμηση των επιπέδων 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
στους τομείς που αναφέρονται στο 
παράρτημα XIV σημείο 1.

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 το 
αργότερο, τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή εθνικά προγράμματα 
ενεργειακής απόδοσης που περιγράφουν
με ποιον τρόπο προτίθενται τα κράτη 
μέλη να επιτύχουν τους εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Η Επιτροπή 
αξιολογεί τα εν λόγω προγράμματα και 
μπορεί να τα απορρίπτει ή να προτείνει 
τροπολογίες σε αυτά. Κάθε δύο χρόνια, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 
εθνικών προγραμμάτων ενεργειακής 
απόδοσης. Οι εκθέσεις συνοδεύονται από 
επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της 
αναμενόμενης συνολικής κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020, καθώς και 
εκτίμηση των επιπέδων κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας στους τομείς που 
αναφέρονται στο παράρτημα XIV σημείο 
1. Η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2013, παρέχει υπόδειγμα για 
τις συμπληρωματικές εκθέσεις, εν είδει 
καθοδήγησης. Το υπόδειγμα αυτό 
εγκρίνεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
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διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
20 παράγραφος 2. Οι συμπληρωματικές 
εκθέσεις περιλαμβάνουν σε κάθε 
περίπτωση τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα XIV. Τα 
κράτη μέλη, καθορίζοντας τα εθνικά 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης, 
λαμβάνουν υπόψη μέτρα 
κόστους/αποτελεσματικότητας όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, καθώς 
και τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα.
Κατά την κατάρτιση των εθνικών 
προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν την προώθηση 
μιας συστημικής προσέγγισης, π.χ. για 
τον φωτισμό, σε εθνικό επίπεδο, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση των 
πρόσθετων δυνατοτήτων ενεργειακής 
εξοικονόμησης που παρέχονται πέρα από 
την προσέγγιση του ενός και μόνο 
προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αναπτύσσει περαιτέρω την τροπολογία 15 που κατατέθηκε στο σχέδιο 
γνωμοδότησης. Επιπλέον, εισάγει την έννοια της συστημικής προσέγγισης, η οποία παρουσιάζει 
τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης, σε αντίθεση με την προσέγγιση του ενός και μόνο 
προϊόντος. Στην περίπτωση του φωτισμού, τα συστήματα αποδοτικού φωτισμού περιλαμβάνουν 
αισθητήρες παρουσίας, προσαρμογή στον φυσικό φωτισμό και τη χρήση αποδοτικών 
φωτιστικών σωμάτων.

Τροπολογία 331
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 30 Απριλίου 2014, και εν συνεχεία 
ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
συμπληρωματικές εκθέσεις με 
πληροφορίες για τις εθνικές πολιτικές 
ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια δράσης, 

Έως τις 30 Απριλίου 2014, και εν συνεχεία 
ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
συμπληρωματικές εκθέσεις με 
πληροφορίες για τις εθνικές πολιτικές 
ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια δράσης, 
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τα προγράμματα και τα μέτρα που 
υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με 
σκοπό την επίτευξη του εθνικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Οι εκθέσεις 
συνοδεύονται από επικαιροποιημένες 
εκτιμήσεις της αναμενόμενης συνολικής 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το
2020, καθώς και εκτίμηση των επιπέδων 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
στους τομείς που αναφέρονται στο 
παράρτημα XIV σημείο 1.

τα προγράμματα και τα μέτρα που 
υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με 
σκοπό την επίτευξη του εθνικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1, καθώς και 
την εφαρμογή των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3α (νέο). Οι 
εκθέσεις συνοδεύονται από 
επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της 
αναμενόμενης συνολικής κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020, καθώς και 
εκτίμηση των επιπέδων κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας στους τομείς που 
αναφέρονται στο παράρτημα XIV σημείο 
1.

Or. en

Τροπολογία 332
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 30 Απριλίου 2014, και εν συνεχεία 
ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν
συμπληρωματικές εκθέσεις με 
πληροφορίες για τις εθνικές πολιτικές
ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια δράσης, 
τα προγράμματα και τα μέτρα που 
υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με 
σκοπό την επίτευξη του εθνικών στόχων
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Οι εκθέσεις 
συνοδεύονται από επικαιροποιημένες 
εκτιμήσεις της αναμενόμενης συνολικής 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 
2020, καθώς και εκτίμηση των επιπέδων 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
στους τομείς που αναφέρονται στο 

Έως τις 30 Απριλίου 2014, τα κράτη μέλη 
παρέχουν στην Επιτροπή εθνικά 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης που 
περιγράφουν με ποιον τρόπο προτίθενται 
τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους
εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1. Τα εν λόγω προγράμματα
περιλαμβάνουν μέτρα που υλοποιούνται ή 
σχεδιάζονται σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης. Τα εθνικά 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης 
αξιολογούνται από την Επιτροπή, η οποία 
μπορεί να τα απορρίψει σε περίπτωση 
που τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στα 
προγράμματα δεν επαρκούν για την 
επίτευξη των οικείων εθνικών στόχων 
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παράρτημα XIV σημείο 1. ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 333
Bogusław Sonik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
θέτουν στόχους για τους βιομηχανικούς 
κλάδους που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως 
ορίζεται στην απόφαση 2010/2/ΕΕ της 
Επιτροπής. Εάν, παρ’ όλα αυτά,
αποφασίσουν κάτι τέτοιο, τα κράτη μέλη 
εκφράζουν τους πιθανούς τομεακούς 
στόχους για τις παραγωγικές διαδικασίες 
στους εν λόγω βιομηχανικούς κλάδους 
υπό τη μορφή της χρήσης ενέργειας ανά 
μονάδα παραγωγής, ούτως ώστε να μην 
εμποδίζεται η βιομηχανική ανάπτυξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να αφορά άμεσα τους βιομηχανικούς κλάδους που 
παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Σε περίπτωση που οι εν λόγω βιομηχανικοί 
κλάδοι αποτελέσουν μεταγενέστερα αντικείμενο εξέτασης από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να 
καθοριστούν μόνο σχετικοί στόχοι, σε επίπεδο παραγωγής ανά μονάδα.
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Τροπολογία 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore
Tatarella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
θέτουν στόχους για τους βιομηχανικούς 
κλάδους που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως 
ορίζεται στην απόφαση 2010/2/ΕΕ της 
Επιτροπής. Εάν, παρ’ όλα αυτά, 
αποφασίσουν κάτι τέτοιο, τα κράτη μέλη 
εκφράζουν τους πιθανούς τομεακούς 
στόχους για τις παραγωγικές διαδικασίες 
στους εν λόγω βιομηχανικούς κλάδους 
στο πλαίσιο της χρήσης ενέργειας ανά 
μονάδα παραγωγής, ούτως ώστε να μην 
εμποδίζεται η βιομηχανική ανάπτυξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να αφορά άμεσα τους βιομηχανικούς κλάδους που 
παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Σε περίπτωση που οι εν λόγω βιομηχανικοί 
κλάδοι αποτελέσουν μεταγενέστερα αντικείμενο εξέτασης από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να 
καθοριστούν μόνο σχετικοί στόχοι, σε επίπεδο παραγωγής ανά μονάδα.

Τροπολογία 335
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, και εκτιμά το 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 
που απαιτούνται από το άρθρο 3 

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, και εκτιμά το 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 
που απαιτούνται από το άρθρο 3 
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παράγραφος 1 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
την εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση 
την αξιολόγηση των εκθέσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει συστάσεις προς τα 
κράτη μέλη.

παράγραφος 1, του στόχου που 
καθορίζεται στο άρθρο 3α (νέο) και στην 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει την εκτίμησή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Με βάση την αξιολόγηση των 
εκθέσεων, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
συστάσεις προς τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 336
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, και εκτιμά το 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 
που απαιτούνται από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
την εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση 
την αξιολόγηση των εκθέσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει συστάσεις προς τα 
κράτη μέλη.

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές πληροφορίες, και 
εκτιμά το βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη 
έχουν σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης που απαιτούνται από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
την εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση 
την αξιολόγηση των εκθέσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει συστάσεις ή να 
προτείνει τροποποιήσεις επί των μέσων 
που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Εάν η 
αξιολόγηση καταδείξει ότι κάποιο κράτος 
μέλος δεν ακολουθεί τη σωστή οδό για 
την επίτευξη του εθνικού στόχου 
ενεργειακής απόδοσης, το εν λόγω κράτος 
μέλος προβαίνει, κατόπιν αιτήματος της 
Επιτροπής, σε αναθεώρηση του οικείου 
εθνικού προγράμματος ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 337
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5– εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
καύση καυσίμων με συνολική ονομαστική 
θερμική ισχύ 50 MW και άνω, και 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
διύλιση πετρελαίου και αερίου με βάση 
τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν σύμφωνα 
με την οδηγία 2010/75/EΕ και την οδηγία 
2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η αξιολόγηση 
εντοπίσει σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης των εν λόγω εγκαταστάσεων 
και των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης 
που συνδέονται με την εφαρμογή των 
σχετικών βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, η Επιτροπή προτείνει, κατά 
περίπτωση, απαιτήσεις για τη βελτίωση 
των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης που 
επιτυγχάνονται από τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν λόγω 
τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση των αδειών των 

διαγράφεται
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υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στην οδηγία 2003/87/EΚ, στην 
οδηγία 2009/28/EΚ, καθώς και στην 
οδηγία 2010/31/EΚ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη της νομοθεσίας με άλλες ισχύουσες οδηγίες, ούτως 
ώστε να διασφαλισθεί η διατήρηση της συνέπειας των υφιστάμενων ενεργειακών και 
περιβαλλοντικών πολιτικών. Δεύτερον, η πρόταση οδηγίας προβαίνει εσφαλμένως σε σύγκριση 
μεταξύ του τομέα διϋλισης και του τομέα ηλεκτροπαραγωγής, διότι πρόκειται για εντελώς άτοπη 
σύγκριση.

Τροπολογία 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
καύση καυσίμων με συνολική ονομαστική 
θερμική ισχύ 50 MW και άνω, και 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
διύλιση πετρελαίου και αερίου με βάση 
τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν σύμφωνα 
με την οδηγία 2010/75/EΕ και την οδηγία 
2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η αξιολόγηση 
εντοπίσει σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης των εν λόγω εγκαταστάσεων 
και των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης 
που συνδέονται με την εφαρμογή των 
σχετικών βέλτιστων διαθέσιμων 

διαγράφεται
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τεχνικών, η Επιτροπή προτείνει, κατά 
περίπτωση, απαιτήσεις για τη βελτίωση 
των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης που 
επιτυγχάνονται από τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν λόγω 
τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση των αδειών των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Τροπολογία 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων εγκαταστάσεων 
που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και εγκαταστάσεων που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
αερίου με βάση τις σχετικές βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν 

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων εγκαταστάσεων 
που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και εγκαταστάσεων που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
αερίου με βάση τις σχετικές βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν 



PE475.852v02-00 96/143 AM\882705EL.doc

EL

σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/EΕ και 
την οδηγία 2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η 
αξιολόγηση εντοπίσει σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των πραγματικών 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των εν 
λόγω εγκαταστάσεων και των επιπέδων 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των σχετικών βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών, η Επιτροπή 
προτείνει, κατά περίπτωση, απαιτήσεις για 
τη βελτίωση των επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης που επιτυγχάνονται από τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν 
λόγω τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση των αδειών των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων.

σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/EΕ και 
την οδηγία 2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η 
αξιολόγηση εντοπίσει σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των πραγματικών 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των εν 
λόγω εγκαταστάσεων και των επιπέδων 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των σχετικών βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών, η Επιτροπή 
προτείνει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, 
κατά περίπτωση, απαιτήσεις για τη 
βελτίωση των επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης που επιτυγχάνονται από τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν 
λόγω τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση ή επικαιροποίηση των 
αδειών των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περίπου το 65% της πρωτογενούς ενέργειας που διοχετεύεται σε τυποποιημένες μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και πυρηνική ενέργεια διαφεύγει υπό τη μορφή 
απορριπτόμενης θερμότητας. Η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων απόδοσης για την παραγωγή 
ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη του ενός έκτου του στόχου του 20% για το 
έτος 2020.

Τροπολογία 340
János Áder

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων εγκαταστάσεων 
που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και εγκαταστάσεων που 

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων εγκαταστάσεων 
που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, με βάση τις σχετικές 
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πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
αερίου με βάση τις σχετικές βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/EΕ και 
την οδηγία 2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η 
αξιολόγηση εντοπίσει σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των πραγματικών 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των εν 
λόγω εγκαταστάσεων και των επιπέδων 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των σχετικών βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών, η Επιτροπή 
προτείνει, κατά περίπτωση, απαιτήσεις για 
τη βελτίωση των επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης που επιτυγχάνονται από τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν 
λόγω τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση των αδειών των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων.

βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως 
αναπτύχθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 
2010/75/EΕ και την οδηγία 2008/1/ΕΚ.
Εάν αυτή η αξιολόγηση εντοπίσει 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης των εν λόγω εγκαταστάσεων και 
των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης που 
συνδέονται με την εφαρμογή των σχετικών 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, η 
Επιτροπή προτείνει, κατά περίπτωση, 
απαιτήσεις για τη βελτίωση των επιπέδων 
ενεργειακής απόδοσης που επιτυγχάνονται 
από τις εν λόγω εγκαταστάσεις ή η χρήση 
των εν λόγω τεχνικών να αποτελεί 
μελλοντικά προϋπόθεση για την 
αδειοδότηση νέων εγκαταστάσεων και την 
περιοδική επανεξέταση των αδειών των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στην οδηγία 2003/87/EΚ, στην 
οδηγία 2009/28/EΚ, καθώς και στην 
οδηγία 2010/31/EΚ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency ‘Best Available 
Technologies’ (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects.
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In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Τροπολογία 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στην οδηγία 2003/87/EΚ, στην 
οδηγία 2009/28/EΚ, καθώς και στην 
οδηγία 2010/31/EΚ.

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στην οδηγία 2003/87/EΚ, στην 
οδηγία 2009/28/EΚ, καθώς και στην 
οδηγία 2010/31/EΚ. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2013, 
πρόταση για την προσαρμογή της 
απόφασης περί καταμερισμού της 
προσπάθειας (απόφαση αριθ. 
406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

Or. en

Αιτιολόγηση

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
+20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.

Τροπολογία 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το αργότερο έξι μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή θα εγκρίνει κανονισμό για την 
τροποποίηση του κανονισμού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 10 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 
προκειμένου να δεσμευθούν τα 
δικαιώματα εμπορίας ώστε να επανέλθει 
η έλλειψη στα επίπεδα που προβλέπονται 
στην εκτίμηση των επιπτώσεων βάσει 
της οποίας συμφωνήθηκε η νομοθεσία, 
επιτρέποντας, συνεπώς, την υλοποίηση 
του αρχικού στόχου παροχής κινήτρων 
για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
καθώς και των μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης, και προτείνοντας, εν συνεχεία, 
νομοθετική πράξη για την κατάργηση 
των εν λόγω δικαιωμάτων εμπορίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS) αποτελεί το βασικό μέσο για τη μείωση 
των βιομηχανικών εκπομπών και για την προώθηση των επενδύσεων σε τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών, αλλά το πλεόνασμα των δικαιωμάτων εκπομπών ETS υποδηλώνει ότι το σύστημα 
δεν κατόρθωσε να δώσει την απαιτούμενη ώθηση στις επενδύσεις. Κρίνεται σκόπιμη η 
κατάργηση του πλεονάσματος δικαιωμάτων εκπομπών με στόχο τη δημιουργία έλλειψης και την 
αποκατάσταση του μηχανισμού τιμολόγησης.

Τροπολογία 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. το αργότερο έως το τέλος του 2013, η 
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Επιτροπή θα προτείνει νομοθεσία για την 
τροποποίηση, από το 2020, της 
απαίτησης περί της ετήσιας γραμμικής 
μείωσης του 1,74% σε μία κατάλληλη 
τιμή ώστε να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις 
του στόχου σχετικά με τη μείωση του 
CO2 με ορίζοντα το 2050.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πλεόνασμα των δικαιωμάτων εκπομπών υποδηλώνει ότι το ETS δεν κατόρθωσε να δώσει 
την απαιτούμενη ώθηση για τις επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Το 
ανώτατο όριο δικαιωμάτων εκπομπών θα πρέπει να μειωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι για τη μείωση του CO2 με ορίζοντα το 2050, δεδομένου ότι το ETS
αποτελεί το βασικό μέσο για τη μείωση των εκπομπών. Είναι σημαντικό ο βιομηχανικός τομέας 
να ενημερωθεί εγκαίρως για την εν λόγω αλλαγή, ούτως ώστε να είναι σε θέση να 
προγραμματίσει τις επενδύσεις του.

Τροπολογία 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή 
υποβάλλει την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, 
από νομοθετική πρόταση θέσπισης 
δεσμευτικών εθνικών στόχων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή 
υποβάλλει την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, 
από νομοθετική πρόταση θέσπισης 
δεσμευτικών εθνικών στόχων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 347
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή 
υποβάλλει την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, 
από νομοθετική πρόταση θέσπισης 
δεσμευτικών εθνικών στόχων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 348
Κρίτων Αρσένης
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή 
υποβάλλει την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, 
από νομοθετική πρόταση θέσπισης 
δεσμευτικών εθνικών στόχων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 349
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή 
υποβάλλει την αξιολόγηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, 
συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από 
νομοθετική πρόταση θέσπισης 
δεσμευτικών εθνικών στόχων.

7. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή 
υποβάλλει την αξιολόγηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, 
συνοδευόμενη, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, από προτάσεις για τη λήψη 
περαιτέρω μέτρων. Η αξιολόγηση 
βασίζεται επίσης στην εκτίμηση της 
πρώτης ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εκφράζει καλύτερα τη νομική βάση και τα συμπεράσματα του έκτακτου 
Συμβουλίου Ενέργειας της 4ης Φεβρουαρίου 2011.

Τροπολογία 350
Holger Krahmer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αλλαγή του ποσοστού 
εξοικονόμησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 351
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αλλαγή του ποσοστού 
εξοικονόμησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

(Βλ. τροπολογία του άρθρου 6, παράγραφος 1.)

Τροπολογία 352
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Έως τις 30 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή 
αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών 
όσον αφορά την άρση των κανονιστικών 
και μη κανονιστικών φραγμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1· 
η εν λόγω αξιολόγηση συνοδεύεται, 
ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση.

9. Έως τις 30 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή 
αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών 
όσον αφορά την άρση των κανονιστικών 
και μη κανονιστικών φραγμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1· 
η εν λόγω αξιολόγηση συνοδεύεται, 
ενδεχομένως, από συστάσεις.
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Or. it

Τροπολογία 353
Κρίτων Αρσένης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 10 – στοιχείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή θα προτείνει, στο πλαίσιο 
του συστήματος ETS της ΕΕ και της 
δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπών 
κατά την περίοδο 2013-2020, τη 
δέσμευση του απαιτούμενου ποσού των 
δικαιωμάτων εκπομπών για να 
δημιουργηθούν κίνητρα με σκοπό τη 
λήψη περαιτέρω μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne
Lepage, Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α – Τροπολογίες της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ
Μετά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 
9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Από το 2014 και εξής, η γραμμική 
μείωση καθορίζεται στο ποσοστό του 
2,25%».

Or. en



AM\882705EL.doc 105/143 PE475.852v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Ο γραμμικός συντελεστής του ανώτατου ορίου του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών (ETS) θα πρέπει να προσαρμοστεί τόσο στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης όσο και 
στον στόχο της ΕΕ για το κλίμα που αποβλέπει στην μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στο 
εσωτερικό της τουλάχιστον κατά 80% έως το έτος 2050. Το ποσοστό του 2,25% 
αντιπροσωπεύει τη γραμμική μείωση βάσει των μεριδίων εκπομπών σε τομείς που καλύπτονται 
από το ETS το έτος 2050, όπως επισημαίνεται στον οδικό χάρτη 2050 της Επιτροπής για το 
κλίμα.

Τροπολογία 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – 1 (νέο)
Εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας

Κράτος μέλος
Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας

(ΤΙΠ)
2007
-20% το 2020
Βέλγιο
50,2
40,2
Βουλγαρία
19,3
15,4
Τσεχική Δημοκρατία
43,6
34,9
Δανία
20,2
16,2
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Γερμανία
314,9
251,9
Εσθονία
5,9
4,7
Ιρλανδία
15,8
12,6
Ελλάδα
32,6
26,1
Ισπανία
138,9
111,1
Γαλλία
254,8
203,8
Ιταλία
173,3
138,6
Κύπρος
2,7
2,2
Λεττονία
4,7
3,8
Λιθουανία
7,8
6,2
Λουξεμβούργο
4,6
3,7
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Ουγγαρία
24,7
19,8
Μάλτα
0,9
0,7
Κάτω Χώρες
70,3
56,2
Αυστρία
32,0
25,6
Πολωνία
93,1
74,5
Πορτογαλία
23,8
19,0
Ρουμανία
37,5
30,0
Σλοβενία
7,0
5,6
Σλοβακική Δημοκρατία
16,8
13,4
Φινλανδία
36,2
29,0
Σουηδία
48,1
38,5
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Ηνωμένο Βασίλειο
212,2
169,8
ΕΕ των 27
1691,9
1353,5

Or. en

Τροπολογία 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα -1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – I (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – I
Εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης 
ενέργειας
A. Εθνικός στόχος εξοικονόμησης 
ενέργειας για το 2020 (στον τομέα 
πρωτογενούς ενέργειας)

Ελάχιστος στόχος 
εξοικονόμησης 
ενέργειας –
μείωση της 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας το 2020 
(ΤΙΠ)

Ελάχιστος στόχος 
εξοικονόμησης 
ενέργειας –
μείωση της 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας το 2025 
(ΤΙΠ)

Ελάχιστος στόχος 
εξοικονόμησης 
ενέργειας –
μείωση της 
κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας το 2030 
(ΤΙΠ)

Βέλγιο π.π. π.π. π.π.
Βουλγαρία π.π. π.π. π.π.
Τσεχική Δημοκρατία π.π. π.π. π.π.
Δανία π.π. π.π. π.π.
Γερμανία π.π. π.π. π.π.
Εσθονία π.π. π.π. π.π.
Ιρλανδία π.π. π.π. π.π.
Ελλάδα π.π. π.π. π.π.
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Ισπανία π.π. π.π. π.π.
Γαλλία π.π. π.π. π.π.
Ιταλία π.π. π.π. π.π.
Κύπρος π.π. π.π. π.π.
Λεττονία π.π. π.π. π.π.
Λιθουανία π.π. π.π. π.π.
Λουξεμβούργο π.π. π.π. π.π.
Ουγγαρία π.π. π.π. π.π.
Μάλτα π.π. π.π. π.π.
Κάτω Χώρες π.π. π.π. π.π.
Αυστρία π.π. π.π. π.π.
Πολωνία π.π. π.π. π.π.
Πορτογαλία π.π. π.π. π.π.
Ρουμανία π.π. π.π. π.π.
Σλοβενία π.π. π.π. π.π.
Σλοβακική 
Δημοκρατία

π.π. π.π. π.π.

Φινλανδία π.π. π.π. π.π.
Σουηδία π.π. π.π. π.π.
Ηνωμένο Βασίλειο π.π. π.π. π.π.
ΕΕ 368 π.π. π.π.

όπου «π.π.»: «προς προσδιορισμό»

Or. en

Τροπολογία 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέθοδος υπολογισμού για τους εθνικούς 
στόχους εξοικονόμησης ενέργειας
Όταν καθορίζουν τους εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσής τους τα κράτη 
μέλη θα λαμβάνουν υπόψη τη 
μεθοδολογία που περιγράφεται 
κατωτέρω. Η βάση για την πρόβλεψη 
όσον αφορά την κατανάλωση έως το 2020 
της πρωτογενούς ενέργειας είναι το 
μοντέλο Primes 2007.
Μεθοδολογία: Πρόβλεψη βάσης με το 
μοντέλο Primes 2007 όσον αφορά το 2020 
σε εκατομμύρια ΤΙΠ – 25% 
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εξοικονομήσεις
Οι ακόλουθοι συντελεστές διόρθωσης 
μπορούν να ισχύουν: οι στόχοι μείωσης 
σε απόλυτους αριθμούς σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο επίπεδό τους του 2007 όσον 
αφορά την κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας:
- δεν θα υπερβαίνουν το 8% για την 
ομάδα των εννέα χωρών της ΕΕ με το 
χαμηλότερο πραγματικό κατά κεφαλήν 
εισόδημα ανά νοικοκυριό (L9),
- δεν θα υπερβαίνουν το 12% για την 
ομάδα των 15 χωρών που είναι επιλέξιμες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ταμείου 
Συνοχής (C15),
- δεν θα υπερβαίνουν το 25% για 
οιαδήποτε χώρα,
- δεν θα είναι χαμηλότεροι από 8% για 
οποιαδήποτε χώρα που δεν είναι 
επιλέξιμη για το Ταμείο Συνοχής (ΕΕ-27 
μείον C15),
- θα ισούνται το λιγότερο με 5% για κάθε 
χώρα που είναι επιλέξιμη για το ταμείο 
Συνοχής (C15) – δεν θα αντιπροσωπεύουν 
απόλυτη αύξηση στην κατανάλωση 
ενέργειας περισσότερο από 5%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν καθορίζονται οι εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνηθες 
σενάριο. Ένα κράτος μέλος με χαμηλά πρότυπα διαβίωσης και υψηλή οικονομική ανάπτυξη θα 
πρέπει να έχει έναν λιγότερο φιλόδοξο στόχο, διότι π.χ. η επιθυμία των ατόμων να διαβιούν στο 
δικό τους διαμέρισμα θα πρέπει να γίνεται σεβαστή. Το μοντέλο Primes της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτό. Αφετέρου, το μοντέλο Primes δημιουργεί κάποιες 
υπερβολές για ένα μικρό ποσοστό χωρών. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να εφαρμοστεί ένας
συντελεστής διόρθωσης σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση.

Τροπολογία 358
Richard Seeber, Peter Liese
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα Ια
Μεθοδολογία υπολογισμού για τους 
εθνικούς στόχους εξοικονόμησης 
ενέργειας
Όταν καθορίζει τους εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης, η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη τη βάση για την 
πρόβλεψη όσον αφορά την κατανάλωση 
έως το 2020 της πρωτογενούς ενέργειας 
κατά το μοντέλο Primes 2007.
Εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία:
Πρόβλεψη βάσης με το μοντέλο Primes
2007 όσον αφορά το 2020 σε εκατομμύρια 
ΤΙΠ – 20% εξοικονομήσεις
Οι στόχοι μείωσης σε απόλυτους 
αριθμούς, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
επίπεδό τους του 2007 όσον αφορά την 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, 
περιλαμβάνουν συντελεστές διόρθωσης 
για τις ακόλουθες κατηγορίες:
- ανώτατο όριο μείωσης για την ομάδα 
των εννέα χωρών της ΕΕ με το 
χαμηλότερο πραγματικό κατά κεφαλήν 
εισόδημα ανά νοικοκυριό (L9[1]),
- ανώτατο όριο μείωσης για την ομάδα 
των 15 χωρών που είναι επιλέξιμες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ταμείου 
Συνοχής (C15),
- ανώτατο όριο μείωσης για οιαδήποτε 
χώρα,
- κατώτατο όριο μείωσης για 
οποιαδήποτε χώρα που δεν είναι 
επιλέξιμη για το Ταμείο Συνοχής (ΕΕ-27 
μείον C15[2]),
- κατώτατο όριο μείωσης για κάθε χώρα 
που είναι επιλέξιμη για το ταμείο Συνοχής 
(C15),
- ανώτατο όριο απόλυτης αύξησης στην 
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κατανάλωση ενέργειας.
_________________
[1] Η ομάδα των χωρών L9 περιλαμβάνει τις: 
Βουλγαρία, Ρουμανία,

Λεττονία, Πολωνία, Εσθονία, Ουγγαρία, 
Λιθουανία, Σλοβακία και Τσεχική Δημοκρατία, 
βλ. EUROSTAT, Statistics in focus, 16/2011.

[2] Η ομάδα των χωρών C15 περιλαμβάνει τις 
χώρες L9 συν τις: Σλοβενία, Πορτογαλία, Μάλτα, 
Ελλάδα, Κύπρο και Ισπανία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 α (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – I (νέο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – I
Εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης 
ενέργειας
Α. Εθνικός στόχος εξοικονόμησης 
ενέργειας για το 2020 (στον τομέα 
πρωτογενούς ενέργειας)

Ελάχιστος στόχος 
εξοικονόμησης 
ενέργειας – μείωση 
της κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας το 2020 
(ΤΙΠ)

Ελάχιστος στόχος 
εξοικονόμησης 
ενέργειας – μείωση 
της κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας το 2025 
(ΤΙΠ)

Ελάχιστος στόχος 
εξοικονόμησης 
ενέργειας – μείωση 
της κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας το 2030 
(ΤΙΠ)

Βέλγιο π.π. π.π. π.π.
Βουλγαρία π.π. π.π. π.π.
Τσεχική Δημοκρατία π.π. π.π. π.π.
Δανία π.π. π.π. π.π.
Γερμανία π.π. π.π. π.π.
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Εσθονία π.π. π.π. π.π.
Ιρλανδία π.π. π.π. π.π.
Ελλάδα π.π. π.π. π.π.
Ισπανία π.π. π.π. π.π.
Γαλλία π.π. π.π. π.π.
Ιταλία π.π. π.π. π.π.
Κύπρος π.π. π.π. π.π.
Λεττονία π.π. π.π. π.π.
Λιθουανία π.π. π.π. π.π.
Λουξεμβούργο π.π. π.π. π.π.
Ουγγαρία π.π. π.π. π.π.
Μάλτα π.π. π.π. π.π.
Κάτω Χώρες π.π. π.π. π.π.
Αυστρία π.π. π.π. π.π.
Πολωνία π.π. π.π. π.π.
Πορτογαλία π.π. π.π. π.π.
Ρουμανία π.π. π.π. π.π.
Σλοβενία π.π. π.π. π.π.
Σλοβακική 
Δημοκρατία

π.π. π.π. π.π.

Φινλανδία π.π. π.π. π.π.
Σουηδία π.π. π.π. π.π.
Ηνωμένο Βασίλειο π.π. π.π. π.π.
ΕΕ 368 π.π. π.π.

όπου «π.π.»: «προς προσδιορισμό»
Or. en

Τροπολογία 360
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται
__________________
40. ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 46.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
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ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 361
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια τηρούν τις 
εξής διατάξεις:

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις εξής κατευθυντήριες 
γραμμές:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 5. Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη και άλλες παραμέτρους εκτός από την ενεργειακή απόδοση προκειμένου να 
καθίσταται δυνατή η κατάλληλη αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία 362
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, τις οικονομικές δυνατότητες και 
την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό·

(α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, θα πρέπει να  αγοράζουν 
αποκλειστικά προϊόντα που πληρούν το 
κριτήριο σύμφωνα με το οποίο ανήκουν 
στην υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, τις οικονομικές δυνατότητες και 
την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 5. Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη και άλλες παραμέτρους εκτός από την ενεργειακή απόδοση προκειμένου να 
καθίσταται δυνατή η κατάλληλη αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία 363
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα 
δυνάμει της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν 
αποκλειστικά προϊόντα που πληρούν το 
κριτήριο σύμφωνα με το οποίο ανήκουν 
στην υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, τις οικονομικές δυνατότητες και 
την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό·

(α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα 
δυνάμει της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας 
της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
οδηγίας 92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν 
αποκλειστικά προϊόντα που πληρούν το 
κριτήριο σύμφωνα με το οποίο ανήκουν 
στην υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, τις επιπτώσεις στην υγεία, τις 
οικονομικές δυνατότητες και την τεχνική 
καταλληλότητα, καθώς και τον επαρκή 
ανταγωνισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προβληματισμοί σχετικά με την υγεία θα πρέπει να λαμβάνονται εξίσου υπόψη όταν 
λαμβάνεται απόφαση για αγορά, ούτως ώστε να ευνοείται, για παράδειγμα, η αγορά προϊόντων 
που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες για την ανθρώπινη υγεία.

Τροπολογία 364
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εάν ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από 
το στοιχείο α) καλύπτεται από εκτελεστικό 
μέτρο δυνάμει της οδηγίας 2009/125/EΚ 
που εγκρίθηκε μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, αγοράζουν 
αποκλειστικά προϊόντα τα οποία 
συμμορφώνονται προς τα κριτήρια 
αναφοράς για την ενεργειακή απόδοση που 
προσδιορίζονται στο εν λόγω εκτελεστικό 
μέτρο·

(β) εάν ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από 
το στοιχείο α) καλύπτεται από εκτελεστικό 
μέτρο δυνάμει της οδηγίας 2009/125/EΚ 
που εγκρίθηκε μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να 
αγοράζουν αποκλειστικά προϊόντα τα 
οποία συμμορφώνονται προς τα κριτήρια 
αναφοράς για την ενεργειακή απόδοση που 
προσδιορίζονται στο εν λόγω εκτελεστικό 
μέτρο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 5. Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη και άλλες παραμέτρους εκτός από την ενεργειακή απόδοση προκειμένου να 
καθίσταται δυνατή η κατάλληλη αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία 365
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) αγοράζουν προϊόντα εξοπλισμού 
γραφείου που καλύπτονται από την 
απόφαση [2006/1005/EΚ] του Συμβουλίου 
τα οποία συμμορφώνονται προς απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που δεν είναι 
λιγότερο αυστηρές από τις απαιτήσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα Γ της 
συμφωνίας που επισυνάπτεται στην εν 
λόγω απόφαση·

(γ) Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να 
αγοράζουν προϊόντα εξοπλισμού γραφείου 
που καλύπτονται από την απόφαση 
[2006/1005/EΚ του Συμβουλίου τα οποία 
συμμορφώνονται προς απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που δεν είναι 
λιγότερο αυστηρές από τις απαιτήσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα Γ της 
συμφωνίας που επισυνάπτεται στην εν 
λόγω απόφαση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 5. Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη και άλλες παραμέτρους εκτός από την ενεργειακή απόδοση προκειμένου να 
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καθίσταται δυνατή η κατάλληλη αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία 366
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) αγοράζουν αποκλειστικά ελαστικά που 
συμμορφώνονται προς το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο έχουν την 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης καυσίμων, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1222/2009. Η 
απαίτηση αυτή δεν εμποδίζει τους 
δημόσιους φορείς να αγοράζουν ελαστικά 
με την υψηλότερη κατηγορία πρόσφυσης 
σε υγρό οδόστρωμα ή κατηγορία 
εξωτερικού θορύβου κύλισης όταν 
δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας ή 
δημόσιας υγείας·

(δ) Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να 
αγοράζουν αποκλειστικά ελαστικά που 
συμμορφώνονται προς το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο έχουν την 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης καυσίμων, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1222/2009. Η 
απαίτηση αυτή δεν εμποδίζει τους 
δημόσιους φορείς να αγοράζουν ελαστικά 
με την υψηλότερη κατηγορία πρόσφυσης 
σε υγρό οδόστρωμα ή κατηγορία 
εξωτερικού θορύβου κύλισης όταν 
δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας ή 
δημόσιας υγείας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 5. Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη και άλλες παραμέτρους εκτός από την ενεργειακή απόδοση προκειμένου να 
καθίσταται δυνατή η κατάλληλη αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία 367
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) απαιτούν, στις οικείες προσκλήσεις 
σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 
από τους παρόχους υπηρεσιών να 
χρησιμοποιούν, για τους σκοπούς της 

(ε) Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να 
απαιτούν, στις οικείες προσκλήσεις 
σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 
από τους παρόχους υπηρεσιών να 
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παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, 
αποκλειστικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), κατά 
την παροχή των υπόψη υπηρεσιών·

χρησιμοποιούν, για τους σκοπούς της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, 
αποκλειστικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), κατά 
την παροχή των υπόψη υπηρεσιών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 5. Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη και άλλες παραμέτρους εκτός από την ενεργειακή απόδοση προκειμένου να 
καθίσταται δυνατή η κατάλληλη αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία 368
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) απαιτούν, στις οικείες προσκλήσεις 
σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 
από τους παρόχους υπηρεσιών να 
χρησιμοποιούν, για τους σκοπούς της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, 
αποκλειστικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), κατά 
την παροχή των υπόψη υπηρεσιών·

(ε) απαιτούν, στις οικείες προσκλήσεις 
σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 
από τους παρόχους υπηρεσιών να 
χρησιμοποιούν, για τους σκοπούς της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, 
αποκλειστικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), κατά 
την παροχή των υπόψη υπηρεσιών. Κατά 
τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών, οι δημόσιοι φορείς 
αξιολογούν τη δυνατότητα σύναψης 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων 
ενεργειακής απόδοσης, όπως αναφέρεται 
στο στοιχείο β) του άρθρου 14.

Or. en

Τροπολογία 369
Anja Weisgerber
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) αγοράζουν ή νοικιάζουν αποκλειστικά 
κτίρια που πληρούν τουλάχιστον τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1. Η συμμόρφωση προς τις εν 
λόγω απαιτήσεις εξακριβώνεται μέσω των 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

(στ) Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να 
αγοράζουν ή να νοικιάζουν αποκλειστικά 
κτίρια που πληρούν τουλάχιστον τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1. Η συμμόρφωση προς τις εν 
λόγω απαιτήσεις εξακριβώνεται μέσω των 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 5. Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη και άλλες παραμέτρους εκτός από την ενεργειακή απόδοση προκειμένου να 
καθίσταται δυνατή η κατάλληλη αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία 370
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – μέρος 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα υπόχρεα μέρη μπορούν να 
χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες μεθόδους για τον υπολογισμό 
της εξοικονόμησης ενέργειας για τους 
σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 2:

Τα υπόχρεα μέρη μπορούν να 
χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες μεθόδους για τον υπολογισμό 
της εξοικονόμησης ενέργειας:

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
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ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 371
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 5 – μέρος 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Διάρκεια ζωής των μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης:
� μόνωση του εσωτερικού δικτύου των 
κτιρίων: 20 έτη·
� καθαρισμός και εξισορρόπηση του 
εσωτερικού δικτύου των κτιρίων: 10 έτη·
� βελτιστοποίηση της ρύθμισης των 
εσωτερικών δικτύων: 20 έτη.

Or. en

Τροπολογία 372
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 6 – μέρος 1 – σημείο 1.2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.2a. Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων
Οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας 
και οι πάροχοι ενεργειακής υπηρεσίας 
που αναλαμβάνουν το καθήκον της 
ανάπτυξης έξυπνων μετρητών σε εθνικό 
επίπεδο παρέχουν σε ετήσια βάση στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές τις ακόλουθες 
συγκεντρωτικές πληροφορίες:
(α) το συνολικό κόστος της ανάπτυξης 
έξυπνων μετρητών για ολόκληρο το 
προηγούμενο έτος, καθώς και το μέσο 
κόστος ανά νοικοκυριό·
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(β) το προβλεπόμενο κόστος της 
ανάπτυξης έξυπνων μετρητών για το 
επόμενο έτος σε επίπεδο προγράμματος 
και νοικοκυριών·
(γ) λεπτομερή ανάλυση των κατηγοριών 
των καταναλωτών για τους οποίους έχουν 
εγκαταστήσει μετρητές (π.χ. 
προκαταβολή)·
(δ) τις ακριβείς γεωγραφικές περιοχές 
στις οποίες έχουν εγκαταστήσει μετρητές·
(ε) εάν η εγκατάσταση έχει υλοποιηθεί 
στο πλαίσιο ειδικού δοκιμαστικού έργου, 
έργου πρωτοβουλίας ή τοπικού έργου·
(στ) εάν ο καταναλωτής χρησιμοποιούσε 
φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια ή διπλό 
καύσιμο·
(ζ) το ποσοστό της χρήσης εσωτερικών 
οθονών μέτρησης·
(η) το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, 
ενδεχομένως, για την παροχή συμβουλών 
ενεργειακής απόδοσης·
(θ) εάν υπήρχαν τυχόν δραστηριότητες 
πώλησης στο σημείο εγκατάστασης ή σε 
μεταγενέστερο στάδιο·
(ι) ενημέρωση εκ μέρους των 
καταναλωτών – η οποία υποβάλλεται, 
κατά προτίμηση, σε ανεξάρτητη 
αξιολόγηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση του κόστους του 
προγράμματος ανάπτυξης, καθώς και για την παρακολούθηση της ενδεχόμενης δημιουργίας 
ενός βήματος διαλόγου για τα οφέλη των καταναλωτών. Τα στοιχεία η), θ) και ι) είναι 
απαραίτητα προκειμένου να παρακολουθούνται τα συμφέροντα των καταναλωτών και οι οδοί 
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αλλά και για να ελέγχεται κατά πόσον οι εταιρείες 
του τομέα της ενέργειας χρησιμοποιούν την ανάπτυξη έξυπνων μετρητών ως ευκαιρία για την 
παράλληλη πώληση άλλων προϊόντων.

Τροπολογία 373
Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 6 – μέρος 2 – σημείο 2.1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Στην κεντρική θέρμανση και ψύξη, η 
τιμολόγηση πρέπει να γίνεται σε μηνιαία 
βάση κατά τη διάρκεια της περιόδου 
θέρμανσης/ψύξης.

(γ) Στην κεντρική θέρμανση και ψύξη, η 
τιμολόγηση πρέπει να γίνεται σε μηνιαία 
βάση κατά τη διάρκεια της περιόδου 
θέρμανσης/ψύξης, υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν εγκατασταθεί θερμιδόμετρα.

Or. pl

Τροπολογία 374
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 6 – μέρος 2 – σημείο 2.2-παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης 
ότι στην πρώτη σελίδα κάθε λογαριασμού 
κατανάλωσης φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβάνεται 
συνοπτική ενότητα με τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
(α) την ακριβή ονομασία του τιμολογίου·
(β) το ποσό της ενέργειας που έχει 
χρησιμοποιηθεί·
(γ) το ποσοστό φυσικού αερίου ή/και 
ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh, καθώς 
και την ανάλυσή του σε καθημερινή 
βάση·
(δ) τον τρόπο υπολογισμού του κόστους·
(ε) τυχόν εκπτώσεις από τις οποίες 
επωφελείται ο πελάτης, καθώς και την 
ημερομηνία λήξης ισχύος αυτών των 
εκπτώσεων·
(στ) τυχόν τέλη με τα οποία επιβαρύνεται 
ο πελάτης σε περίπτωση αλλαγής 
παρόχου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τους ενεργειακούς τους λογαριασμούς
προκειμένου να μεταβάλουν την ενεργειακή τους κατανάλωση. Σε συνδυασμό με τις κατηγορίες 
καταναλωτών, η Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα πρότυπο ενεργειακού λογαριασμού, το οποίο 
περιέχει την ανωτέρω συνοπτική ενότητα. Το πρότυπο αυτό θα επιτρέπει στους καταναλωτές να 
κατανοούν τους λογαριασμούς τους με την πρώτη ματιά.

Τροπολογία 375
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 7 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 Τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 πρέπει να περιλαμβάνουν:

1. Οι εθνικοί χάρτες θέρμανσης και ψύξης 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 πρέπει να περιλαμβάνουν:

Or. fi
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Τροπολογία 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 7 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) προσδιορισμό του δυναμικού 
πρόσθετης συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης, ακόμη και με ανακαίνιση των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων και
κατασκευή εγκαταστάσεων νέας γενεάς 
και βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή άλλων 
μονάδων παραγωγής απορριπτόμενης 
θερμότητας·

(ε) προσδιορισμό του δυναμικού 
πρόσθετης συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης, ακόμη και με κατασκευή
εγκαταστάσεων νέας γενεάς και 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή άλλων 
μονάδων παραγωγής απορριπτόμενης 
θερμότητας·

Or. fi

Τροπολογία 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 7 – σημείο 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) εκτίμηση της αναμενόμενης 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας·

η) εκτίμηση της αναμενόμενης 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ή τελικής 
ενέργειας·

Or. fi

Τροπολογία 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 7 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 Στο βαθμό που κρίνεται σκόπιμο, το 
σχέδιο μπορεί να απαρτίζεται από δέσμη 

2. Στο βαθμό που κρίνεται σκόπιμο, ο 
χάρτης θέρμανσης και ψύξης μπορεί να 
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περιφερειακών ή τοπικών σχεδίων. απαρτίζεται από δέσμη περιφερειακών ή 
τοπικών σχεδίων.

Or. fi

Τροπολογία 380
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 7 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα πολεοδομικά σχέδια σχεδιάζονται 
ώστε να διασφαλίζουν ότι:

διαγράφεται

α) οι νέες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και 
οι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής 
απορριπτόμενης θερμότητας 
τοποθετούνται σε περιοχές όπου η 
μέγιστη ποσότητα διαθέσιμης 
απορριπτόμενης θερμότητας ανακτάται 
για την κάλυψη της υπάρχουσας ή της 
προβλεπόμενης ζήτησης για θέρμανση 
και ψύξη·
β) οι νέες οικιστικές ζώνες ή οι νέες 
βιομηχανικές μονάδες οι οποίες 
καταναλώνουν θερμότητα κατά τις 
οικείες διαδικασίες παραγωγής 
τοποθετούνται σε περιοχές όπου η 
μέγιστη ποσότητα της οικείας ζήτησης 
θερμότητας καλύπτεται από τη διαθέσιμη 
απορριπτόμενη θερμότητα, όπως ορίζεται 
στα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης.
Για τη διασφάλιση της βέλτιστης 
αντιστοιχίας μεταξύ ζήτησης και 
παροχής θέρμανσης και ψύξης, τα 
χωροταξικά σχέδια πρέπει να ευνοούν τη 
συγκέντρωση πολλών βιομηχανικών 
μονάδων στην ίδια τοποθεσία·
γ) οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
βιομηχανικές μονάδες παραγωγής 
απορριπτόμενης θερμότητας, οι 
εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων και 
άλλες εγκαταστάσεις μετατροπής 
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αποβλήτων σε ενέργεια συνδέονται με το 
τοπικό δίκτυο τηλεθέρμανσης ή 
τηλεψύξης·
δ) οι οικιστικές ζώνες και οι βιομηχανικές 
μονάδες που καταναλώνουν θερμότητα 
κατά τις οικείες διαδικασίες παραγωγής 
συνδέονται με το τοπικό δίκτυο 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές επεμβαίνουν σε μεγάλο βαθμό στη χωροταξία και τον περιφερειακό 
σχεδιασμό των κρατών μελών και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται από την αναφερθείσα νομική 
βάση του άρθρου 194 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, Θα έπρεπε να έχουν ως νομική βάση το άρθρο 
192 παράγραφος 2 στοιχείο β της ΣΛΕΕ και ως εκ τούτου θα μπορούσαν να εγκριθούν μόνο 
ομόφωνα στο Συμβούλιο.

Τροπολογία 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 7 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι νέες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και 
οι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής 
απορριπτόμενης θερμότητας 
τοποθετούνται σε περιοχές όπου η μέγιστη 
ποσότητα διαθέσιμης απορριπτόμενης 
θερμότητας ανακτάται για την κάλυψη της 
υπάρχουσας ή της προβλεπόμενης ζήτησης 
για θέρμανση και ψύξη·

(α) οι νέες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και 
οι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής 
απορριπτόμενης θερμότητας επιδιώκεται 
να τοποθετούνται σε περιοχές όπου η 
μέγιστη ποσότητα διαθέσιμης 
απορριπτόμενης θερμότητας ανακτάται για 
την κάλυψη της υπάρχουσας ή της 
προβλεπόμενης ζήτησης για θέρμανση και 
ψύξη·

Or. fi

Τροπολογία 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 7 – σημείο 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι νέες οικιστικές ζώνες ή οι νέες 
βιομηχανικές μονάδες οι οποίες 
καταναλώνουν θερμότητα κατά τις οικείες 
διαδικασίες παραγωγής τοποθετούνται σε 
περιοχές όπου η μέγιστη ποσότητα της 
οικείας ζήτησης θερμότητας καλύπτεται 
από τη διαθέσιμη απορριπτόμενη 
θερμότητα, όπως ορίζεται στα εθνικά 
σχέδια θέρμανσης και ψύξης. Για τη 
διασφάλιση της βέλτιστης αντιστοιχίας 
μεταξύ ζήτησης και παροχής θέρμανσης 
και ψύξης, τα χωροταξικά σχέδια πρέπει 
να ευνοούν τη συγκέντρωση πολλών 
βιομηχανικών μονάδων στην ίδια 
τοποθεσία

(β) οι νέες οικιστικές ζώνες ή οι νέες 
βιομηχανικές μονάδες οι οποίες 
καταναλώνουν θερμότητα κατά τις οικείες
διαδικασίες παραγωγής επιδιώκεται να 
τοποθετούνται σε περιοχές όπου η μέγιστη 
ποσότητα της οικείας ζήτησης θερμότητας 
καλύπτεται από τη διαθέσιμη 
απορριπτόμενη θερμότητα, όπως ορίζεται 
στους εθνικούς χάρτες θέρμανσης και 
ψύξης. Για τη διασφάλιση της βέλτιστης 
αντιστοιχίας μεταξύ ζήτησης και παροχής 
θέρμανσης και ψύξης, τα χωροταξικά 
σχέδια πρέπει να ευνοούν τη συγκέντρωση 
πολλών βιομηχανικών μονάδων στην ίδια 
τοποθεσία·

Or. fi

Τροπολογία 383
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 7 – σημείο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι νέες οικιστικές ζώνες ή οι νέες 
βιομηχανικές μονάδες οι οποίες 
καταναλώνουν θερμότητα κατά τις οικείες 
διαδικασίες παραγωγής τοποθετούνται σε 
περιοχές όπου η μέγιστη ποσότητα της 
οικείας ζήτησης θερμότητας καλύπτεται 
από τη διαθέσιμη απορριπτόμενη 
θερμότητα, όπως ορίζεται στα εθνικά 
σχέδια θέρμανσης και ψύξης. Για τη 
διασφάλιση της βέλτιστης αντιστοιχίας 
μεταξύ ζήτησης και παροχής θέρμανσης 
και ψύξης, τα χωροταξικά σχέδια πρέπει 
να ευνοούν τη συγκέντρωση πολλών 
βιομηχανικών μονάδων στην ίδια 
τοποθεσία.

(β) οι νέες οικιστικές ζώνες ή οι ζώνες του
τριτογενούς τομέα, τα νέα δημόσια κτίρια 
ή τα κτίρια του τριτογενούς τομέα ή οι 
νέες βιομηχανικές μονάδες οι οποίες 
καταναλώνουν θερμότητα κατά τις οικείες 
διαδικασίες παραγωγής τοποθετούνται σε 
περιοχές όπου η μέγιστη ποσότητα της 
οικείας ζήτησης θερμότητας καλύπτεται 
από τη διαθέσιμη απορριπτόμενη 
θερμότητα, όπως ορίζεται στα εθνικά 
σχέδια θέρμανσης και ψύξης. Για τη 
διασφάλιση της βέλτιστης αντιστοιχίας 
μεταξύ ζήτησης και παροχής θέρμανσης 
και ψύξης, τα χωροταξικά σχέδια πρέπει 
να ευνοούν τη συγκέντρωση πολλών 
βιομηχανικών μονάδων στην ίδια 
τοποθεσία.
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Or. en

Τροπολογία 384
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 7 – σημείο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) οι οικιστικές ζώνες και οι βιομηχανικές 
μονάδες που καταναλώνουν θερμότητα 
κατά τις οικείες διαδικασίες παραγωγής 
συνδέονται με το τοπικό δίκτυο 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης.

(δ) οι οικιστικές ζώνες, οι ζώνες του 
τριτογενούς τομέα, τα δημόσια κτίρια ή 
τα κτίρια του τριτογενούς τομέα και οι 
βιομηχανικές μονάδες που καταναλώνουν 
θερμότητα κατά τις οικείες διαδικασίες 
παραγωγής συνδέονται με το τοπικό δίκτυο 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης.

Or. en

Τροπολογία 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 386
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 387
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή 
του τόπου θερμικών εγκαταστάσεων 
ηλεκτροπαραγωγής και βιομηχανικών
εγκαταστάσεων

Ανάλυση κόστους-οφέλους

[θα συμπληρωθεί]

Or. en

Τροπολογία 388
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επιλογή τόπου των θερμικών 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 3 
και 6.

διαγράφεται

Όταν ένα σημείο ζήτησης θερμότητας με 
επίπεδο κατανάλωσης που αναφέρεται 
στη στήλη Γ υπάρχει ή είναι εν δυνάμει 
σημείο ζήτησης θερμότητας, ο σταθμός 
ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να βρίσκεται 
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σε απόσταση μικρότερη από την 
αντίστοιχη απόσταση στη στήλη A. Ως εν 
δυνάμει σημείο ζήτησης θερμότητας 
ορίζεται εκείνο όπου είναι δυνατόν να 
αποδειχθεί ότι αυτό μπορεί εύλογα να 
δημιουργηθεί, για παράδειγμα με την 
κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης. Για 
παράδειγμα, χρησιμοποιώντας 
τυποποιημένες τεχνικές εκτίμησης, εάν 
μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει 
συγκεντρωτικό θερμικό φορτίο άνω των 
15 MW/km2, αυτό θεωρείται ότι είναι 
σημείο ζήτησης θερμότητας. Το συνολικό 
άθροισμα των εν λόγω δυνάμενων να 
συνδεθούν φορτίων που αντιστοιχούν στα 
τετραγωνικά χιλιόμετρα πρέπει να 
θεωρείται ότι αποτελεί την ισχύ ζήτησης 
των εν λόγω σημείων ζήτησης 
θερμότητας.
Η απόσταση Α είναι η διαδρομή 
σωληναγωγού και όχι μια ευθεία γραμμή, 
κατά μήκος της οποίας θεωρείται εφικτή 
από τους εμπειρογνώμονες μηχανικούς 
που χρησιμοποιούν τυποποιημένες 
τεχνικές εκτίμησης, όπως η μέτρηση 
ποσότητας, η κατασκευή αγωγού 
μεταφοράς ύδατος αντιστοίχου μεγέθους 
με συγκρατημένο κόστος. Αποκλείονται 
τα εμπόδια όπως οι οροσειρές, τα κέντρα 
πόλεων, οι δύσκολες διελεύσεις ποταμών 
ή θαλασσών, κ.λπ.
A | B | Γ | Μέγιστη απόσταση μεταξύ της 
προτεινόμενης εγκατάστασης ηλεκτρικής 
ενέργειας και του σημείου ζήτησης 
θερμότητας | Ηλεκτρική ισχύς του 
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής | 
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση στο 
σημείο ζήτησης θερμότητας < 100 km | > 
1999* MWe | > 7500 TJ/έτος | < 65 km | 
>500 | >1875 TJ/ έτος | < 15 km | > 20 
MW | > 50 TJ/ έτος
* Η νέα εγκατάσταση θα λειτουργεί κανονικά με 
συντελεστή φορτίου 90%.

Or. en

(Συνέπεια της τροπολογίας του άρθρου 11)
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας αντιπαραβάλλει εσφαλμένα τον τομέα διϋλισης με τον τομέα 
ηλεκτροπαραγωγής, κάτι που είναι παντελώς άτοπο.

Τροπολογία 389
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιλογή τόπου των βιομηχανικών 
πηγών απορριπτόμενης θερμότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 
8.

διαγράφεται

A | B | Γ | Μέγιστη απόσταση μεταξύ των 
προτεινόμενων βιομηχανικών
εγκαταστάσεων και του σημείου ζήτησης 
θερμότητας | Ισχύς | Εκτιμώμενη ετήσια 
κατανάλωση στο σημείο ζήτησης 
θερμότητας | < 75 km | > 75 MW (με 
φορτίο 60-70%) | > 1600 TJ/έτος | < 60 
km | > 50 MW με συντελεστή φορτίου 
60% | >1000 TJ/ έτος | < 25 km | > 50 MW
(> 85% συντελεστή φορτίου) | > 400 TJ/ 
έτος |< 15 km | > 20 MW | > 100 TJ/ έτος

Or. en

Τροπολογία 390
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
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πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 391
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 9 – στοιχείο β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εγγύηση προέλευσης είναι 
τυποποιημένου μεγέθους 1 MWh.
Αναφέρει την καθαρή παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία μετράται 
στα όρια του σταθμού και εξάγεται στο 
δίκτυο.

Η εγγύηση προέλευσης είναι 
τυποποιημένου μεγέθους 1 MWh.
Αναφέρει την ακαθάριστη παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. pl

Τροπολογία 392
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.
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Τροπολογία 393
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) μη ονομαστικός κατάλογος των 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
διύλιση πετρελαίου και αερίου, 
αναφέροντας για καθεμία:

διαγράφεται

– τη μέση ετήσια παραγωγή ενεργειακή 
ισχύ εισόδου της εγκατάστασης (MWth)·
– τη μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας της 
εγκατάστασης (ενεργειακό περιεχόμενο 
του μείγματος καυσίμων, MWth)·
– τη μέση ετήσια πρώτη ύλη·
– τον τύπο της μονάδας και τη 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία στην 
εγκατάσταση·
– την απόδοση βάσει του σχεδιασμού 
(θεωρητική)·
– την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας·
– την ημερομηνία της τελευταίας 
ουσιαστικής ανακαίνισης·
– τον αριθμό ωρών μέσης ετήσιας 
λειτουργίας·
– τη μέση ετήσια καθαρή λειτουργική 
απόδοση.

Or. it

Τροπολογία 394
János Áder

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) μη ονομαστικός κατάλογος των 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
διύλιση πετρελαίου και αερίου, 
αναφέροντας για καθεμία:

διαγράφεται

– τη μέση ετήσια παραγωγή ενεργειακή 
ισχύ εισόδου της εγκατάστασης (MWth)·
– τη μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας της 
εγκατάστασης (ενεργειακό περιεχόμενο 
του μείγματος καυσίμων, MWth)·
– τη μέση ετήσια πρώτη ύλη·
– τον τύπο της μονάδας και τη 
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία στην 
εγκατάσταση·
– την απόδοση βάσει του σχεδιασμού 
(θεωρητική)·
– την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας·
– την ημερομηνία της τελευταίας 
ουσιαστικής ανακαίνισης·
– τον αριθμό ωρών μέσης ετήσιας 
λειτουργίας·
– τη μέση ετήσια καθαρή λειτουργική 
απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 395
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 11 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα τιμολόγια δικτύου αντικατοπτρίζουν 
με ακρίβεια την εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας και κόστους στα δίκτυα, που 
επιτυγχάνεται από την πλευρά της ζήτησης 
και από μέτρα ανταπόκρισης στη ζήτηση 
και από την κατανεμημένη παραγωγή, 

1. Τα τιμολόγια δικτύου θα πρέπει να
αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την 
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και 
κόστους στα δίκτυα, που επιτυγχάνεται 
από την πλευρά της ζήτησης και από μέτρα 
ανταπόκρισης στη ζήτηση και από την 
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συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
που οφείλεται στη μείωση του κόστους 
παράδοσης ή στις επενδύσεις σε δίκτυα και 
στην πλέον βέλτιστη λειτουργία του 
δικτύου.

κατανεμημένη παραγωγή, 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης 
που οφείλεται στη μείωση του κόστους 
παράδοσης ή στις επενδύσεις σε δίκτυα και 
στην πλέον βέλτιστη λειτουργία του 
δικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 396
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 11 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ρύθμιση και τα τιμολόγια δικτύου 
επιτρέπουν στους διαχειριστές δικτύων να 
προσφέρουν υπηρεσίες συστήματος και 
τιμολόγια συστήματος στο πλαίσιο των 
μέτρων ανταπόκρισης στη ζήτηση, 
διαχείρισης της ζήτησης και 
κατανεμημένης παραγωγής σε 
οργανωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδίως:

2. Η ρύθμιση και τα τιμολόγια δικτύου 
ενθαρρύνουν τους διαχειριστές δικτύων να 
προάγουν υπηρεσίες συστήματος και 
τιμολόγια συστήματος στο πλαίσιο των 
μέτρων ανταπόκρισης στη ζήτηση, 
διαχείρισης της ζήτησης και 
κατανεμημένης παραγωγής σε 
οργανωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, 
που υπόκεινται σε εκτίμηση κόστους-
οφέλους ανά κατηγορία στοχοθετημένων 
καταναλωτών (στον οικιστικό, εμπορικό 
και βιομηχανικό τομέα). Οι υπηρεσίες 
συστήματος περιλαμβάνουν:

Or. en

Τροπολογία 397
Richard Seeber
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 11 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ρύθμιση και τα τιμολόγια δικτύου 
επιτρέπουν στους διαχειριστές δικτύων να 
προσφέρουν υπηρεσίες συστήματος και 
τιμολόγια συστήματος στο πλαίσιο των 
μέτρων ανταπόκρισης στη ζήτηση, 
διαχείρισης της ζήτησης και 
κατανεμημένης παραγωγής σε 
οργανωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδίως:

2. Η ρύθμιση και τα τιμολόγια δικτύου θα 
πρέπει να επιτρέπουν στους διαχειριστές 
δικτύων να προσφέρουν υπηρεσίες 
συστήματος και τιμολόγια συστήματος στο 
πλαίσιο των μέτρων ανταπόκρισης στη 
ζήτηση, διαχείρισης της ζήτησης και 
κατανεμημένης παραγωγής σε 
οργανωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδίως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 398
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 11 – σημείο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) την αποθήκευση ενέργειας. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη υπηρεσιών όπως η αποθήκευση ενέργειας στις εκ του νόμου προβλεπόμενες 
δραστηριότητες των διαχειριστών δικτύων ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων. 
Κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση ειδικών μέτρων, ούτως ώστε να αποφευχθεί η προώθηση 
δραστηριοτήτων ενεργειακής απόδοσης (π.χ. αποθήκευση ενέργειας) εκ μέρους των 
διαχειριστών δικτύων οι οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διαδικασία διαχωρισμού 
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που προβλέπεται στην οδηγία 2009/72/ΕΚ.

Τροπολογία 399
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 11 – σημείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
ο όρος «οργανωμένες αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας» περιλαμβάνει τις 
εξωχρηματιστηριακές αγορές και τα 
χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας για τη 
διαπραγμάτευση της ενέργειας, της ισχύος, 
υπηρεσιών εξισορρόπησης και 
παρεπόμενων υπηρεσιών σε όλα τα 
χρονικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων 
των προθεσμιακών αγορών και των 
ημερήσιων αγορών και ενδοημερήσιων 
αγορών.

Η δυνητική ανταπόκριση στη ζήτηση θα 
πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη 
κατά την εφαρμογή μέτρων για την 
επάρκεια ισχύος των περιφερειακών 
δικτύων ή άλλων μέτρων που αφορούν 
την ενεργειακή ασφάλεια. Για τους 
σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος 
«οργανωμένες αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας» περιλαμβάνει τις 
εξωχρηματιστηριακές αγορές και τα 
χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας για τη 
διαπραγμάτευση της ενέργειας, της ισχύος, 
υπηρεσιών εξισορρόπησης και 
παρεπόμενων υπηρεσιών σε όλα τα 
χρονικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων 
των προθεσμιακών αγορών και των 
ημερήσιων αγορών και ενδοημερήσιων 
αγορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα ενότητα πρέπει να ενισχυθεί υπό το πρίσμα της σημασίας της ανταπόκρισης στη 
ζήτηση. Παράλληλα, πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κόστους-οφέλους ώστε να διασφαλισθεί 
ότι η προώθηση της ανταπόκρισης στη ζήτηση δεν θα έχει δυσμενή αντίκτυπο σε καμία από τις 
στοχοθετημένες κατηγορίες κοινού. Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία της 
βιομηχανικής αποθήκευσης.

Τροπολογία 400
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 11 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα τιμολόγια δικτύου είναι διαθέσιμα 
και στηρίζουν τη δυναμική τιμολόγηση 
στο πλαίσιο μέτρων ανταπόκρισης στη 
ζήτηση των τελικών καταναλωτών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται:

3. Τα τιμολόγια δικτύου θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα και να στηρίζουν τη δυναμική 
τιμολόγηση στο πλαίσιο μέτρων 
ανταπόκρισης στη ζήτηση των τελικών 
καταναλωτών, όπου συμπεριλαμβάνονται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 401
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και 
διανομής οφείλουν να:

Κρίνεται σκόπιμο οι διαχειριστές 
συστήματος μεταφοράς και διανομής να:

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 402
Vladko Todorov Panayotov
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13 – τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις συμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης με το δημόσιο 
τομέα

Περίμετρος

Ελάχιστες απαιτήσεις: έλεγχος, 
προσδιορισμός λύσεων, εργασίες 
(λειτουργίας και συντήρησης), 
ευαισθητοποίηση των χρηστών, 
κοινοποίηση αποτελεσμάτων
Προαιρετικά: έργα, επενδύσεις, 
εφοδιασμός πρωτογενούς ενέργειας
Ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις συμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης με το δημόσιο 
τομέα

Or. en

Τροπολογία 403
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13 – τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις συμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης με το δημόσιο 
τομέα

Ελάχιστα στοιχεία που συνιστάται να 
περιλαμβάνονται στις συμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης με το δημόσιο 
τομέα

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
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ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 404
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

· Σαφής και διαφανής κατάλογος των
μέτρων απόδοσης που πρέπει να 
εφαρμοστούν

· Περιεχόμενο και μεθοδολογία των 
ενεργειακών ελέγχων·

σαφής και διαφανής κατάλογος των 
μέτρων απόδοσης που πρέπει να 
εφαρμοστούν.

Or. en

Τροπολογία 405
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

· Εγγυημένη εξοικονόμηση που πρέπει να 
επιτευχθεί με την εφαρμογή των μέτρων 
της σύμβασης.

· Εγγυημένη εξοικονόμηση, καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης, που 
πρέπει να επιτευχθεί με την εφαρμογή των 
μέτρων της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 406
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διάρκεια και στάδια της σύμβασης, όροι 
και προθεσμία καταγγελίας.

Επίπεδο εξυπηρέτησης και ποιότητας 
που εγγυάται η σύμβαση·
διάρκεια και στάδια της σύμβασης, όροι 
και προθεσμία καταγγελίας, ελάχιστης 
διάρκειας τριών ετών.

Or. en

Τροπολογία 407
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σαφής και διαφανής παρουσίαση των 
οικονομικών επιπτώσεων του έργου και 
κατανομή του μεριδίου των δύο μερών 
στην επιτευχθείσα εξοικονόμηση 
χρημάτων (ήτοι αμοιβή του παρόχου 
υπηρεσιών).

Σαφής και διαφανής παρουσίαση των 
οικονομικών επιπτώσεων του έργου και 
κατανομή του μεριδίου των δύο μερών 
στην επιτευχθείσα εξοικονόμηση 
χρημάτων (ήτοι αμοιβή του παρόχου 
υπηρεσιών, υποχρέωση του παρόχου 
υπηρεσιών να καταβάλλει οικονομική 
αποζημίωση για την εξ ολοκλήρου 
κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του 
συμφωνηθέντος επιπέδου κατανάλωσης 
και της πραγματικής κατανάλωσης).

Or. en

Τροπολογία 408
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 13 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις 
υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα 
εργαλεία υποβολής εκθέσεων και 
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ενημέρωσης·
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις 
υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους.

Or. en

Τροπολογία 409
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 14 – μέρος 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικό πλαίσιο για τις συμπληρωματικές 
εκθέσεις

Γενικό πλαίσιο για τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 410
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 14 –μέρος 2- παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο
19 παράγραφος 2 παρέχουν το πλαίσιο για 
την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών 
ενεργειακής απόδοσης.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1
παρέχουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη 
εθνικών στρατηγικών ενεργειακής 
απόδοσης.

[Η παρούσα τροπολογία ισχύει σε 
ολόκληρο το σημείο 2 του παραρτήματος 
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XIV. Η έγκρισή της θα καταστήσει 
απαραίτητες αντίστοιχες αλλαγές σε 
ολόκληρο το σημείο 2 του παραρτήματος 
XIV.]

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 411
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 14 – μέρος 2-σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. [...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζει την 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.


