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Τροπολογία 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
της ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή.
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να
εκπονήσουν σφαιρική εκτίμηση της 
ζήτησης για θέρμανση και ψύξη. Η 
εκτίμηση αυτή πρέπει να καλύπτει ένα 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχει στους επενδυτές πληροφορίες που 
αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης και 
να συμβάλουν σε ένα σταθερό και ευνοϊκό 
επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις που πρόκειται 
να ανακαινιστούν ουσιαστικά ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια 
επικαιροποιείται πρέπει να αναλύσουν 
κατά πόσον είναι τεχνικά και οικονομικά 
βιώσιμο να εξοπλιστούν με μονάδες ΣΗΘ 
υψηλής απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή.
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Τροπολογία 246
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης της 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή. 
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης της 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή, 
εφόσον υπάρχει επίσης επαρκής ζήτηση 
για θερμότητα και εξασφαλίζεται η 
οικονομικά συμφέρουσα λειτουργία της 
μονάδας, και η υποδομή για τα 
περαιτέρω στάδια υπάρχει ήδη ή μπορεί 
να δημιουργηθεί χωρίς μεγάλη 
επιβάρυνση. Αυτή η απορριπτόμενη 
θερμότητα μπορεί στη συνέχεια να 
μεταφερθεί εκεί όπου χρειάζεται μέσω 
δικτύων τηλεθέρμανσης. Επιπλέον, τα 
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τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

κράτη μέλη θα μπορούσαν να θεσπίσουν 
κριτήρια αδειοδότησης που να 
εξασφαλίζουν ότι οι μονάδες θα 
κατασκευάζονται σε περιοχές που 
γειτνιάζουν με σημεία ζήτησης 
θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
ωστόσο να μπορούν στην περίπτωση αυτή 
να θεσπίσουν τους όρους απαλλαγής από 
τις εν λόγω υποχρεώσεις εφόσον 
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μονάδες συμπαραγωγής στη μέση του πουθενά δεν έχουν νόημα. Ούτε όμως μπορούν πάντα, 
όπως προτείνει η Επιτροπή, να κατασκευάζονται δίπλα σε πιθανούς καταναλωτές –όπως μέσα 
σε κατοικημένες περιοχές. Η επιλογή του τόπου εγκατάστασης θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
γίνεται από τις τοπικές αρχές, και μάλιστα με διάλογο με τους κατοίκους και τους άλλους 
ενδιαφερομένους. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίζεται πάντα η οικονομική βιωσιμότητα της 
μονάδας.

Τροπολογία 247
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης της 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης της 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και να 
εκτιμήσουν τους κοινωνικο-οικονομικούς 
και εμπορικούς λόγους για τούτο. Τα 
σχέδια αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
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ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή.
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή, 
όπου είναι τεχνικά, κοινωνικο-οικονομικά 
και εμπορικά εφικτό. Αυτή η 
απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί στη 
συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 248
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
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καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης της 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή.
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης της 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, όπου αυτό 
αρμόζει στο κλίμα τους και την οικιστική 
δομή τους. Τα σχέδια αυτά πρέπει να 
καλύπτουν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα ώστε να παρέχουν στους 
επενδυτές πληροφορίες που αφορούν τα 
εθνικά σχέδια ανάπτυξης και να 
συμβάλουν σε ένα σταθερό και ευνοϊκό 
επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή.
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 249
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
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ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
της ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή.
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 250
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
της ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή.
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη προάγουν την 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και την
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη.

Or. en
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Τροπολογία 251
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης της 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή. 
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης της 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί μπορούν να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή. 
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.
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Τροπολογία 252
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης της 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή. 
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης της 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή. 
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης. 
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
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τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις. Για την 
προώθηση των επενδύσεων στον τομέα 
της συμπαραγωγής, δεν θα πρέπει οι 
συγκεκριμένες μονάδες να υπάγονται 
υποχρεωτικά στις διατάξεις της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 2003.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων συμπαραγωγής θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν 
αν θέλουν να συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών.

Τροπολογία 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Jan Březina, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης της 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικές αναλύσεις του 
δυναμικού ανάπτυξης της ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης, και τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν στόχο να παρέχουν στους επενδυτές 
πληροφορίες που αφορούν τα εθνικά 
σχέδια ανάπτυξης για αρκετά μεγάλο 
χρονικό διάστημα έτσι ώστε να 
συμβάλουν σε ένα σταθερό και ευνοϊκό 
επενδυτικό περιβάλλον. Όταν η ανάλυση 
κόστους-ωφέλειας είναι θετική, οι νέες
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
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οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή.
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή.
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις. Κατά τη θέσπιση 
κριτηρίων αδειοδότησης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται 
απολύτως οι περιφερειακές και τοπικές 
αρμοδιότητες όσον αφορά τη χωροταξία.

Or. en

Τροπολογία 254
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης
της ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξετάσουν το δυναμικό της ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης, και τηλεθέρμανσης και 



PE475.874 14/120 AM\882687EL.doc

EL

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή.
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

τηλεψύξης. Τα σχέδια αυτά πρέπει να 
καλύπτουν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα ώστε να παρέχουν στους 
επενδυτές πληροφορίες που αφορούν τα 
εθνικά σχέδια ανάπτυξης και να 
συμβάλουν σε ένα σταθερό και ευνοϊκό 
επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να εξετάσουν κατά 
πόσο είναι εφικτή η εγκατάσταση 
μονάδων ΣΗΘ υψηλής απόδοσης για την 
ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας 
που προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή.
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διερευνήσουν το 
δυναμικό για τοποθέτηση των 
εγκαταστάσεων σε περιοχές που 
γειτνιάζουν με σημεία ζήτησης 
θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν τους 
όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
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πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης της 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή.
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης της 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή
όπου είναι τεχνικά, οικονομικά και 
εμπορικά εφικτό. Αυτή η απορριπτόμενη 
θερμότητα μπορεί στη συνέχεια να 
μεταφερθεί εκεί όπου χρειάζεται μέσω 
δικτύων τηλεθέρμανσης. Για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κριτήρια αδειοδότησης για να 
διασφαλίσουν την τοποθέτηση των 
εγκαταστάσεων σε περιοχές που 
γειτνιάζουν με σημεία ζήτησης 
θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν τους 
όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης της 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να καλύπτουν ένα αρκετά 
μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να 
παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες 
που αφορούν τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης 
και να συμβάλουν σε ένα σταθερό και 
ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή.
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

(23)  Η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας - ΣΗΘ) και η 
τηλεθέρμανση και τηλεψύξη έχουν 
σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας το οποίο παραμένει 
σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην 
Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάπτυξης της 
ΣΗΘ υψηλής απόδοσης, και 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης τα οποία να 
εκτιμούν το κοινωνικο-οικονομικό 
κόστος.Τα σχέδια αυτά πρέπει να 
καλύπτουν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα ώστε να παρέχουν στους 
επενδυτές πληροφορίες που αφορούν τα 
εθνικά σχέδια ανάπτυξης και να 
συμβάλουν σε ένα σταθερό και ευνοϊκό 
επενδυτικό περιβάλλον. Οι νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες 
έχουν ουσιαστικά ανακαινιστεί ή των 
οποίων η έγκριση ή η άδεια έχει 
επικαιροποιηθεί πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με μονάδες ΣΗΘ υψηλής 
απόδοσης για την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας που 
προκύπτει από την ηλεκτροπαραγωγή.
Αυτή η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
στη συνέχεια να μεταφερθεί εκεί όπου 
χρειάζεται μέσω δικτύων τηλεθέρμανσης.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να θεσπίσουν κριτήρια 
αδειοδότησης για να διασφαλίσουν την 
τοποθέτηση των εγκαταστάσεων σε 
περιοχές που γειτνιάζουν με σημεία 
ζήτησης θερμότητας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει ωστόσο να μπορούν να θεσπίσουν 
τους όρους απαλλαγής από τις εν λόγω 
υποχρεώσεις εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις.

Or. en
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Τροπολογία 257
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Εταιρίες μεταποίησης που
χρησιμοποιούν απορριπτόμενη
θερμότητα απο σταθμούς παραγωγής
ενέργειας ως θερμότητα διεργασίας, 
πρέπει να λαμβάνουν αυτή τη θερμότητα 
σε προτιμησιακές τιμές και το κόστος της 
ενέργειας αυτής δεν πρέπει να υπόκειται 
σε φορολόγηση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σημαντικές ποσότητες πρωτογενούς ενέργειας διαφεύγουν αχρησιμοποίητες προς το παρόν ως 
θερμότητα στο περιβάλλον, ιδίως όπου οι θερμικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας βρίσκονται 
μακριά από πληθυσμιακά κέντρα.

Τροπολογία 258
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Τα χημικά προϊόντα που
προορίζονται για χρήση ως συνθετικά
καύσιμα που συνοδεύουν τη 
συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή 
θερμότητας από ορυκτά καύσιμα πρέπει 
να υπόκεινται σε προτιμησιακή 
φορολόγηση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν αισθητά τις εκπομπές CO2· για παράδειγμα, το 
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CO2 αποτελεί ζωτικό υπόστρωμα της παραγωγής συνθετικών καυσίμων.

Τροπολογία 259
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια 
ώστε ο τελικός πελάτης να είναι σε θέση 
να επιλέξει μεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας 
από συμπαραγωγή και ηλεκτρικής 
ενέργειας παραγόμενης με άλλες τεχνικές, 
η προέλευση της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης πρέπει να διασφαλίζεται με 
βάση εναρμονισμένες τιμές απόδοσης 
αναφοράς. Η εγγύηση των καθεστώτων 
προέλευσης δεν συνεπάγεται δικαίωμα 
υπαγωγής στους εθνικούς μηχανισμούς 
στήριξης. Είναι σημαντικό να μπορούν να 
καλύπτονται από εγγύηση προέλευσης 
όλες οι μορφές ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγονται από συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης. Οι εγγυήσεις προέλευσης 
πρέπει να διακρίνονται από τα 
ανταλλάξιμα πιστοποιητικά.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 260
Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια 
ώστε ο τελικός πελάτης να είναι σε θέση 
να επιλέξει μεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας 
από συμπαραγωγή και ηλεκτρικής 
ενέργειας παραγόμενης με άλλες τεχνικές, 

διαγράφεται
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η προέλευση της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης πρέπει να διασφαλίζεται με 
βάση εναρμονισμένες τιμές απόδοσης 
αναφοράς. Η εγγύηση των καθεστώτων 
προέλευσης δεν συνεπάγεται δικαίωμα 
υπαγωγής στους εθνικούς μηχανισμούς 
στήριξης. Είναι σημαντικό να μπορούν να 
καλύπτονται από εγγύηση προέλευσης 
όλες οι μορφές ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγονται από συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης. Οι εγγυήσεις προέλευσης 
πρέπει να διακρίνονται από τα 
ανταλλάξιμα πιστοποιητικά.

Or. en

Τροπολογία 261
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια 
ώστε ο τελικός πελάτης να είναι σε θέση 
να επιλέξει μεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας 
από συμπαραγωγή και ηλεκτρικής 
ενέργειας παραγόμενης με άλλες τεχνικές, 
η προέλευση της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης πρέπει να διασφαλίζεται με 
βάση εναρμονισμένες τιμές απόδοσης 
αναφοράς. Η εγγύηση των καθεστώτων 
προέλευσης δεν συνεπάγεται δικαίωμα 
υπαγωγής στους εθνικούς μηχανισμούς 
στήριξης. Είναι σημαντικό να μπορούν να 
καλύπτονται από εγγύηση προέλευσης 
όλες οι μορφές ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγονται από συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης. Οι εγγυήσεις προέλευσης 
πρέπει να διακρίνονται από τα 
ανταλλάξιμα πιστοποιητικά.

(25) Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια 
ώστε ο τελικός πελάτης να είναι σε θέση 
να επιλέξει μεταξύ ηλεκτρικής ενέργειας 
από συμπαραγωγή και ηλεκτρικής 
ενέργειας παραγόμενης με άλλες τεχνικές, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να επισημαίνουν την 
προέλευση του ρεύματος από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης πρέπει να 
διασφαλίζεται με βάση εναρμονισμένες 
τιμές απόδοσης αναφοράς. Αν ένα κράτος 
μέλος πάρει τέτοια απόφαση, είναι 
σημαντικό να καλύπτονται από εγγύηση 
προέλευσης όλες οι μορφές ηλεκτρικής 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του 
ρεύματος από αιολική ή ηλιακή ενέργεια 
καθώς επίσης από πυρηνική ενέργεια, 
από άνθρακα, από φυσικό αέριο, από τα 
κύματα, από πυρηνική σύντηξη και από 
άλλες τεχνολογίες του μέλλοντος. Στην 
περίπτωση ενεργειακού μίγματος πρέπει 
να αναφέρονται το ποσοστό και το 
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κόστος κάθε επιμέρους πηγής, όπως 
επίσης η πρόσθετη επιβάρυνση που 
συνεπάγεται η παροχή της πληροφορίας 
αυτής, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
πλήρης διαφάνεια. Οι εγγυήσεις 
προέλευσης πρέπει να διακρίνονται από τα 
ανταλλάξιμα πιστοποιητικά και δεν 
θεμελιώνουν από μόνες τους δικαίωμα 
ένταξης σε εθνικά μέτρα ενίσχυσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου η ΕΕ να εξασφαλίζει ουσιαστική διαφάνεια, πρέπει να εξηγούνται στους πελάτες 
τα διάφορα στοιχεία κόστους, όχι μόνο όσον αφορά την προέλευση και τον τρόπο παραγωγής 
του ρεύματος ή της θερμότητας. Αν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να θεσπίσει σύστημα 
αποδείξεων, το σύστημα αυτό πρέπει να καλύπτει όλες τις πηγές ενέργειας και όλους τους 
τρόπους παραγωγής. Το κόστος της αντίστοιχης επιβάρυνσης πρέπει να βαρύνει τους πελάτες –
και να επιδεικνύεται.

Τροπολογία 262
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η συγκεκριμένη διάρθρωση της 
συμπαραγωγής και οι τομείς 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που 
περιλαμβάνουν πολλούς παραγωγούς 
μικρού και μεσαίου μεγέθους πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, ειδικά κατά την 
επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών 
για την απόκτηση άδειας κατασκευής 
εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ή 
συνδεδεμένων δικτύων, κατ’ εφαρμογή της 
αρχής «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα».

(26) Η συγκεκριμένη διάρθρωση της 
συμπαραγωγής και οι τομείς 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που 
περιλαμβάνουν πολλούς παραγωγούς 
μικρού και μεσαίου μεγέθους πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, ειδικά κατά την 
επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών 
για την απόκτηση άδειας κατασκευής 
εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ή 
συνδεδεμένων δικτύων, κατ’ εφαρμογή της 
αρχής «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα», 
εφόσον εξασφαλίζεται η τήρηση των 
ανώτατων δυνατών προτύπων 
αποτελεσματικότητας προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της οδηγίας..

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι μεγάλες μονάδες είναι ως επί το πλείστον αποδοτικότερες από τον συνδυασμό περισσότερων 
μικρών. Προκειμένου να είναι σοβαρή η προσπάθεια για επίτευξη του στόχου αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης, δεν πρέπει η βασική αρχή «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» να 
υπονομεύει τον στόχο της απόδοσης. Αντίστοιχα, οι μικρές μονάδες πρέπει να υπόκεινται στις 
υψηλότερες δυνατές απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 263
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η συγκεκριμένη διάρθρωση της 
συμπαραγωγής και οι τομείς 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που 
περιλαμβάνουν πολλούς παραγωγούς 
μικρού και μεσαίου μεγέθους πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, ειδικά κατά την 
επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών 
για την απόκτηση άδειας κατασκευής 
εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ή 
συνδεδεμένων δικτύων, κατ’ εφαρμογή της 
αρχής «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα».

(26) Η συγκεκριμένη διάρθρωση της 
συμπαραγωγής και οι τομείς 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που 
περιλαμβάνουν πολλούς παραγωγούς 
μικρού και μεσαίου μεγέθους πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, ειδικά κατά την 
επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών 
για την απόκτηση άδειας κατασκευής 
εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ή 
συνδεδεμένων δικτύων, κατ’ εφαρμογή της 
αρχής «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα».
Από αυτή την άποψη, πρέπει να
διευκολύνεται η εγκατάσταση μονάδων
μικροσυμπαραγωγής σε μεμονωμένους 
χώρους.

Or. en

Τροπολογία 264
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η συγκεκριμένη διάρθρωση της 
συμπαραγωγής και οι τομείς 

(26) Η συγκεκριμένη διάρθρωση της 
συμπαραγωγής και οι τομείς 
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τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που 
περιλαμβάνουν πολλούς παραγωγούς 
μικρού και μεσαίου μεγέθους πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, ειδικά κατά την 
επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών 
για την απόκτηση άδειας κατασκευής 
εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ή 
συνδεδεμένων δικτύων, κατ’ εφαρμογή της 
αρχής «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα».

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που 
περιλαμβάνουν πολλούς παραγωγούς 
μικρού και μεσαίου μεγέθους πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, ειδικά κατά την 
επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών 
για την απόκτηση άδειας κατασκευής 
εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ή 
συνδεδεμένων δικτύων, κατ’ εφαρμογή της 
αρχής «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα».
Συγκεκριμένα, πρέπει να διευκολύνεται η
εγκατάσταση μονάδων
μικροσυμπαραγωγής σε μεμονωμένους 
χώρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δηλώνει ότι οι διοικητικές διαδικασίες για την εγκατάσταση μονάδων 
μικροσυμπαραγωγής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερες.

Τροπολογία 265
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η συγκεκριμένη διάρθρωση της 
συμπαραγωγής και οι τομείς 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που 
περιλαμβάνουν πολλούς παραγωγούς 
μικρού και μεσαίου μεγέθους πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, ειδικά κατά την 
επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών 
για την απόκτηση άδειας κατασκευής 
εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ή 
συνδεδεμένων δικτύων, κατ’ εφαρμογή της 
αρχής «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα».

(26) Η συγκεκριμένη διάρθρωση της 
συμπαραγωγής και οι τομείς 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που 
περιλαμβάνουν πολλούς παραγωγούς 
μικρού και μεσαίου μεγέθους πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, ειδικά κατά την 
επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών 
για την απόκτηση άδειας κατασκευής 
εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ή 
συνδεδεμένων δικτύων, κατ’ εφαρμογή της 
αρχής «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα».
Συγκεκριμένα, πρέπει να διευκολυνθεί η
εγκατάσταση μονάδων
μικροσυμπαραγωγής σε μεμονωμένους 
χώρους.

Or. en
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Τροπολογία 266
Judith A. Merkies, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η συγκεκριμένη διάρθρωση της 
συμπαραγωγής και οι τομείς 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που 
περιλαμβάνουν πολλούς παραγωγούς 
μικρού και μεσαίου μεγέθους πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, ειδικά κατά την 
επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών 
για την απόκτηση άδειας κατασκευής 
εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ή 
συνδεδεμένων δικτύων, κατ’ εφαρμογή της 
αρχής «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα».

(26) Η συγκεκριμένη διάρθρωση της 
συμπαραγωγής και οι τομείς 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που 
περιλαμβάνουν πολλούς παραγωγούς 
μικρού και μεσαίου μεγέθους πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, ειδικά κατά την 
επανεξέταση των διοικητικών διαδικασιών 
για την απόκτηση άδειας κατασκευής 
εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ή 
συνδεδεμένων δικτύων, κατ’ εφαρμογή της 
αρχής «σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα».
Συγκεκριμένα, πρέπει να διευκολυνθεί η
εγκατάσταση μονάδων
μικροσυμπαραγωγής σε μεμονωμένους 
χώρους.

Or. en

Τροπολογία 267
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι περισσότερες επιχειρήσεις της ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 
Αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας για την ΕΕ. Για 
να βοηθηθούν να υιοθετήσουν μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθιερώσουν ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο με στόχο να παράσχουν στις ΜΜΕ 
τεχνική βοήθεια και στοχευμένες 
πληροφορίες.

(27) Οι περισσότερες επιχειρήσεις της ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 
Αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας για την ΕΕ. Για 
να βοηθηθούν να υιοθετήσουν μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθιερώσουν ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο με στόχο να παράσχουν στις ΜΜΕ 
τεχνική βοήθεια και στοχευμένες 
πληροφορίες. Το ιδανικό θα ήταν να 
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ανατεθεί και σε ΜΜΕ η εκτέλεση μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης 
ενέργειας, προκειμένου να δημιουργηθούν 
νέες θέσεις εργασίας ή τουλάχιστον να 
διατηρηθούν οι υπάρχουσες.

Or. de

Τροπολογία 268
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι περισσότερες επιχειρήσεις της ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας για την ΕΕ. Για 
να βοηθηθούν να υιοθετήσουν μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθιερώσουν ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο με στόχο να παράσχουν στις ΜΜΕ 
τεχνική βοήθεια και στοχευμένες 
πληροφορίες.

(27) Οι περισσότερες επιχειρήσεις της ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο δυναμικό
εξοικονόμησης ενέργειας για την ΕΕ. Για
να βοηθηθούν να υιοθετήσουν μέτρα
ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη θα
πρέπει να καθιερώσουν ένα ευνοϊκό
πλαίσιο με στόχο να παράσχουν στις ΜΜΕ
τεχνική βοήθεια και στοχευμένες
πληροφορίες υπενθυμίζοντας ότι το 
καλύτερο κίνητρο για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να είναι οι 
χρηματοοικονομικές εξοικονομήσεις που 
θα επιτευχθούν μέσω μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 269
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι περισσότερες επιχειρήσεις της ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

(27) Οι περισσότερες επιχειρήσεις της ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 
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Αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας για την ΕΕ. Για 
να βοηθηθούν να υιοθετήσουν μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθιερώσουν ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο με στόχο να παράσχουν στις ΜΜΕ 
τεχνική βοήθεια και στοχευμένες 
πληροφορίες.

Αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας για την ΕΕ. Για 
να βοηθηθούν να υιοθετήσουν μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθιερώσουν ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο με στόχο να παράσχουν στις ΜΜΕ 
τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια, 
καθώς και στοχευμένες πληροφορίες.

Or. ro

Τροπολογία 270
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η οδηγία 2010/75/EΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
περί βιομηχανικών εκπομπών, 
περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση 
μεταξύ των κριτηρίων για τον καθορισμό 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών οι 
οποίες αναμένεται να χρησιμεύσουν ως 
σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων έκδοσης άδειας για 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένων 
των εγκαταστάσεων καύσης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW και άνω.
Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία παρέχει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να μην 
επιβάλουν απαιτήσεις για την ενεργειακή 
απόδοση σε μονάδες καύσης ή σε άλλες 
μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο του 
άνθρακα επιτοπίως, για τις 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
του θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας.

(28) Η οδηγία 2010/75/EΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
περί βιομηχανικών εκπομπών, 
περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση 
μεταξύ των κριτηρίων για τον καθορισμό 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών οι 
οποίες αναμένεται να χρησιμεύσουν ως 
σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων έκδοσης άδειας για 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένων 
των εγκαταστάσεων καύσης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW και άνω.
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Για να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται 
σημαντικές βελτιώσεις ενεργειακής 
απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, 
και στα διυλιστήρια πετρελαίου και 
αερίου, τα πραγματικά επίπεδα 
ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να συγκρίνονται 
με τα σχετικά επίπεδα ενεργειακής 
απόδοσης που συνδέονται με την 
εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
συγκρίνει τα επίπεδα ενεργειακής 
απόδοσης και να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να προτείνει πρόσθετα μέτρα εάν 
υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης και των επιπέδων που 
συνδέονται με την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
σχετικά με τις πραγματικές τιμές 
ενεργειακής απόδοσης πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται κατά την αναθεώρηση 
των εναρμονισμένων τιμών απόδοσης 
αναφοράς για τη μεμονωμένη παραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που 
καθορίζονται στην απόφαση 2007/74/ΕΚ 
της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 
2006.

Or. en

Τροπολογία 271
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η οδηγία 2010/75/EΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
περί βιομηχανικών εκπομπών, 
περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση 

(28) Η οδηγία 2010/75/EΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
περί βιομηχανικών εκπομπών, 
περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση 
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μεταξύ των κριτηρίων για τον καθορισμό 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών οι 
οποίες αναμένεται να χρησιμεύσουν ως 
σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων έκδοσης άδειας για 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένων 
των εγκαταστάσεων καύσης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW και άνω. 
Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία παρέχει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να μην 
επιβάλουν απαιτήσεις για την ενεργειακή 
απόδοση σε μονάδες καύσης ή σε άλλες 
μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο του 
άνθρακα επιτοπίως, για τις δραστηριότητες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας. Για να 
διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται 
σημαντικές βελτιώσεις ενεργειακής 
απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, και 
στα διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου, τα 
πραγματικά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης 
θα πρέπει να παρακολουθούνται και να 
συγκρίνονται με τα σχετικά επίπεδα 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
συγκρίνει τα επίπεδα ενεργειακής 
απόδοσης και να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να προτείνει πρόσθετα μέτρα εάν 
υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης και των επιπέδων που 
συνδέονται με την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
σχετικά με τις πραγματικές τιμές 
ενεργειακής απόδοσης πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται κατά την αναθεώρηση 
των εναρμονισμένων τιμών απόδοσης 
αναφοράς για τη μεμονωμένη παραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που 

μεταξύ των κριτηρίων για τον καθορισμό 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών οι 
οποίες αναμένεται να χρησιμεύσουν ως 
σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων έκδοσης άδειας για 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένων 
των εγκαταστάσεων καύσης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW και άνω. 
Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία παρέχει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να μην 
επιβάλουν απαιτήσεις για την ενεργειακή 
απόδοση σε μονάδες καύσης ή σε άλλες 
μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο του 
άνθρακα επιτοπίως, για τις δραστηριότητες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας. Για να 
διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται 
σημαντικές βελτιώσεις ενεργειακής 
απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, και 
στα διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου, τα 
πραγματικά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης 
θα πρέπει να παρακολουθούνται και να 
συγκρίνονται με τα σχετικά επίπεδα 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
συγκρίνει τα επίπεδα ενεργειακής 
απόδοσης και να δημοσιεύει τα 
αποτελέσματα, με την επιφύλαξη της 
προστασίας των εμπιστευτικών 
δεδομένων, εάν υφίστανται σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των πραγματικών 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης και των 
επιπέδων που συνδέονται με την εφαρμογή 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Σε 
τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή πρέπει να 
βρίσκει κοινές λύσεις, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη και τους φορείς 
εκμετάλλευσης, για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης χωρίς να 
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καθορίζονται στην απόφαση 2007/74/ΕΚ 
της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 
2006.

βλάπτεται ο ανταγωνισμός.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις από την οδηγία ΣΕΔΕ είναι καθ’ όλα σκόπιμες και θα πρέπει να διατηρηθούν –
κυρίως, δεν μπορεί να αναιρεθούν με άλλη οδηγία. Το καθοριστικό δεν είναι να θεσπιστούν 
ακόμα περισσότερες νομικές υποχρεώσεις, αλλά να βρεθούν λύσεις και την περαιτέρω 
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του εγχώριου κλάδου. Ιδιαίτερα κινδυνεύει εδώ η 
πετροχημική βιομηχανία.

Τροπολογία 272
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η οδηγία 2010/75/EΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
περί βιομηχανικών εκπομπών, 
περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση 
μεταξύ των κριτηρίων για τον καθορισμό 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών οι 
οποίες αναμένεται να χρησιμεύσουν ως 
σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων έκδοσης άδειας για 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένων 
των εγκαταστάσεων καύσης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW και άνω.
Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία παρέχει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να μην 
επιβάλουν απαιτήσεις για την ενεργειακή 
απόδοση σε μονάδες καύσης ή σε άλλες 
μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο του 
άνθρακα επιτοπίως, για τις δραστηριότητες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 

(28) Η οδηγία 2010/75/EΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
περί βιομηχανικών εκπομπών, 
περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση 
μεταξύ των κριτηρίων για τον καθορισμό 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών οι 
οποίες αναμένεται να χρησιμεύσουν ως 
σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων έκδοσης άδειας για 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένων 
των εγκαταστάσεων καύσης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW και άνω.
Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία παρέχει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να μην 
επιβάλουν απαιτήσεις για την ενεργειακή 
απόδοση σε μονάδες καύσης ή σε άλλες 
μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο του 
άνθρακα επιτοπίως, για τις δραστηριότητες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
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θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας. Για να 
διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται 
σημαντικές βελτιώσεις ενεργειακής 
απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, και 
στα διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου,
τα πραγματικά επίπεδα ενεργειακής 
απόδοσης θα πρέπει να παρακολουθούνται 
και να συγκρίνονται με τα σχετικά επίπεδα 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
συγκρίνει τα επίπεδα ενεργειακής 
απόδοσης και να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να προτείνει πρόσθετα μέτρα εάν 
υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης και των επιπέδων που 
συνδέονται με την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
σχετικά με τις πραγματικές τιμές 
ενεργειακής απόδοσης πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται κατά την αναθεώρηση 
των εναρμονισμένων τιμών απόδοσης 
αναφοράς για τη μεμονωμένη παραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που 
καθορίζονται στην απόφαση 2007/74/ΕΚ 
της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2006.

θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας. Για να 
διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται 
σημαντικές βελτιώσεις ενεργειακής 
απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, τα 
πραγματικά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης 
θα πρέπει να παρακολουθούνται και να 
συγκρίνονται με τα σχετικά επίπεδα 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
συγκρίνει τα επίπεδα ενεργειακής 
απόδοσης και να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να προτείνει πρόσθετα μέτρα εάν 
υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης και των επιπέδων που 
συνδέονται με την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
σχετικά με τις πραγματικές τιμές 
ενεργειακής απόδοσης πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται κατά την αναθεώρηση 
των εναρμονισμένων τιμών απόδοσης 
αναφοράς για τη μεμονωμένη παραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που 
καθορίζονται στην απόφαση 2007/74/ΕΚ 
της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries.Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.
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Τροπολογία 273
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η οδηγία 2010/75/EΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
περί βιομηχανικών εκπομπών, 
περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση 
μεταξύ των κριτηρίων για τον καθορισμό 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών οι 
οποίες αναμένεται να χρησιμεύσουν ως 
σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων έκδοσης άδειας για 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένων 
των εγκαταστάσεων καύσης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW και άνω.
Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία παρέχει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να μην 
επιβάλουν απαιτήσεις για την ενεργειακή 
απόδοση σε μονάδες καύσης ή σε άλλες 
μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο του 
άνθρακα επιτοπίως, για τις δραστηριότητες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας. Για να 
διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται 
σημαντικές βελτιώσεις ενεργειακής 
απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, και 
στα διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου, τα 
πραγματικά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης 
θα πρέπει να παρακολουθούνται και να 
συγκρίνονται με τα σχετικά επίπεδα 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

(28) Η οδηγία 2010/75/EΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
περί βιομηχανικών εκπομπών, 
περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση 
μεταξύ των κριτηρίων για τον καθορισμό 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών οι 
οποίες αναμένεται να χρησιμεύσουν ως 
σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων έκδοσης άδειας για 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένων 
των εγκαταστάσεων καύσης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW και άνω.
Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία παρέχει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να μην 
επιβάλουν απαιτήσεις για την ενεργειακή 
απόδοση σε μονάδες καύσης ή σε άλλες 
μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο του 
άνθρακα επιτοπίως, για τις δραστηριότητες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας. Για να 
διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται 
σημαντικές βελτιώσεις ενεργειακής 
απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, και 
στα διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου, τα 
πραγματικά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης 
θα πρέπει να παρακολουθούνται και να 
συγκρίνονται με τα σχετικά επίπεδα 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να
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συγκρίνει τα επίπεδα ενεργειακής 
απόδοσης και να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να προτείνει πρόσθετα μέτρα εάν 
υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης και των επιπέδων που 
συνδέονται με την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
σχετικά με τις πραγματικές τιμές 
ενεργειακής απόδοσης πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται κατά την αναθεώρηση 
των εναρμονισμένων τιμών απόδοσης 
αναφοράς για τη μεμονωμένη παραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που 
καθορίζονται στην απόφαση 2007/74/ΕΚ 
της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2006.

συγκρίνει τα επίπεδα ενεργειακής
απόδοσης και να εξετάσει το ενδεχόμενο
να προτείνει πρόσθετα μέτρα στο πλαίσιο 
της οδηγίας 2010/75/ΕΚ εάν υφίστανται 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης και των επιπέδων που 
συνδέονται με την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
σχετικά με τις πραγματικές τιμές 
ενεργειακής απόδοσης πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται κατά την αναθεώρηση 
των εναρμονισμένων τιμών απόδοσης 
αναφοράς για τη μεμονωμένη παραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που 
καθορίζονται στην απόφαση 2007/74/ΕΚ 
της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (2010/75/ΕΚ) ήδη παρέχει ένα πλαίσιο προκειμένου οι
φορείς εκμετάλλευσης ενέργειας να επενδύουν σε αποδοτικές εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενέργειας που βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Κατά συνέπεια, νέες ρυθμίσεις
όπως η θέσπιση νέων προτύπων αποδοτικότητας είναι περιττές και σαφώς ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε αλληλοκάλυψη με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές.

Τροπολογία 274
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28 a) Οποιοδήποτε μέτρο της παρούσας
οδηγίας εφαρμόζεται σε κλάδους 
εντάσεως ενέργειας που αναγνωρίζονται 
ως εκτεθειμένοι σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα βάσει του ΣΕΔΕ, 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
ανταγωνιστικότητα των εν λόγω κλάδων 
και κατά συνέπεια πρέπει να είναι 
αποτελεσματικό από πλευράς κόστους.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το υψηλό κόστος της ενέργειας, συμπληρωματικά με το ΣΕΔΕ, αποτελεί την πρωταρχική
κινητήρια δύναμη για βελτιώσεις απόδοσης ενέργειας και για τη μείωση εκπομπών σε κλάδους
που είναι εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Τροπολογία 275
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν, με βάση αντικειμενικά, 
διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, 
κανόνες που διέπουν την ανάληψη και τον 
επιμερισμό του κόστους των συνδέσεων με 
το διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο και 
των ενισχύσεων του δικτύου αυτού, και για 
τις τεχνικές προσαρμογές που απαιτούνται 
για την ένταξη νέων παραγωγών 
ηλεκτρισμού που προέρχεται από
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τους κώδικες που 
καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στο δίκτυο για τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής 
ενεργείας και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003/2003, 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα 
δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005. Πρέπει να επιτρέπεται στους 
παραγωγούς ηλεκτρισμού που προέρχεται 
από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης να 

(29) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν, με βάση αντικειμενικά, 
διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, 
κανόνες που διέπουν την ανάληψη και τον 
επιμερισμό του κόστους των συνδέσεων με 
το διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο και 
των ενισχύσεων του δικτύου αυτού, και για 
τις τεχνικές προσαρμογές που απαιτούνται 
για την ένταξη νέων παραγωγών 
ηλεκτρισμού που προέρχεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τους κώδικες που 
καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στο δίκτυο για τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής 
ενεργείας και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003/2003, 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα 
δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005. Πρέπει να επιτρέπεται στους 
παραγωγούς ηλεκτρισμού που προέρχεται 
από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης να 
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δημοσιεύουν προκήρυξη υποβολής 
προσφορών για τις εργασίες σύνδεσης. 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.

δημοσιεύουν προκήρυξη υποβολής 
προσφορών για τις εργασίες σύνδεσης. 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. Θα πρέπει 
ιδιαίτερα να εξασφαλιστεί η 
προτεραιότητα του ρεύματος αυτού 
έναντι του ρεύματος από ανανεώσιμες 
πηγές όσον αφορά την πρόσβαση στο 
δίκτυο, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να 
διασφαλιστεί η επίτευξη υψηλής 
απόδοσης μέσω συμπαραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος και θερμότητας ή 
ψύξης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τη διαρκή αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν δεν οριστεί 
με σαφήνεια η προτεραιότητα, θα έχουμε μέσα σε λίγα χρόνια σύγκρουση ανάμεσα στο ρεύμα 
από μονάδες συμπαραγωγής και το ρεύμα από μονάδες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Οι μονάδες συμπαραγωγής πρέπει να έχουν προτεραιότητα, δεδομένου ότι παράγουν 
δύο προϊόντα, προκειμένου να αποφεύγεται η δαπάνη της αποθήκευσης θερμότητας και ψύξης.
Και η μόνο η κατασκευή μονάδων αποθήκευσης ρεύματος θα προκαλέσει στα ερχόμενα χρόνια 
σημαντικό πρόσθετο κόστος.

Τροπολογία 276
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν, με βάση αντικειμενικά, 
διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, 
κανόνες που διέπουν την ανάληψη και τον 
επιμερισμό του κόστους των συνδέσεων με 
το διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο και 
των ενισχύσεων του δικτύου αυτού, και για 
τις τεχνικές προσαρμογές που απαιτούνται 

(29) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν, με βάση αντικειμενικά, 
διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, 
κανόνες που διέπουν την ανάληψη και τον 
επιμερισμό του κόστους των συνδέσεων με 
το διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο και 
των ενισχύσεων του δικτύου αυτού, και για 
τις τεχνικές προσαρμογές που απαιτούνται 
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για την ένταξη νέων παραγωγών 
ηλεκτρισμού που προέρχεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τους κώδικες που 
καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στο δίκτυο για τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής 
ενεργείας και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003/2003, 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα 
δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005. Πρέπει να επιτρέπεται στους 
παραγωγούς ηλεκτρισμού που προέρχεται 
από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης να 
δημοσιεύουν προκήρυξη υποβολής 
προσφορών για τις εργασίες σύνδεσης.
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 την ένταξη νέων παραγωγών 
ηλεκτρισμού που προέρχεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τους κώδικες που 
καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στο δίκτυο για τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής 
ενεργείας και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003/2003, 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα 
δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005. 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.

Or. en

Τροπολογία 277
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν, με βάση αντικειμενικά, 
διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, 
κανόνες που διέπουν την ανάληψη και τον 
επιμερισμό του κόστους των συνδέσεων με 

(29) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν, με βάση αντικειμενικά, 
διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, 
κανόνες που διέπουν την ανάληψη και τον 
επιμερισμό του κόστους των συνδέσεων με 
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το διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο και 
των ενισχύσεων του δικτύου αυτού, και για 
τις τεχνικές προσαρμογές που απαιτούνται 
για την ένταξη νέων παραγωγών 
ηλεκτρισμού που προέρχεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τους κώδικες που 
καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στο δίκτυο για τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής 
ενεργείας και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003/2003, 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα 
δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005. Πρέπει να επιτρέπεται στους 
παραγωγούς ηλεκτρισμού που προέρχεται 
από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης να 
δημοσιεύουν προκήρυξη υποβολής 
προσφορών για τις εργασίες σύνδεσης. 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.

το διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο και 
των ενισχύσεων του δικτύου αυτού, και για 
τις τεχνικές προσαρμογές που απαιτούνται 
για την ένταξη νέων παραγωγών 
ηλεκτρισμού που προέρχεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τους κώδικες που 
καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους 
πρόσβασης στο δίκτυο για τις 
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής 
ενεργείας και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003/2003, 
και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, 
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα 
δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1775/2005. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το
κόστος κατανέμεται δίκαια μεταξύ των
εμπλεκόμενων παραγόντων. Πρέπει να 
επιτρέπεται στους παραγωγούς 
ηλεκτρισμού που προέρχεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης να 
δημοσιεύουν προκήρυξη υποβολής 
προσφορών για τις εργασίες σύνδεσης. 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.

Or. en

Τροπολογία 278
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 a) Σύμφωνα με τις οδηγίες (ΕΚ) 
2009/72 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009 και (ΕΚ) 2009/73 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009, οι φορείς 
εκμετάλλευσης συστημάτων διανομής 
είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν την 
ενεργειακή απόδοση κατά τη λειτουργία, 
συντήρηση και ανάπτυξη του 
συστήματος διανομής. Η ευθύνη αυτή
πρέπει σαφώς να περιλαμβάνει την ενεργό
ανάπτυξη της ενεργειακής απόδοσης 
προς την κατεύθυνση των συνδεδεμένων 
καταναλωτών και των δυνητικών νέων 
καταναλωτών και όλες τις απαραίτητες 
έμμεσες ενέργειες που μπορούν να 
διευκολύνουν αυτή την προώθηση, όπως 
επενδύσεις σε προγράμματα Ε & Α 
ενεργειακής απόδοσης, δέσμευση με 
τοπικές αρχές ή επιμόρφωση της τοπικής 
επιχειρηματικής κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί ο ρόλος των φορέων εκμετάλλευσης συστημάτων διανομής σύμφωνα με το 
άρθρο 12.

Τροπολογία 279
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής 
αριθμός αξιόπιστων επαγγελματιών με 
ειδίκευση στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή της 

(30) Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής 
αριθμός αξιόπιστων επαγγελματιών με 
ειδίκευση στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή της 
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παρούσας οδηγίας, για παράδειγμα όσον 
αφορά τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις σχετικά με τους ενεργειακούς 
ελέγχους και την εφαρμογή των 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους παρόχους 
ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακούς 
ελέγχους και άλλα μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης.

παρούσας οδηγίας, για παράδειγμα όσον 
αφορά τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις σχετικά με τους ενεργειακούς 
ελέγχους και την εφαρμογή των 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους παρόχους 
ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακούς 
ελέγχους και άλλα μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν 
ειδικά γλωσσικά μαθήματα για 
ειδικευμένους τεχνικούς, προκειμένου να 
προωθηθεί η κινητικότητα των παρόχων 
υπηρεσιών και των εργαζομένων στο 
εσωτερικό της ΕΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μέσα στην ΕΕ υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα ποσοστά ανεργίας. Οι εργαζόμενοι με υψηλή 
ειδίκευση θα μπορούσαν, αν διαθέτουν τις σχετικές γλωσσικές ικανότητες, να επωφεληθούν από 
πολύ μεγαλύτερη αγορά εργασίας.

Τροπολογία 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής
αριθμός αξιόπιστων επαγγελματιών με 
ειδίκευση στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, για παράδειγμα όσον 
αφορά τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις σχετικά με τους ενεργειακούς 
ελέγχους και την εφαρμογή των 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσουν καθεστώτα 

(30) Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής 
αριθμός αξιόπιστων καταρτισμένων 
επαγγελματιών με ειδίκευση στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να 
διασφαλισθεί η αποτελεσματική και 
έγκαιρη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
για παράδειγμα όσον αφορά τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις σχετικά 
με τους ενεργειακούς ελέγχους και την 
εφαρμογή των καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να 
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πιστοποίησης για τους παρόχους 
ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακούς 
ελέγχους και άλλα μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης.

θεσπίσουν καθεστώτα πιστοποίησης για 
τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, 
ενεργειακούς ελέγχους και άλλα μέτρα 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Or. fi

Τροπολογία 281
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα αφενός της ζήτησης και, 
αφετέρου, της προσφοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών. Η διαφάνεια, για παράδειγμα 
μέσω των καταλόγων παρόχων 
ενεργειακών υπηρεσιών, μπορεί να 
συμβάλει σε αυτό. Τα υποδείγματα 
συμβάσεων και οι κατευθυντήριες 
γραμμές, ιδίως για τις συμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης, μπορούν επίσης να 
συμβάλουν στην τόνωση της ζήτησης. 
Όπως και σε άλλες μορφές 
χρηματοδοτικών διευθετήσεων με τρίτους, 
στη σύμβαση ενεργειακής απόδοσης ο 
δικαιούχος της ενεργειακής υπηρεσίας 
αποφεύγει το επενδυτικό κόστος 
χρησιμοποιώντας μέρος της οικονομικής 
αξίας της εξοικονομούμενης ενέργειας για 
αποπληρωμή της επένδυσης που 
πραγματοποιήθηκε πλήρως ή εν μέρει από 
τρίτο μέρος.

(31) Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα αφενός της ζήτησης και, 
αφετέρου, της προσφοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών. Η διαφάνεια, για παράδειγμα 
μέσω των καταλόγων παρόχων 
ενεργειακών υπηρεσιών, μπορεί να 
συμβάλει σε αυτό. Τα υποδείγματα 
συμβάσεων και οι κατευθυντήριες 
γραμμές, ιδίως για τις συμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης, μπορούν επίσης να 
συμβάλουν στην τόνωση της ζήτησης. 
Όπως και σε άλλες μορφές 
χρηματοδοτικών διευθετήσεων με τρίτους, 
στη σύμβαση ενεργειακής απόδοσης ο 
δικαιούχος της ενεργειακής υπηρεσίας 
αποφεύγει το επενδυτικό κόστος 
χρησιμοποιώντας μέρος της οικονομικής 
αξίας της εξοικονομούμενης ενέργειας για 
αποπληρωμή της επένδυσης που 
πραγματοποιήθηκε πλήρως ή εν μέρει από 
τρίτο μέρος. Παράλληλα, ωστόσο, θα 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν θα 
προσφέρονται απλώς μέτρα που 
αναχρηματοδοτούνται γρήγορα, αλλά 
συνδυασμός διαφόρων μέτρων, ώστε να 
εξασφαλίζεται επίσης η ταχεία εφαρμογή 
μέτρων που συνεπάγονται μεγαλύτερη 
επιβάρυνση και είναι συνεπώς 
δαπανηρότερα.
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Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις ενεργειακής απόδοσης προτιμούν μέτρα που έχουν γρήγορη απόσβεση.
Προκειμένου, ωστόσο, να επιδιωχθεί σοβαρά η σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
στα κτίρια έως το 2050, πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα και δαπανηρότερα μέτρα. Για να 
επιτευχθεί ο στόχος, απαιτείται ένας συνδυασμός των δύο, ένα καλό μίγμα, που να μπορεί να 
αναχρηματοδοτηθεί μέσα 10 έως 20 χρόνια.

Τροπολογία 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα αφενός της ζήτησης και, 
αφετέρου, της προσφοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών. Η διαφάνεια, για παράδειγμα 
μέσω των καταλόγων παρόχων 
ενεργειακών υπηρεσιών, μπορεί να 
συμβάλει σε αυτό. Τα υποδείγματα 
συμβάσεων και οι κατευθυντήριες 
γραμμές, ιδίως για τις συμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης, μπορούν επίσης να 
συμβάλουν στην τόνωση της ζήτησης.
Όπως και σε άλλες μορφές 
χρηματοδοτικών διευθετήσεων με τρίτους, 
στη σύμβαση ενεργειακής απόδοσης ο 
δικαιούχος της ενεργειακής υπηρεσίας 
αποφεύγει το επενδυτικό κόστος 
χρησιμοποιώντας μέρος της οικονομικής 
αξίας της εξοικονομούμενης ενέργειας για 
αποπληρωμή της επένδυσης που 
πραγματοποιήθηκε πλήρως ή εν μέρει από 
τρίτο μέρος.

(31) Οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης 
(ΣΕΑΕ) περιλαμβάνουν ευρεία ποικιλία
μηχανισμών που ανοίγουν ευκαιρίες για 
την ανάπτυξη περισσότερο αποδοτικών 
ενεργειακά τεχνολογιών και λύσεων. Είναι 
απαραίτητο να συνεχιστεί η ανάπτυξη της 
αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα αφενός της ζήτησης και, 
αφετέρου, της προσφοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών με ανοικτό και διαφανή τρόπο.
Η διαφάνεια, για παράδειγμα μέσω των 
καταλόγων παρόχων ενεργειακών 
υπηρεσιών, μπορεί να συμβάλει σε αυτό.
Τα υποδείγματα συμβάσεων και οι 
κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως για τις 
συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, 
μπορούν επίσης να συμβάλουν στην 
τόνωση της ζήτησης. Όπως και σε άλλες 
μορφές χρηματοδοτικών διευθετήσεων με 
τρίτους, στη σύμβαση ενεργειακής 
απόδοσης ο δικαιούχος της ενεργειακής 
υπηρεσίας αποφεύγει το επενδυτικό 
κόστος χρησιμοποιώντας μέρος της 
οικονομικής αξίας της εξοικονομούμενης 
ενέργειας για αποπληρωμή της επένδυσης 
που πραγματοποιήθηκε πλήρως ή εν μέρει 
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από τρίτο μέρος. Η αγορά των συμβάσεων
ενεργειακής απόδοσης δεν εισάγει 
διακρίσεις εις βάρος οποιωνδήποτε 
παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 283
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα αφενός της ζήτησης και, 
αφετέρου, της προσφοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών. Η διαφάνεια, για παράδειγμα 
μέσω των καταλόγων παρόχων 
ενεργειακών υπηρεσιών, μπορεί να 
συμβάλει σε αυτό. Τα υποδείγματα 
συμβάσεων και οι κατευθυντήριες 
γραμμές, ιδίως για τις συμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης, μπορούν επίσης να 
συμβάλουν στην τόνωση της ζήτησης. 
Όπως και σε άλλες μορφές 
χρηματοδοτικών διευθετήσεων με τρίτους, 
στη σύμβαση ενεργειακής απόδοσης ο 
δικαιούχος της ενεργειακής υπηρεσίας 
αποφεύγει το επενδυτικό κόστος 
χρησιμοποιώντας μέρος της οικονομικής 
αξίας της εξοικονομούμενης ενέργειας για 
αποπληρωμή της επένδυσης που 
πραγματοποιήθηκε πλήρως ή εν μέρει από 
τρίτο μέρος.

(31) Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η 
ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα αφενός της ζήτησης και, 
αφετέρου, της προσφοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών με διαφανή και ανοικτό τρόπο.
Η διαφάνεια, για παράδειγμα μέσω των 
καταλόγων παρόχων ενεργειακών 
υπηρεσιών, μπορεί να συμβάλει σε αυτό. 
Τα υποδείγματα συμβάσεων και οι 
κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως για τις 
συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, 
μπορούν επίσης να συμβάλουν στην 
τόνωση της ζήτησης. Όπως και σε άλλες 
μορφές χρηματοδοτικών διευθετήσεων με 
τρίτους, στη σύμβαση ενεργειακής 
απόδοσης ο δικαιούχος της ενεργειακής 
υπηρεσίας αποφεύγει το επενδυτικό 
κόστος χρησιμοποιώντας μέρος της 
οικονομικής αξίας της εξοικονομούμενης 
ενέργειας για αποπληρωμή της επένδυσης 
που πραγματοποιήθηκε πλήρως ή εν μέρει 
από τρίτο μέρος.

Or. ro

Τροπολογία 284
Ioan Enciu
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Υπάρχει ανάγκη εντοπισμού και 
άρσης των ρυθμιστικών και μη 
ρυθμιστικών φραγμών στη χρήση 
συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και 
άλλων χρηματοδοτικών διευθετήσεων με 
τρίτους με σκοπό την εξοικονόμηση 
ενέργειας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι 
λογιστικοί κανόνες και πρακτικές που δεν 
επιτρέπουν στις κεφαλαιουχικές 
επενδύσεις και στην ετήσια εξοικονόμηση 
χρημάτων που απορρέει από τα μέτρα 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης να 
αντανακλώνται ικανοποιητικά στους 
λογαριασμούς καθ’ όλο τον κύκλο ζωής 
της επένδυσης. Θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο τα 
εμπόδια στην ανακαίνιση του υφιστάμενου 
κτιριακού δυναμικού με βάση κατανομή 
κινήτρων μεταξύ των διαφορετικών 
εμπλεκόμενων μερών.

(32) Υπάρχει ανάγκη εντοπισμού και 
άρσης των ρυθμιστικών, διοικητικών και 
μη ρυθμιστικών φραγμών στη χρήση 
συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και 
άλλων χρηματοδοτικών διευθετήσεων με 
τρίτους με σκοπό την εξοικονόμηση 
ενέργειας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι 
λογιστικοί κανόνες και πρακτικές που δεν 
επιτρέπουν στις κεφαλαιουχικές 
επενδύσεις και στην ετήσια εξοικονόμηση 
χρημάτων που απορρέει από τα μέτρα 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης να 
αντανακλώνται ικανοποιητικά στους 
λογαριασμούς καθ’ όλο τον κύκλο ζωής 
της επένδυσης. Θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο τα 
εμπόδια στην ανακαίνιση του υφιστάμενου 
κτιριακού δυναμικού με βάση τόσο την
κατανομή κινήτρων μεταξύ των 
διαφορετικών εμπλεκόμενων μερών όσο 
και την πρόσβαση στα διάφορα μέσα 
χρηματοδότησης.

Or. ro

Τροπολογία 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να αξιοποιούν 
πλήρως τα διαρθρωτικά ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης. Οι επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση έχουν την ικανότητα 
να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, 

(33) Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα
πρέπει να ενθαρρυνθούν να αξιοποιούν
πλήρως τα ποικίλα διαθέσιμα ευρωπαϊκά 
ταμεία, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία και 
το Ταμείο Συνοχής , αλλά επίσης τα νέα 
και καινοτόμα ταμεία όπως το ταμείο 
Elena και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ενεργειακής Απόδοσης για την 
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στην απασχόληση, στην καινοτομία και 
στη μείωση της ένδειας καυσίμων στα 
νοικοκυριά, και, επομένως, συμβάλλουν 
θετικά στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή. Στους δυνάμενους να 
χρηματοδοτηθούν τομείς συγκαταλέγονται 
τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα 
δημόσια κτίρια και στις κατοικίες, και η 
δημιουργία νέων δεξιοτήτων για την 
προώθηση της απασχόλησης στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης.

πραγματοποίηση επενδύσεων σε μέτρα 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Οι 
επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση 
έχουν την ικανότητα να συμβάλουν στην 
οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση, 
στην καινοτομία και στη μείωση της 
ένδειας καυσίμων στα νοικοκυριά, και, 
επομένως, συμβάλλουν θετικά στην 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή. Στους δυνάμενους να 
χρηματοδοτηθούν τομείς συγκαταλέγονται 
τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα 
δημόσια κτίρια και στις κατοικίες, και η 
δημιουργία νέων δεξιοτήτων για την 
προώθηση της απασχόλησης στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 286
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να αξιοποιούν 
πλήρως τα διαρθρωτικά ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης. Οι επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση έχουν την ικανότητα 
να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, 
στην απασχόληση, στην καινοτομία και 
στη μείωση της ένδειας καυσίμων στα 
νοικοκυριά, και, επομένως, συμβάλλουν 
θετικά στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή. Στους δυνάμενους να 
χρηματοδοτηθούν τομείς συγκαταλέγονται 
τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα 
δημόσια κτίρια και στις κατοικίες, και η 
δημιουργία νέων δεξιοτήτων για την 
προώθηση της απασχόλησης στον τομέα 

(33) Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να αξιοποιούν 
πλήρως τα διαρθρωτικά ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης. Οι επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση έχουν την ικανότητα 
να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, 
στην απασχόληση, στην καινοτομία και 
στη μείωση της ένδειας καυσίμων στα 
νοικοκυριά, και, επομένως, συμβάλλουν 
θετικά στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή. Στους δυνάμενους να 
χρηματοδοτηθούν τομείς συγκαταλέγονται 
τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα 
δημόσια κτίρια και στις κατοικίες, η 
προώθηση της κατασκευής κτιρίων με 
σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο έως 
το τέλος του 2020, και η δημιουργία νέων 
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της ενεργειακής απόδοσης. δεξιοτήτων για την προώθηση της 
απασχόλησης στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για τη συνολική ενεργειακή απόδοση των κτιρίων προβλέπει ότι από τις 1.1.2021 θα 
επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνο κτίρια με σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο.
Φαίνεται, ωστόσο, καθ’ όλα σκόπιμο να δοθούν ήδη από τώρα κίνητρα για την κατασκευή 
τέτοιων κτιρίων. Η προώθηση αυτή θα πρέπει, ωστόσο, να σταματήσει όταν θα επιτρέπεται 
ούτως ή άλλως μόνο η κατασκευή κτιρίων με σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο.

Τροπολογία 287
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να αξιοποιούν 
πλήρως τα διαρθρωτικά ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης. Οι επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση έχουν την ικανότητα 
να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, 
στην απασχόληση, στην καινοτομία και 
στη μείωση της ένδειας καυσίμων στα 
νοικοκυριά, και, επομένως, συμβάλλουν 
θετικά στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή. Στους δυνάμενους να 
χρηματοδοτηθούν τομείς συγκαταλέγονται 
τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα 
δημόσια κτίρια και στις κατοικίες, και η 
δημιουργία νέων δεξιοτήτων για την 
προώθηση της απασχόλησης στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης.

(33) Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να αξιοποιούν 
πλήρως τα διαρθρωτικά ταμεία και το 
Ταμείο Συνοχής για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης. Οι επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση έχουν την ικανότητα 
να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη, 
στην απασχόληση, στην καινοτομία και 
στη μείωση της ένδειας καυσίμων στα 
νοικοκυριά, και, επομένως, συμβάλλουν 
θετικά στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή. Στους δυνάμενους να 
χρηματοδοτηθούν τομείς συγκαταλέγονται 
τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα 
δημόσια κτίρια και στις κατοικίες, και η 
δημιουργία νέων δεξιοτήτων για την 
προώθηση της απασχόλησης στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης καθώς και η 
χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών 
νέων κτιρίων.

Or. en
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Τροπολογία 288
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων 
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 
προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης 
του διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για 
τις καινοτομίες που θα χρειαστούν 
μελλοντικά.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ύψος των δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ καθορίζεται από την 
οδηγία ΣΕΔΕ, επομένως η παρούσα οδηγία ενεργειακής απόδοσης δεν αποτελεί το κατάλληλο 
μέσο για την προσπάθεια αλλαγής αυτού του ανωτάτου ορίου. Το ΣΕΔΕ επιλέγεται ώστε να 
αποτελεί μέσο που βασίζεται στην αγορά για τη μείωση των εκπομπών CO2 και δεν πρέπει να 
υπάρχουν άλλες πράξεις για τη χειραγώγηση της τιμής των δικαιωμάτων, οι οποίες 
δημιουργούν αβεβαιότητες στην αγορά CO2.

Τροπολογία 289
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου διαγράφεται
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βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων 
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 
προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης 
του διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για 
τις καινοτομίες που θα χρειαστούν 
μελλοντικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) είναι εργαλείο που βασίζεται 
στην αγορά για τη μείωση των εκπομπών CO2. Κατά την προσεχή φάση του ΣΕΔΕ 2013-2020, 
το σταδιακά μειούμενο ανώτατο όριο (μέγιστο ύψος δικαιωμάτων) θα οδηγήσει τις εκπομπές 
CO2 στο στόχο που έχει τεθεί. Η τιμή των δικαιωμάτων δεν πρέπει να επηρεάζεται από 
οποιεσδήποτε αρχές, έτσι ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση στην αγορά.

Τροπολογία 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων 
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 
προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης 
του διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για 

διαγράφεται
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τις καινοτομίες που θα χρειαστούν 
μελλοντικά.

Or. en

Τροπολογία 291
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων 
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 
προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης 
του διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για 
τις καινοτομίες που θα χρειαστούν 
μελλοντικά.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων 
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 

διαγράφεται
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θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 
προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης 
του διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για 
τις καινοτομίες που θα χρειαστούν 
μελλοντικά.

Or. en

Τροπολογία 293
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων 
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 
προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης 
του διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για 
τις καινοτομίες που θα χρειαστούν 
μελλοντικά.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ ΕΕ) πρέπει να συνεχίσει να 
αποτελεί κατά κύριο λόγο εργαλείο για τον περιορισμό των ευρωπαϊκών βιομηχανικών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020 και στη συνέχεια με αποδοτικό οικονομικά 
τρόπο. Είναι σημαντικό η ρυθμιστική αρχή να αποφεύγει τις περιττές παρεμβάσεις στους 
μηχανισμούς της αγοράς για καθοδήγηση της τιμής των δικαιωμάτων. Οποιοδήποτε άμεσο ή 
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έμμεσο μέσο για την προσωρινή μόνιμη τροποποίηση αυτού του στόχου, για παράδειγμα για 
αντιστάθμιση της επίπτωσης που έχουν τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης στην τιμή του άνθρακα, 
θα επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της αγοράς.

Τροπολογία 294
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
κατά 20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων 
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 
προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για τις 
καινοτομίες που θα χρειαστούν 
μελλοντικά.

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου 
βελτίωσης της εξοικονόμησης ενέργειας
κατά 20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων 
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 
προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για τις 
καινοτομίες που θα χρειαστούν 
μελλοντικά. Αυτό προϋποθέτει ότι η 
οικονομία θα μπορεί να βασίζεται σε ένα 
σταθερό πλαίσιο συνθηκών. Κάθε 
μεταβολή του ισχύοντος συστήματος 
εμπορίας εκπομπών πριν από το 2020, η 
οποία συνεπάγεται περαιτέρω εμπόδια, 
θα πρέπει να αποκλείεται ρητά, 
προκειμένου  να εξασφαλίζεται 
βεβαιότητα για τις επενδύσεις και τον 
σχεδιασμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή μελετά τη μείωση των πιστοποιητικών CO2 με συνακόλουθη σημαντική αύξηση του 
κόστους. Το σχέδιο για μια τέτοια νομοθετική επέμβαση αντίκειται ριζικά στην ιδέα ενός 
συστήματος οικονομίας της αγοράς και προκαλεί αβεβαιότητα στους επενδυτές και τους 
πιστωτές. Έτσι θα επιτευχθεί το αντίθετο από αυτό που χρειάζεται: δεν θα γίνονται επενδύσεις, 
δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ούτε θα καθιερωθούν νέες, ενεργειακά αποδοτικές 
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τεχνολογίες.

Τροπολογία 295
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 
20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων 
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 
προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης 
του διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για 
τις καινοτομίες που θα χρειαστούν 
μελλοντικά.

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 
20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων 
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), αλλά 
και να συνυπολογίζει τις θετικές 
συνέπειες του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών στην επίτευξη του στόχου του 
20% για την ενεργειακή απόδοση.

Or. de

Τροπολογία 296
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 
20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων 
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 
20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί και να λαμβάνει υπόψη τον 
αντίκτυπο των νέων μέτρων στην οδηγία 
2003/87/ΕΚ περί θεσπίσεως συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 



PE475.874 50/120 AM\882687EL.doc

EL

προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για τις 
καινοτομίες που θα χρειαστούν 
μελλοντικά.

προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για τις 
καινοτομίες που θα χρειαστούν 
μελλοντικά. Τα μέτρα που προτείνονται 
στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
αλληλεπικαλύπτονται με τις διατάξεις της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, προκειμένου να μην 
τεθεί σε κίνδυνο η καλή λειτουργία της 
εμπορίας των ποσοστώσεων εκπομπών.

Or. ro

Τροπολογία 297
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 
20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων 
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 
προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για τις 
καινοτομίες που θα χρειαστούν 
μελλοντικά.

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά
20%, η Επιτροπή θα πρέπει να
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), και να 
λαμβάνει μέτρα που να προβλέπουν μια 
ελάχιστη τιμή του άνθρακα έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η αγορά του ΣΕΔΕ 
λειτουργεί σε συνάρτηση με τον αρχικό 
σκοπό του προκειμένου να διατηρηθούν τα 
κίνητρα στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για τις 
καινοτομίες που θα χρειαστούν 
μελλοντικά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απαιτείται κάποια διευκρίνιση όσον αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα που επιτρέπεται να πάρει η 
Επιτροπή για το ΣΕΔΕ, έτσι ώστε να παράσχει κίνητρα για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ιωάννης Α. 
Τσουκαλάς, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 
20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων 
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 
προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για τις 
καινοτομίες που θα χρειαστούν 
μελλοντικά.

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 
20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων 
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 
προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για τις 
καινοτομίες που θα χρειαστούν μελλοντικά 
χωρίς παρέμβαση στις εκτελεστικές 
διατάξεις του ΣΕΔΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι μια παρέμβαση της Επιτροπής όπως η δέσμευση δικαιωμάτων CO2
της περιόδου εμπορίας 2013-2020 του ΣΕΔΕ δεν είναι δυνατή. Σε διαφορετική περίπτωση, οι 
παράγοντες της αγοράς και οι αρχές δεν θα είχαν ασφάλεια δικαίου και οι μελλοντοστρεφείς 
επενδυτικές αποφάσεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, θα ήταν 
δυσκολότερες.
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Τροπολογία 299
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η οδηγία 2006/32/ΕΚ απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν και να 
προσπαθήσουν να επιτύχουν τον συνολικό 
εθνικό ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης 
ενέργειας 9% έως το 2016, που θα 
επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενεργειακών 
υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης. Η εν λόγω 
οδηγία ορίζει ότι το δεύτερο σχέδιο 
ενεργειακής απόδοσης που εγκρίθηκε από 
τα κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύεται, 
κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται, 
από προτάσεις της Επιτροπής για πρόσθετα 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
παράτασης της περιόδου υλοποίησης των 
στόχων. Εάν μια έκθεση καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι σημειώθηκε ελάχιστη 
πρόοδος προς την επίτευξη των 
ενδεικτικών εθνικών στόχων που 
προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία, οι 
προτάσεις αυτές πρέπει να επανεξετάσουν 
το επίπεδο και τη φύση των στόχων. Η 
εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την 
παρούσα οδηγία διαπιστώνει ότι τα κράτη 
μέλη βρίσκονται στο σωστό δρόμο για την 
επίτευξη του στόχου του 9%, ο οποίος 
είναι σαφώς λιγότερο φιλόδοξος από τον 
μεταγενέστερα εγκριθέντα στόχο της 
εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 
ανάγκη επανεξέτασης του επιπέδου των 
στόχων.

(35) Η οδηγία 2006/32/ΕΚ απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν και να 
προσπαθήσουν να επιτύχουν τον συνολικό 
εθνικό ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης 
ενέργειας 9% έως το 2016, που θα 
επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενεργειακών 
υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης. Η εν λόγω 
οδηγία ορίζει ότι το δεύτερο σχέδιο 
ενεργειακής απόδοσης που εγκρίθηκε από 
τα κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύεται, 
κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται, 
από προτάσεις της Επιτροπής για πρόσθετα 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
παράτασης της περιόδου υλοποίησης των 
στόχων. Εάν μια έκθεση καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι σημειώθηκε ελάχιστη 
πρόοδος προς την επίτευξη των 
ενδεικτικών εθνικών στόχων που 
προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία, οι 
προτάσεις αυτές πρέπει να επανεξετάσουν 
το επίπεδο και τη φύση των στόχων. Η 
εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την 
παρούσα οδηγία διαπιστώνει ότι τα κράτη 
μέλη βρίσκονται στο σωστό δρόμο για την 
επίτευξη του στόχου του 9%, ο οποίος 
είναι σαφώς λιγότερο φιλόδοξος από τον 
μεταγενέστερα εγκριθέντα στόχο της 
εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 σε σύγκριση με τις προβλέψεις από 
το 2007. Δεν υπάρχει συνεπώς καμιά 
ανάγκη για υποβολή νομικά δεσμευτικών 
μέσων στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη που δεν 
προβλέπεται να επιτύχουν τον στόχο που 
έχει τεθεί για το 2016 θα πρέπει ωστόσο 
να ενθαρρυνθούν για τη λήψη 
αυστηρότερων μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό 
μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα λήψης 
δεσμευτικών μέτρων.
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Αιτιολόγηση

Όταν τα περισσότερα κράτη μέλη δείχνουν ότι είναι σε θέση να επιτύχουν τον στόχο για 
εξοικονόμηση 9%, δεν έχει νόημα η καθιέρωση πολυάριθμων δεσμευτικών μέτρων, που 
προτείνει η Επιτροπή. Για την επίτευξη του στόχου του 9%, τα κράτη μέλη έχουν ήδη 
υποχρεωθεί να θεσπίσουν πλήθος από μέσα. Θα ήταν, ωστόσο, σκόπιμο να εξεταστεί η 
δυνατότητα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η οδηγία 2006/32/ΕΚ απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν και να 
προσπαθήσουν να επιτύχουν τον συνολικό 
εθνικό ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης 
ενέργειας 9% έως το 2016, που θα 
επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενεργειακών 
υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης. Η εν λόγω 
οδηγία ορίζει ότι το δεύτερο σχέδιο 
ενεργειακής απόδοσης που εγκρίθηκε από 
τα κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύεται, 
κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται, 
από προτάσεις της Επιτροπής για πρόσθετα 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
παράτασης της περιόδου υλοποίησης των 
στόχων. Εάν μια έκθεση καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι σημειώθηκε ελάχιστη 
πρόοδος προς την επίτευξη των 
ενδεικτικών εθνικών στόχων που 
προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία, οι 
προτάσεις αυτές πρέπει να επανεξετάσουν 
το επίπεδο και τη φύση των στόχων. Η 
εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την 
παρούσα οδηγία διαπιστώνει ότι τα κράτη 
μέλη βρίσκονται στο σωστό δρόμο για την 
επίτευξη του στόχου του 9%, ο οποίος 

(35) Η οδηγία 2006/32/ΕΚ απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν και να 
προσπαθήσουν να επιτύχουν τον συνολικό 
εθνικό ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης 
ενέργειας 9% έως το 2016, που θα 
επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενεργειακών 
υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης. Η εν λόγω 
οδηγία ορίζει ότι το δεύτερο σχέδιο 
ενεργειακής απόδοσης που εγκρίθηκε από 
τα κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύεται, 
κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται, 
από προτάσεις της Επιτροπής για πρόσθετα 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
παράτασης της περιόδου υλοποίησης των 
στόχων. Εάν μια έκθεση καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι σημειώθηκε ελάχιστη 
πρόοδος προς την επίτευξη των 
ενδεικτικών εθνικών στόχων που 
προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία, οι 
προτάσεις αυτές πρέπει να επανεξετάσουν 
το επίπεδο και τη φύση των στόχων. Η 
εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την 
παρούσα οδηγία διαπιστώνει ότι τα κράτη 
μέλη βρίσκονται στο σωστό δρόμο για την 
επίτευξη του στόχου του 9%, ο οποίος 
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είναι σαφώς λιγότερο φιλόδοξος από τον 
μεταγενέστερα εγκριθέντα στόχο της 
εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% έως 
το 2020 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 
ανάγκη επανεξέτασης του επιπέδου των 
στόχων.

είναι σαφώς λιγότερο φιλόδοξος από τον 
μεταγενέστερα εγκριθέντα στόχο της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 
2020 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 
ανάγκη επανεξέτασης του επιπέδου της 
απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 301
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η οδηγία 2006/32/ΕΚ απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν και να 
προσπαθήσουν να επιτύχουν τον συνολικό 
εθνικό ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης 
ενέργειας 9% έως το 2016, που θα 
επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενεργειακών 
υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης. Η εν λόγω 
οδηγία ορίζει ότι το δεύτερο σχέδιο 
ενεργειακής απόδοσης που εγκρίθηκε από 
τα κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύεται, 
κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται, 
από προτάσεις της Επιτροπής για πρόσθετα 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
παράτασης της περιόδου υλοποίησης των 
στόχων. Εάν μια έκθεση καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι σημειώθηκε ελάχιστη 
πρόοδος προς την επίτευξη των 
ενδεικτικών εθνικών στόχων που 
προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία, οι 
προτάσεις αυτές πρέπει να επανεξετάσουν 
το επίπεδο και τη φύση των στόχων. Η 
εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την 
παρούσα οδηγία διαπιστώνει ότι τα κράτη 
μέλη βρίσκονται στο σωστό δρόμο για την 
επίτευξη του στόχου του 9%, ο οποίος 
είναι σαφώς λιγότερο φιλόδοξος από τον 
μεταγενέστερα εγκριθέντα στόχο της 
εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% έως 

(35) Η οδηγία 2006/32/ΕΚ απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν και να 
προσπαθήσουν να επιτύχουν τον συνολικό 
εθνικό ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης 
ενέργειας 9% έως το 2016, που θα 
επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενεργειακών 
υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης. Η εν λόγω 
οδηγία ορίζει ότι το δεύτερο σχέδιο 
ενεργειακής απόδοσης που εγκρίθηκε από 
τα κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύεται, 
κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται, 
από προτάσεις της Επιτροπής για πρόσθετα 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
παράτασης της περιόδου υλοποίησης των 
στόχων. Εάν μια έκθεση καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι σημειώθηκε ελάχιστη 
πρόοδος προς την επίτευξη των 
ενδεικτικών εθνικών στόχων που 
προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία, οι 
προτάσεις αυτές πρέπει να επανεξετάσουν 
το επίπεδο και τη φύση των στόχων. Η 
εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την 
παρούσα οδηγία διαπιστώνει ότι τα κράτη 
μέλη βρίσκονται στο σωστό δρόμο για την 
επίτευξη του στόχου του 9%, ο οποίος 
είναι σαφώς λιγότερο φιλόδοξος από τον 
μεταγενέστερα εγκριθέντα στόχο της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 
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το 2020 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 
ανάγκη επανεξέτασης του επιπέδου των 
στόχων.

2020 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 
ανάγκη επανεξέτασης του επιπέδου της 
φιλοδοξίας.

Or. de

Τροπολογία 302
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Μολονότι η παρούσα οδηγία καταργεί 
την οδηγία 2006/32/ΕΚ, το άρθρο 4 της 
οδηγίας 2006/32/ΕΚ εξακολουθεί να ισχύει 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την 
επίτευξη του στόχου του 9%.

(36) Μολονότι η παρούσα οδηγία καταργεί 
την οδηγία 2006/32/ΕΚ, το άρθρο 4 της 
οδηγίας 2006/32/ΕΚ εξακολουθεί να ισχύει 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την 
επίτευξη του στόχου του 9% για τον μέσο 
όρο της ΕΕ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο στόχος μπορεί να είναι ανώτερος ή κατώτερος από 9% ανάλογα με τον τύπο οικονομίας και 
με το ενεργειακό μίγμα που χρησιμοποιείται.

Τροπολογία 303
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Επειδή ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι η επίτευξη του στόχου 
ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης με 
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
κατά 20% έως το 2020 και η προλείανση 
του εδάφους για περαιτέρω βελτιώσεις 
στην ενεργειακή απόδοση πέραν του 2020, 
δεν βρίσκεται στο σωστό δρόμο ώστε να

(37) Επειδή ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι η επίτευξη του στόχου 
εξοικονόμησης ενέργειας στην Ένωση
κατά 20% έως το 2020 και η προλείανση 
του εδάφους για περαιτέρω βελτιώσεις 
στην ενεργειακή απόδοση όπως επίσης 
περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας πέραν 
του 2020, δεν θα επιτευχθεί από τα κράτη 
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επιτευχθεί από τα κράτη μέλη χωρίς τη 
λήψη πρόσθετων μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης και μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 
λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν
υπερβαίνει όσα είναι αναγκαία για την 
επίτευξη αυτού του στόχου.

μέλη χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης, η Ένωση θα 
πρέπει να μπορεί να απευθύνει συστάσεις 
στα κράτη μέλη σχετικά με τα βέλτιστα 
μέσα. Η εξοικονόμηση ενέργειας 
επιτυγχάνεται σχεδόν πάντα σε τοπικό 
επίπεδο, και επομένως η λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων θα πρέπει, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να 
αποφασίζεται όσο το δυνατόν εγγύτερα 
στους πολίτες. Επιπλέον, στην ΕΕ και σε 
μικρότερο βαθμό στα κράτη μέλη 
υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις, 
κλιματικές συνθήκες, οικονομικές και 
άλλες ιδιαιτερότητες, γεγονός που 
καθιστά αναγκαία τη θέσπιση μέσων 
προσαρμοσμένων στην εκάστοτε 
περίπτωση. Η ΕΕ δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στην ποικιλομορφία αυτή 
θεσπίζοντας δεσμευτικές διατάξεις 
σχετικά με τα μέσα. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 
λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει όσα είναι αναγκαία για την 
επίτευξη αυτού του στόχου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σύνθημα της ΕΕ είναι «Ενωμένη στην πολυμορφία», και για να γίνει πράξη, πρέπει να 
περιλάβει και τους πολίτες. Ο συγκεντρωτισμός της δράσης, και μάλιστα όταν απαιτούνται 
ενέργειες σε τοπικό επίπεδο και υπάρχει τέτοια πολυμορφία, απλώς επιτείνουν την απόρριψη 
της Ευρώπης. Αυτό δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 304
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Επειδή ο στόχος της παρούσας (37) Αν ο στόχος της παρούσας οδηγίας, 



AM\882687EL.doc 57/120 PE475.874

EL

οδηγίας, ήτοι η επίτευξη του στόχου 
ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης με 
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020 και η προλείανση 
του εδάφους για περαιτέρω βελτιώσεις 
στην ενεργειακή απόδοση πέραν του 2020, 
δεν βρίσκεται στο σωστό δρόμο ώστε να 
επιτευχθεί από τα κράτη μέλη χωρίς τη 
λήψη πρόσθετων μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης και μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με
την αρχή της επικουρικότητας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 
λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει όσα είναι αναγκαία για την 
επίτευξη αυτού του στόχου.

ήτοι η επίτευξη του στόχου ενεργειακής 
απόδοσης της Ένωσης με εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και η προλείανση του εδάφους για 
περαιτέρω βελτιώσεις στην ενεργειακή 
απόδοση πέραν του 2020, δεν προβλέπεται 
να επιτευχθεί από τα κράτη μέλη χωρίς τη 
λήψη πρόσθετων μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης, θα μπορούσε η Ένωση  να 
θεσπίσει, τηρώντας αυστηρά την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας που ορίζεται στο ίδιο 
άρθρο.

Or. de

Τροπολογία 305
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο και 
στις αλλαγές στην κατανομή των 
ενεργειακών πηγών, η εξουσία έκδοσης 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά 
ορισμένα θέματα. Είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Θα ήταν δημοκρατικότερο να προβλέπεται ήδη από την αρχή στην οδηγία ημερομηνία λήξης ή 
επανεξέτασης. Με τον τρόπο που προτείνει η Επιτροπή υπάρχει κίνδυνος ουσιαστικά στοιχεία 
της οδηγίας να μεταλλαχτούν σε μια αδιαφανή και αντιδημοκρατική διαδικασία. Αυτό πρέπει να 
απορριφθεί.

Τροπολογία 306
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41 α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποστηρίζουν τα εγχειρήματα 
συμπαραγωγής, ιδιαίτερα στην 
αξιοποίηση μέτρων ενίσχυσης.

Or. de

Τροπολογία 307
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Chapter 1 – title

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής, ορισμοί και 
στόχοι ενεργειακής απόδοσης

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής, ορισμοί και 
στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας.

Or. de

Τροπολογία 308
Robert Goebbels

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

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας. Στο βαθμό που επικρατεί η 
παραγωγή ενέργειας με χαμηλές 
εκπομπές και από ανανεώσιμες πηγές, η 
πίεση για εξοικονόμηση προς το 2020 
χαλαρώνει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανθρωπότητα θα χρειάζεται πάντα ενέργεια. Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας δεν μπορεί 
να εφαρμόζονται πάντα γραμμικά, ακόμα κι όταν είναι δυνατή η περαιτέρω αύξηση της 
απόδοσης.

Τροπολογία 309
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης, λαμβάνοντας 
υπόψη την τεχνική σκοπιμότητα και την 
αποδοτικότητα του κόστους, καθώς και 
τις κλιματικές συνθήκες και τις 
απαιτήσεις εσωτερικού κλίματος, 
προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη 
του στόχου της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
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απόδοσης.

Or. ro

Τροπολογία 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020, που ισοδυναμεί με ετήσια 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ίση 
με  1474 Mtoe το 2020 σύμφωνα με τις 
προβλέψεις PRIMES, και να προετοιμάσει 
το έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της 
ενεργειακής απόδοσης πέραν της 
προαναφερόμενης χρονολογίας.

Or. en

Τροπολογία 311
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020, στο πλαίσιο του οποίου μπορούν να 
ληφθούν υπόψη προγενέστερες ενέργειες 
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απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

κρατών μελών, και να προετοιμάσει το 
έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της 
ενεργειακής απόδοσης πέραν της 
προαναφερόμενης χρονολογίας.

Or. de

Τροπολογία 312
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά 20% έναντι των 
προβλέψεων για το 2020 και να 
προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω 
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης 
πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που χρησιμοποιείται στην οδηγία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα 
συμπεράσματα που εξέδωσαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2007 οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων. Επιπλέον, δεν είναι σκόπιμη η εξομοίωση προτύπων ενεργειακής 
απόδοσης και απόλυτης εξοικονόμησης ενέργειας, δεδομένου ότι η αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης οδηγεί απλώς σε ειδική εξοικονόμηση, και όχι αναγκαστικά στην απόλυτη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας.

Τροπολογία 313
Paul Rübig

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

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 συμπεριλαμβανομένων των 
έγκαιρων δράσεων των κρατών μελών 
και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης και τα διαθέσιμα προγράμματα στα κράτη μέλη 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές. Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση σε (εθελοντικά) παρελθόντα 
προγράμματα και μέτρα στα κράτη μέλη. Επιβάλλεται να μη γίνει διάκριση για όσους έχουν 
προβάδισμα και να δοθούν παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής στους άλλους.

Τροπολογία 314
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020, λαμβάνοντας υπόψη το δείκτη 
ενεργειακής έντασης και να προετοιμάσει 
το έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της 
ενεργειακής απόδοσης πέραν της 
προαναφερόμενης χρονολογίας.

Or. fr
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Τροπολογία 315
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο
μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του 
εμβληματικού στόχου της Ένωσης 2020
για ενεργειακή απόδοση 20% και να 
προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω 
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης 
πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας.

Or. en

Τροπολογία 316
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο
μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του 
εμβληματικού στόχου της Ένωσης 2020
για ενεργειακή απόδοση 20% και να 
προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω 
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης 
πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας.

Or. en
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Τροπολογία 317
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 
20% έως το 2020 σε σύγκριση με το 2007 
και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τρέχων ορισμός του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας του ΕΕ 2020 είναι να επιτευχθεί 
μείωση κατά 20% κάτω από τις προβλέψεις PRIMES για την ενεργειακή κατανάλωση κατά το 
2020. Η αλλαγή αυτού σε στόχο 20% σε σύγκριση με καθορισμένη ημερομηνία είναι πιο 
σταθερή μέθοδος από το να στηρίζεται κανείς σε αβέβαιες προβλέψεις, και αυτό δημιουργεί 
επενδυτική ασφάλεια. Μια μείωση κατά 20% κάτω από τα επίπεδα του 2007 θα οδηγήσει
επίσης σε μεγαλύτερες ενεργειακές εξοικονομήσεις και αντίστοιχα σε πιο θεαματικές μειώσεις 
στις εισαγωγές ενέργειας και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 318
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έναντι 
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2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

των προβλέψεων για το 2020 και να 
προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω 
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης 
πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας.

Or. de

Τροπολογία 319
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 
20% έως το 2020 και να προετοιμάσει το 
έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της 
ενεργειακής απόδοσης για το 2025, το 
2030 και αργότερα.

Or. en

Τροπολογία 320
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του 
προαιρετικού στόχου της Ένωσης για 
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020 και να 
προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω 
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απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης 
πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας.

Or. de

Τροπολογία 321
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας κατά 
20% έως το 2020 και να προετοιμάσει το 
έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της 
ενεργειακής απόδοσης πέραν της 
προαναφερόμενης χρονολογίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τελική ενέργεια είναι η μόνη που γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους καταναλωτές : μόνο όταν 
λαμβάνονται μέτρα για την τελική ενέργεια οι τελικοί καταναλωτές βλέπουν έναν αντίκτυπο στα 
τιμολόγιά τους, πράγμα που επιτρέπει την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας και, 
γενικότερα, την παροχή μεγαλύτερης αγοραστικής δύναμης στους πολίτες και την εξασφάλιση 
μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 322
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην 

Η οδηγία περιλαμβάνει συστάσεις που 
αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην 



AM\882687EL.doc 67/120 PE475.874

EL

αγορά ενέργειας και στην υπερνίκηση των 
αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν 
την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση 
ενέργειας, και προβλέπει τη θέσπιση 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης
για το 2020.

αγορά ενέργειας και στις αγορές 
ενεργειακών υπηρεσιών και στην 
υπερνίκηση των αδυναμιών της αγοράς 
που παρεμποδίζουν την απόδοση στον 
εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας, και 
προβλέπει τη θέσπιση εθνικών στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας για το 2020.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους επικουρικότητας, η ΕΕ δεν μπορεί να θεσπίζει μέσα επίτευξης των στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας που να ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά μόνο να εισηγείται μέσα.

Τροπολογία 323
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην 
αγορά ενέργειας και στην υπερνίκηση των 
αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν 
την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση 
ενέργειας, και προβλέπει τη θέσπιση 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 
για το 2020.

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην 
αγορά ενέργειας και στην υπερνίκηση των 
αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν 
την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση 
ενέργειας, και θεσπίζει δεσμευτικούς 
εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης 
για το 2020, το 2025 και το 2030.

Or. en

Τροπολογία 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην 

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στις 



PE475.874 68/120 AM\882687EL.doc

EL

αγορά ενέργειας και στην υπερνίκηση των 
αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν 
την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση 
ενέργειας, και προβλέπει τη θέσπιση 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για 
το 2020.

αγορές ενέργειας και ενεργειακών 
υπηρεσιών και στην υπερνίκηση των 
αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν 
την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση 
ενέργειας, και προβλέπει τη θέσπιση 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για 
το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους κεντρικούς στόχους της οδηγίας είναι να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των αγορών 
ενεργειακών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, αυτό πρέπει να αντανακλάται
στο αντικείμενο και στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 325
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην 
αγορά ενέργειας και στην υπερνίκηση των 
αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν 
την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση 
ενέργειας, και προβλέπει τη θέσπιση 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για 
το 2020.

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην 
αγορά ενέργειας και στην υπερνίκηση των 
αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν 
την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση 
ενέργειας, και προβλέπει τη θέσπιση των 
κύριων εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης για το 2020.

Or. ro

Τροπολογία 326
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
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αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην 
αγορά ενέργειας και στην υπερνίκηση των 
αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν 
την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση 
ενέργειας, και προβλέπει τη θέσπιση 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για 
το 2020.

αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην 
αγορά ενέργειας και στην υπερνίκηση των 
αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν 
την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση 
ενέργειας, και προβλέπει τη θέσπιση 
ενδεικτικών εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης για το 2020.

Or. en

Τροπολογία 327
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην 
αγορά ενέργειας και στην υπερνίκηση των 
αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν 
την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση 
ενέργειας, και προβλέπει τη θέσπιση 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για 
το 2020.

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην 
αγορά ενέργειας και στην υπερνίκηση των 
αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν 
την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση 
ενέργειας, και προβλέπει τη θέσπιση 
ενδεικτικών εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης για το 2020.

Or. en

Τροπολογία 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία συνιστούν ελάχιστες 
απαιτήσεις και δεν εμποδίζουν τα κράτη 
μέλη να διατηρούν ή να λαμβάνουν 
αυστηρότερα μέτρα. Τα μέτρα αυτά πρέπει 
να είναι συμβατά με τη νομοθεσία της 
Ένωσης. Η εθνική νομοθεσία που 

2. Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία συνιστούν ελάχιστες 
απαιτήσεις και δεν εμποδίζουν τα κράτη 
μέλη να διατηρούν ή να λαμβάνουν 
αυστηρότερα μέτρα που είναι αποδοτικά 
από πλευράς κόστους και συνεπάγονται 
περαιτέρω εξοικονομήσεις. Τα μέτρα 
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προβλέπει αυστηρότερα μέτρα 
κοινοποιείται στην Επιτροπή.

αυτά πρέπει να είναι συμβατά με τη 
νομοθεσία της Ένωσης. Η εθνική 
νομοθεσία που προβλέπει αυστηρότερα 
μέτρα κοινοποιείται στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αυστηρά μέτρα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για επιβολή εμπορικών 
φραγμών ή προτιμησιακή μεταχείριση ενός κράτους μέλους σε σύγκριση με άλλο.

Τροπολογία 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Τα κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής, 
ιστορικής ή πολιτισμικής αξίας δύνανται
να εξαιρούνται από τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που ορίζονται από την οδηγία, 
λόγω των ιδιαίτερων τεχνικών και 
αισθητικών χαρακτηριστικών τους. Κατά 
συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ορίσουν ένα ειδικό σύστημα σε 
διαβούλευση με εκπροσώπους 
εμπειρογνωμόνων για την πολιτισμική 
κληρονομιά σε κάθε χώρα, κάθε φορά 
που ένα συγκεκριμένο κτίριο τέτοιου 
χαρακτήρα θα απαιτεί αυτή την 
εξαίρεση.

Or. en

Τροπολογία 330
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. Τα κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής ή
ιστορικής αξίας εξαιρούνται από τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζει η 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 331
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«ενέργεια»: όλες οι μορφές ενεργειακών 
προϊόντων, όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2008·

1. «ενέργεια»: όλες οι μορφές εμπορικώς 
διαθέσιμης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρικής 
ενέργειας, του φυσικού αερίου 
(συμπεριλαμβανομένου του 
υγροποιημένου φυσικού αερίου), του 
υγραερίου, κάθε καυσίμου που 
χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη 
(συμπεριλαμβανομένης της 
τηλεθέρμανσης και της τηλεψύξης), του 
άνθρακα και του λιγνίτη, της τύρφης, των 
καυσίμων κίνησης (πλην των καυσίμων 
αεροσκαφών και των καυσίμων πλοίων), 
και της βιομάζας όπως ορίζεται με την 
οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την 
προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 332
Daniel Caspary
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. «ενεργειακή απόδοση»: Η απόδοση 
ως λόγος της επιβάρυνσης προς το 
όφελος. Συνεπώς, η «ενεργειακή 
απόδοση» δεν μπορεί να εξομοιώνεται 
προς την «εξοικονόμηση ενέργειας», αλλά 
πρέπει να θεωρείται μέσα από το πρίσμα 
της συνολικής οικονομίας ως ο λόγος της 
πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης 
προς το ΑΕΠ (ενεργειακή 
παραγωγικότητα/ισοδύναμη ένταση 
ενέργειας)

Or. de

Τροπολογία 333
Adam Gierek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. «πρωτογενής ενέργεια»: η χημική
ενέργεια που περιέχεται σε ορυκτά
καύσιμα ή στα προϊόντα τους και σε 
άλλες οργανικές ουσίες, καθώς και όλες 
οι μορφές ανανεώσιμης ή πυρηνικής 
ενέργειας·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το κείμενο αφορά την απόδοση πρωτογενούς ενέργειας, κατά συνέπεια απαιτείται ο ορισμός 
της «πρωτογενούς ενέργειας».

Τροπολογία 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
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Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. «ενεργειακή απόδοση»: η χρήση
λιγότερων ενεργειακών εισροών με 
διατήρηση ισοδύναμου επιπέδου 
οικονομικής δραστηριότητας ή 
υπηρεσίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "ενεργειακή απόδοση"  αποτελεί τη βάση της οδηγίας και πρέπει να αναφέρεται ρητά 
στην οδηγία με βάση τον ορισμό της Επιτροπής που παρατίθεται στο Σχέδιο Ενεργειακής 
Απόδοσης 2011 – COM(2011)109.

Τροπολογία 335
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. «ενεργειακή απόδοση»: είτε η
επίτευξη της ίδιας τελικής χρήσης ή
αποτελέσματος με λιγότερη ενέργεια από 
πριν είτε η επίτευξη μεγαλύτερης 
παραγωγής ή τελικής χρήσης με την ίδια 
ποσότητα ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 336
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. «ενεργειακή απόδοση»: η χρήση 
λιγότερης πρωτογενούς ενέργειας για την 
επιτέλεση των ίδιων ή περισσότερων 
οικονομικών δραστηριοτήτων.

Or. de

Τροπολογία 337
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. «ενεργειακή απόδοση»: ο λόγος της
εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή 
ενέργειας προς την εισροή ενέργειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στην οδηγία 2006/32/ΕΚ, την οποία καταργεί η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 338
András Gyürk

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. «ενεργειακή απόδοση»: ο λόγος της
εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή 
ενέργειας προς την εισροή ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 339
Marian-Jean Marinescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. «ενεργειακή απόδοση»: ο λόγος της
εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή 
ενέργειας προς την εισροή ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 340
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. «ειδική ανά τομέα απόδοση
πρωτογενούς ενέργειας»: η απόδοση που
εκφράζεται μέσω του λόγου της
χρησιμοποιούμενης ενέργειας
(αριθμητής) προς τη συνολική ποσότητα 
χρησιμοποιούμενης πρωτογενούς 
ενέργειας που διατίθεται προκειμένου να 
επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος, 
πρακτικός ειδικός τομεακός στόχος, π.χ. 
η παραγωγή ενέργειας από ορυκτά 
καύσιμα (παρονομαστής), 
πολλαπλασιαζόμενη επί 100, ως ποσοστό.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σε διάφορα έγγραφα της Επιτροπής περιλαμβάνονται διαφορετικοί ορισμοί της «απόδοσης». 
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να αναφερθεί σαφώς τι σημαίνει στην πράξη στο σχετικό τομέα 
η απόδοση της μετατροπής.
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Τροπολογία 341
Markus Pieper

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. «βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης»: η αύξηση της τελικής 
ενεργειακής απόδοσης μέσω της εξέλιξης 
της τεχνικής, της οικονομίας ή ακόμα και 
της προσωπικής συμπεριφοράς·

Or. de

Τροπολογία 342
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. «ακαθάριστη απόδοση πρωτογενούς
ενέργειας»: ο λόγος της ετήσιας
μοναδιαίας κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας κατά κεφαλήν σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Eurostat (αριθμητής) προς 
τη μοναδιαία κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας το προηγούμενο έτος με βάση 
τα στοιχεία της Eurostat
(παρονομαστής), πολλαπλασιασμένη επί 
100, ως ποσοστό·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα παρουσιάσουν τις συνολικές εξοικονομήσεις που απορρέουν από την
«ατομική απόδοση» σε διάφορους τομείς, δηλαδή την κατά κεφαλήν «ακαθάριστη απόδοση».

Τροπολογία 343
Markus Pieper
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 γ. «Μέτρα ενεργειακής απόδοσης»: 
κάθε μέτρο που οδηγεί κατά κανόνα σε 
επαληθεύσιμη και μετρήσιμη ή 
αποτιμήσιμη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. de

Τροπολογία 344
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 γ. «μέτρα ενεργειακής απόδοσης»: όλες
οι ενέργειες που υπό κανονικές συνθήκες 
οδηγούν σε επαληθεύσιμες και 
μετρήσιμες ή εκτιμήσιμες βελτιώσεις της 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 345
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. «ακαθάριστη τελική κατανάλωση 
ενέργειας»: τα ενεργειακά βασικά 
προϊόντα που παραδίδονται για 
ενεργειακούς σκοπούς στη βιομηχανία, 
στις μεταφορές, στα νοικοκυριά, στις 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
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δημόσιων υπηρεσιών, στη γεωργία, στη 
δασοκομία και στην αλιεία, 
συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από 
τον ενεργειακό κλάδο για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, 
και συμπεριλαμβανομένων των απωλειών 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας 
κατά τη διανομή και τη μεταφορά1·
__________________
1 Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
και τη συνακόλουθη κατάργηση των 
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, 
άρθρο 2σ.

Or. de

Τροπολογία 346
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. «τελική κατανάλωση ενέργειας»: η
ενέργεια που καταναλώνεται στους
ακόλουθους τομείς: βιομηχανία, 
μεταφορές, εμπόριο και δημόσιες 
υπηρεσίες, γεωργία/δασοκομία, αλιεία, 
κατοικίες κ.λπ. Αποκλείεται η μη 
ενεργειακή κατανάλωση, οι παραδόσεις 
στον τομέα μετασχηματισμού ενέργειας 
και στον ενεργειακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 347
Catherine Trautmann
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. «ενεργειακή ένταση»:  η κατανάλωση 
ενέργειας σε σχέση με ένα δείκτη 
οικονομικής δραστηριότητας, όπως το 
ΑΕγχΠ·

Or. fr

Τροπολογία 348
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. "ένταση ενέργειας": η ενέργεια που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή μιας 
μονάδας ακαθάριστου εθνικού προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 349
Adam Gierek

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. «μετατροπή»: η διαδικασία
μετασχηματισμού μιας μορφής ενέργειας 
σε μια άλλη ή σε έργο·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι διάφορες διεργασίες μετατροπής έχουν διαφορετικά επίπεδα απόδοσης.
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Τροπολογία 350
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. "εξοικονόμηση ενέργειας": ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας, η οποία 
προσδιορίζεται με τη μέτρηση ή/και τον 
κατ' εκτίμηση υπολογισμό της 
κατανάλωσης πριν και μετά την 
υλοποίηση ενός ή περισσότερων μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, με 
ταυτόχρονη εξασφάλιση της 
σταθερότητας των εξωτερικών συνθηκών 
που επηρεάζουν την ενεργειακή 
κατανάλωση.

Or. en

Τροπολογία 351
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. "εξοικονόμηση ενέργειας": ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας, η οποία 
προσδιορίζεται με τη μέτρηση ή/και τον 
κατ' εκτίμηση υπολογισμό της 
κατανάλωσης από τον τελικό 
καταναλωτή πριν και μετά την υλοποίηση 
ενός ή περισσότερων μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης, με 
ταυτόχρονη εξασφάλιση της 
σταθερότητας των εξωτερικών συνθηκών 
που επηρεάζουν την ενεργειακή 
κατανάλωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιοριστεί ο ορισμός των εξοικονομήσεων ενέργειας όπως στην οδηγία 
2006/32/ΕΚ.

Τροπολογία 352
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β."εξοικονόμηση ενέργειας": ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας, η οποία 
προσδιορίζεται με τη μέτρηση ή/και τον 
κατ' εκτίμηση υπολογισμό της 
κατανάλωσης πριν και μετά την 
υλοποίηση ενός ή περισσότερων μέτρων 
βελτίωσης, με ταυτόχρονη εξασφάλιση 
της σταθερότητας των εξωτερικών 
συνθηκών που επηρεάζουν την 
ενεργειακή κατανάλωση.

Or. en

Τροπολογία 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ιωάννης Α. 
Τσουκαλάς, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. «εξοικονόμηση ενέργειας»: ο
περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας 
μέσω της εφαρμογής μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης, της αλλαγής συμπεριφοράς ή 
της μειωμένης οικονομικής 
δραστηριότητας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στους όρους «ενεργειακή απόδοση» και «εξοικονόμηση
ενέργειας»· το Σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση 2011 – COM(2011)109 παρέχει μια 
ικανοποιητική διάκριση.

Τροπολογία 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 γ. "εξοικονόμηση ενέργειας κατά την 
τελική χρήση": ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας, η οποία 
προσδιορίζεται με τη μέτρηση ή/και τον 
κατ' εκτίμηση υπολογισμό της 
κατανάλωσης από τον τελικό 
καταναλωτή πριν και μετά την υλοποίηση 
ενός ή περισσότερων μέτρων βελτίωσης, 
με ταυτόχρονη εξασφάλιση της 
σταθερότητας των εξωτερικών συνθηκών 
που επηρεάζουν την ενεργειακή 
κατανάλωση.

Or. en

Τροπολογία 355
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 γ. «εξοικονόμηση ενέργειας κατά την 
τελική χρήση» : η ποσότητα 
εξοικονομούμενης πρωτογενούς 
ενέργειας, η οποία προσδιορίζεται με τη 
μέτρηση και/ή τον κατ' εκτίμηση 
υπολογισμό της κατανάλωσης του 
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τελικού καταναλωτή πριν και μετά την 
υλοποίηση ενός ή περισσότερων μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, με 
ταυτόχρονη εξασφάλιση εξομάλυνσης 
των εξωτερικών συνθηκών που 
επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον ο ευρωπαϊκός στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας ορίζεται ως εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας, θα πρέπει και η εξοικονόμηση να υπολογίζεται ως πρωτογενής 
ενέργεια.

Τροπολογία 356
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 γ. «εξοικονόμηση της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας»: η ποσότητα 
μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης η 
οποία προσδιορίζεται με τη μέτρηση 
και/ή τον υπολογισμό της ενεργειακής 
κατανάλωσης του τελικού καταναλωτή 
πριν και μετά την υλοποίηση ενός ή 
περισσότερων μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης, λαμβανομένων 
υπόψη των εξωτερικών συνθηκών που 
επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση·

Or. fr

Τροπολογία 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «ενεργειακή υπηρεσία»: το φυσικό 
όφελος, η χρησιμότητα ή το πλεονέκτημα 
που προκύπτουν από συνδυασμό ενέργειας 
με τεχνολογία ενεργειακής απόδοσης ή με 
δράση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις 
εργασίες, τη συντήρηση και τον έλεγχο 
που απαιτούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας, που παρέχεται βάσει σύμβασης 
και υπό κανονικές συνθήκες έχει αποδείξει 
ότι οδηγεί σε επαληθεύσιμη και μετρήσιμη 
ή εκτιμώμενη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης ή σε εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας·

3. «ενεργειακή υπηρεσία»: το φυσικό 
όφελος, η χρησιμότητα ή το πλεονέκτημα 
που προκύπτουν από συνδυασμό ενέργειας 
με σύστημα διαχείρισης της ενέργειας 
και/ή τεχνολογία ενεργειακής απόδοσης με 
δράση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις 
εργασίες, τη συντήρηση και τον έλεγχο 
που απαιτούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας, που παρέχεται βάσει σύμβασης 
και υπό κανονικές συνθήκες έχει αποδείξει 
ότι οδηγεί σε επαληθεύσιμη και μετρήσιμη 
ή εκτιμώμενη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης ή σε εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 358
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «ενεργειακή υπηρεσία»: το φυσικό 
όφελος, η χρησιμότητα ή το πλεονέκτημα 
που προκύπτουν από συνδυασμό ενέργειας 
με τεχνολογία ενεργειακής απόδοσης ή με 
δράση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις 
εργασίες, τη συντήρηση και τον έλεγχο 
που απαιτούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας, που παρέχεται βάσει σύμβασης 
και υπό κανονικές συνθήκες έχει αποδείξει 
ότι οδηγεί σε επαληθεύσιμη και μετρήσιμη 
ή εκτιμώμενη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης ή σε εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας·

3. «ενεργειακή υπηρεσία»: το φυσικό 
όφελος, η χρησιμότητα ή το πλεονέκτημα 
που προκύπτουν από συνδυασμό ενέργειας 
με τεχνολογία ενεργειακής απόδοσης ή με 
δράση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις 
εργασίες, τη συντήρηση και τον έλεγχο 
που απαιτούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας, που παρέχεται βάσει σύμβασης 
και υπό κανονικές συνθήκες έχει αποδείξει 
ότι οδηγεί σε επαληθεύσιμη και μετρήσιμη 
ή εκτιμώμενη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης ή σε εξοικονόμηση ενέργειας 
κατά την τελική χρήση·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας ως μεγέθους αναφοράς θα επέτρεπε 
τη στροφή σε καύσιμα που μπορεί μεν να μειώνουν υπό ορισμένες συνθήκες τις εκπομπές 
CO2,αλλά όχι και την ίδια την ενεργειακή κατανάλωση. Συνεπώς το καθοριστικό είναι 
εξοικονόμηση ενέργειας.

Τροπολογία 359
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 a. «υπηρεσία ενεργειακής απόδοσης
(ΥΕΑ)»: ένα συμφωνημένο έργο ή έργα 
που έχει στόχο να οδηγήσει σε βελτίωση 
ενεργειακής απόδοσης και σε άλλα 
συμφωνημένα κριτήρια επιδόσεων με 
βάση σύμβαση η οποία προσφέρει 
προστιθέμενη αξία στον πελάτη 
δεδομένου ότι εγγυάται αποτελέσματα. 
Αποτελείται από ενεργειακό έλεγχο, 
εντοπισμό, επιλογή και εφαρμογή 
δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης και μέτρηση και επαλήθευση 
των εξοικονομήσεων ενέργειας. Θα
παρέχεται τεκμηριωμένη περιγραφή του
προτεινόμενου ή συμφωνημένου πλαισίου 
για τις δράσεις και τις διαδικασίες 
παρακολούθησης. Η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης θα μετράται και 
επαληθεύεται σε συμβατικά καθορισμένη 
χρονική περίοδο μέσω συμβατικά 
συμφωνημένων μεθόδων.

Or. en

Τροπολογία 360
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. «μερική υπηρεσία σχετιζόμενη με
υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης»: 
υπηρεσία η οποία περιλαμβάνει απλώς
μέρη («συνιστώσες») της αλυσίδας 
υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, όπως 
είναι οι ενεργειακοί έλεγχοι, αλλά έχει 
στόχο να οδηγήσει άμεσα ή έμμεσα σε 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 361
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 γ. «πάροχος υπηρεσιών ενεργειακής
απόδοσης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που παρέχει υπηρεσίες ενεργειακής 
απόδοσης ή μερικές υπηρεσίες που 
συνδέονται με υπηρεσίες ενεργειακής 
απόδοσης στην εγκατάσταση ή τους 
χώρους ενός τελικού πελάτη·

Or. en

Τροπολογία 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες 
αρχές» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/18/EΚ·

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες 
αρχές» όπως ορίζονται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 9 της οδηγίας 2004/18/EΚ·
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-  οι «δημόσιες αρχές» : το κράτος, οι 
αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι 
ενώσεις που σχηματίζονται από έναν ή 
περισσότερους από τους φορείς αυτούς.
- οι «οργανισμοί δημοσίου δικαίου», ήτοι 
κάθε οργανισμός:
α) ο οποίος έχει συσταθεί με 
συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη 
αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν 
εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό 
τομέα.
β) έχει νομική προσωπικότητα, και
γ) του οποίου η δραστηριότητα 
χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο 
μέρος από το κράτος ή τις τοπικές ή 
περιφερειακές αρχές ή άλλους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή του 
οποίου η διαχείριση υπόκειται σε έλεγχο 
ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς 
ή περισσότερο από το ήμισυ των μελών 
του διοικητικού, του διευθυντικού ή του 
εποπτικού συμβουλίου του διορίζεται από 
το κράτος, τις τοπικές ή περιφερειακές 
αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου,
________________
1 Οδηγία 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 114).

Or. fr

Τροπολογία 363
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες 
αρχές» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/18/EΚ·

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες 
αρχές» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/18/EΚ, εφόσον πρόκειται για φορείς 
του δημόσιου δικαίου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Απαιτείται να υπάρχει σαφές κριτήριο διαχωρισμού, προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
αντιδικίες.

Τροπολογία 364
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες 
αρχές» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/18/EΚ·

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες 
αρχές» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/18/EΚ με εξαίρεση τους δημόσιους 
φορείς που λειτουργούν σε ανταγωνιστική 
αγορά και των οποίων οι δραστηριότητες 
και επενδύσεις δεν χρηματοδοτούνται 
από δημόσια κεφάλαια·

Or. en

Τροπολογία 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες 
αρχές» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/18/EΚ·

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες
αρχές» όπως ορίζονται στην οδηγία
2004/18/EΚ και φορείς που παρέχουν 
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στέγαση στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας 
γενικού συμφέροντος που χαρακτηρίζεται 
από ελεγχόμενο ενοίκιο ή πρόσβαση των 
ενοίκων κατόπιν έλεγχο των οικονομικών 
μέσων τους·

Or. en

Τροπολογία 366
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες 
αρχές» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/18/EΚ·

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες 
αρχές» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/18/EΚ καθώς και τα θεσμικά και 
λοιπά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμοί 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. ro

Τροπολογία 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες 
αρχές» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/18/EΚ·

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες 
αρχές» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/18/EΚ· από τον ορισμό αυτό 
εξαιρείται η κοινωνική στέγη που δεν 
ανήκει σε δημόσιες αρχές·

Or. en

Τροπολογία 368
Vicky Ford



PE475.874 90/120 AM\882687EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. «δημόσια κτίρια»: κτίρια ιδιοκτησίας
δημόσιων φορέων τα οποία 
χρησιμοποιούνται και τα οποία 
θερμαίνονται ή ψύχονται·

Or. en

Τροπολογία 369
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. "ριζική ανακαίνιση": η σφαιρική 
ενεργειακή αναμόρφωση ενός κτιρίου ή 
ομάδας κτιρίων για βελτίωση της 
ενεργειακής τους απόδοσης τουλάχιστον 
κατά 75% σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν 
από την ανακαίνιση· 

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να τονισθεί ότι η ριζική ανακαίνιση είναι η καλύτερη λύση για κτίρια με κακές 
ενεργειακές επιδόσεις έτσι ώστε να πραγματωθεί το πλήρες δυναμικό εξοικονόμησης ή να 
μειωθούν οι δαπάνες χωρίς αντίκρισμα. Απαιτείται σαφέστερος ορισμός ώστε να 
αποσαφηνιστεί η έννοια.

Τροπολογία 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul
Rübig, Werner Langen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Jan Březina, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 a. «βέλτιστο από πλευράς κόστους
επίπεδο»: το επίπεδο ενεργειακών 
επιδόσεων των προϊόντων ή υπηρεσιών 
που οδηγεί στο χαμηλότερο κόστος κατά 
τη διάρκεια του εκτιμώμενου 
οικονομικού κύκλου ζωής:
(a) το χαμηλότερο κόστος προσδιορίζεται
λαμβάνοντας υπόψη το κόστος επένδυσης 
σχετικά με την ενέργεια, το κόστος 
συντήρησης και λειτουργίας, όπου 
αρμόζει, και το κόστος τελικής διάθεσης, 
όπου αρμόζει·
(β) ο εκτιμώμενος οικονομικός κύκλος
ζωής καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος 
ανά προϊόν ή ανά κατηγορία προϊόντων ή 
υπηρεσιών·
Το βέλτιστο από πλευράς κόστους 
επίπεδο πρέπει να ευρίσκεται εντός του 
φάσματος επιπέδων απόδοσης για τα 
οποία η ανάλυση της σχέσης κόστους-
οφέλους για ολόκληρο τον εκτιμώμενο 
οικονομικό κύκλο ζωής είναι θετική. Για
τα βέλτιστα από πλευράς κόστους 
επίπεδα που συνδέονται με κτίρια και 
ανακαίνιση κτιρίων, έχει εφαρμογή το 
άρθρο 2, παράγραφος 14 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός προέρχεται από τον ορισμό του βέλτιστου κόστους που συμφωνήθηκε στην οδηγία 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Τροπολογία 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «σύστημα ενεργειακής διαχείρισης»: το 
σύνολο των αλληλένδετων ή 
αλληλεπιδρώντων στοιχείων ενός σχεδίου 
που θέτει στόχο ενεργειακής απόδοσης και 
χαράσσει τη στρατηγική επίτευξης του εν 
λόγω στόχου·

5. «στρατηγική ενεργειακής διαχείρισης»: 
το σύνολο των αλληλένδετων ή 
αλληλεπιδρώντων στοιχείων ενός σχεδίου 
που θέτει στόχο ενεργειακής απόδοσης και 
χαράσσει τη στρατηγική επίτευξης του εν 
λόγω στόχου·

Or. fr

Τροπολογία 372
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «διανομέας ενέργειας»: το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου 
του διαχειριστή συστήματος διανομής, που 
είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά ενέργειας, 
με σκοπό να την παραδώσει στους 
τελικούς καταναλωτές ή σε σταθμούς 
διανομής που πωλούν ενέργεια στους 
τελικούς καταναλωτές·

7. «διανομέας ενέργειας»: το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου 
του διαχειριστή συστήματος διανομής, που 
είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά ενέργειας, 
με σκοπό να την παραδώσει στους 
τελικούς καταναλωτές ή σε σταθμούς 
διανομής που πωλούν ενέργεια στους 
τελικούς καταναλωτές εξαιρουμένων των 
μεταφορών ενέργειας από φυσικά και 
νομικά πρόσωπα για τα οποία βασική 
επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η 
μεταποίηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία η διανομή/πώληση ενέργειας δεν είναι η βασική
επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να αποκλείονται. Τα ενεργειακά προϊόντα από
μεταποιητικές βιομηχανίες παράγονται κατά κύριο λόγο ως παραπροϊόντα ή με ανάκτηση 
ενέργειας και καυσίμων και χρησιμοποιούνται σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Οι μεταποιητικές 
επιχειρήσεις που επενδύουν σε αύξηση της αποδοτικότητας πόρων δεν πρέπει να 
παρεμποδιστούν από επιπρόσθετους φραγμούς.
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Τροπολογία 373
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «διανομέας ενέργειας»: το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου 
του διαχειριστή συστήματος διανομής, που 
είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά ενέργειας, 
με σκοπό να την παραδώσει στους 
τελικούς καταναλωτές ή σε σταθμούς 
διανομής που πωλούν ενέργεια στους 
τελικούς καταναλωτές·

7. «διανομέας ενέργειας»: το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου 
του διαχειριστή συστήματος διανομής, που 
είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά ενέργειας, 
με σκοπό να την παραδώσει στους 
τελικούς καταναλωτές ή σε σταθμούς 
διανομής που πωλούν ενέργεια στους 
τελικούς καταναλωτές, ανεξάρτητα από το 
εάν η ενέργεια μεταφέρεται μέσω 
πλέγματος·

Or. en

Τροπολογία 374
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «διανομέας ενέργειας»: το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου 
του διαχειριστή συστήματος διανομής, που
είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά ενέργειας, 
με σκοπό να την παραδώσει στους 
τελικούς καταναλωτές ή σε σταθμούς 
διανομής που πωλούν ενέργεια στους 
τελικούς καταναλωτές·

7. «διανομέας ενέργειας»: το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου 
του διαχειριστή συστήματος διανομής, του 
οποίου κύριο αντικείμενο 
δραστηριότητας είναι η μεταφορά 
ενέργειας, με σκοπό να την παραδώσει 
στους τελικούς καταναλωτές ή σε 
σταθμούς διανομής που πωλούν ενέργεια 
στους τελικούς καταναλωτές·

Or. ro

Τροπολογία 375
Angelika Niebler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «διανομέας ενέργειας»: το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου 
του διαχειριστή συστήματος διανομής, που 
είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά ενέργειας, 
με σκοπό να την παραδώσει στους 
τελικούς καταναλωτές ή σε σταθμούς 
διανομής που πωλούν ενέργεια στους 
τελικούς καταναλωτές·

7. «διανομέας ενέργειας»: το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου 
του διαχειριστή συστήματος διανομής, που 
είναι υπεύθυνο, στο πλαίσιο της κύριας 
δραστηριότητάς του, για τη μεταφορά 
ενέργειας, με σκοπό να την παραδώσει 
στους τελικούς καταναλωτές ή σε 
σταθμούς διανομής που πωλούν ενέργεια 
στους τελικούς καταναλωτές·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μικροί διανομείς ενέργειας δεν θα πρέπει κατά βάση να υπάγονται στην οδηγία.

Τροπολογία 376
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας»: 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί 
ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές·

9. «εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας»: 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί 
ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές·
εξαιρουμένων των πωλήσεων ενέργειας 
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα 
οποία η μεταποίηση αποτελεί την κύρια 
επιχειρηματική δραστηριότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία η διανομή/πώληση ενέργειας δεν είναι η βασική
επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να αποκλείονται. Τα ενεργειακά προϊόντα από
μεταποιητικές βιομηχανίες παράγονται κατά κύριο λόγο ως παραπροϊόντα ή με ανάκτηση 
ενέργειας και καυσίμων και χρησιμοποιούνται σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Οι μεταποιητικές 
επιχειρήσεις που επενδύουν σε αύξηση της αποδοτικότητας πόρων δεν πρέπει να 
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παρεμποδιστούν από επιπρόσθετους φραγμούς.

Τροπολογία 377
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας»: 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί 
ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές·

9. «εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας»: 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί 
ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές, 
ανεξάρτητα από το εάν η ενέργεια 
μεταφέρεται μέσω πλέγματος·

Or. en

Τροπολογία 378
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας»: 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί 
ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές·

9. «εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας»: 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου 
κύριο αντικείμενο δραστηριότητας είναι 
να πωλεί ενέργεια στους τελικούς 
καταναλωτές·

Or. ro

Τροπολογία 379
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας»:
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί 
ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές·

9. «εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας»: 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί 
ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές και 
διατηρεί επαφή με τους τελικούς πελάτες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν τονίζεται η σημασία της σχέσης μεταξύ εταιρίας λιανικής πώλησης και τελικού πελάτη, 
πρέπει η ίδια η εταιρία λιανικής πώλησης, και όχι ο φορέας εκμετάλλευσης συστήματος 
διανομής ή άλλος φορέας, να είναι υπευθυνη για τη μετάδοση των σημάτων τιμής τα οποία 
ωθούν τον καταναλωτή προς αποτελεσματικά πρότυπα κατανάλωσης.

Τροπολογία 380
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας»: 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί 
ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές·

9. «εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας»: 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί, 
στο πλαίσιο της κύριας δραστηριότητάς 
του, ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μικρές εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας δεν θα πρέπει κατά βάση να υπάγονται στην 
οδηγία.

Τροπολογία 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. «πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας»: το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει 
ενεργειακές υπηρεσίες ή άλλα μέτρα 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε 
εγκαταστάσεις ή οίκημα τελικού 
καταναλωτή·

11. «πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας»: το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει 
ενεργειακές υπηρεσίες ή άλλα μέτρα 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε 
εγκαταστάσεις ή οίκημα τελικού 
καταναλωτή, περιλαμβανομένων των 
ιδιοκτητών εκμισθωτών κτιρίων 
εξοπλισμένων με συλλογική θέρμανση·

Or. fr

Τροπολογία 382
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11 a. «εταιρία ενεργειακών υπηρεσιών» 
(ΕΕΥ): νομικό πρόσωπο που προσφέρει
ενεργειακές υπηρεσίες και/ή άλλα μέτρα
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
στην εγκατάσταση ή τους χώρους ενός 
χρήστη, και αποδέχεται στο πλαίσιο αυτό 
κάποιο βαθμό χρηματοπιστωτικού 
κινδύνου. Η πληρωμή για τις
προσφερόμενες υπηρεσίες βασίζεται 
(συνολικά ή εν μέρει) στην επίτευξη 
βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης και 
στην εκπλήρωση των άλλων 
συμφωνημένων κριτηρίων απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 383
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11 a. «εταιρία ενεργειακών υπηρεσιών» 
(ΕΕΥ): νομικό πρόσωπο που προσφέρει
ενεργειακές υπηρεσίες και/ή άλλα μέτρα
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
στην εγκατάσταση ή τους χώρους ενός 
χρήστη, και αποδέχεται στο πλαίσιο αυτό 
κάποιο βαθμό χρηματοπιστωτικού 
κινδύνου. Η πληρωμή για τις
προσφερόμενες υπηρεσίες βασίζεται 
(συνολικά ή εν μέρει) στην επίτευξη 
βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης και 
στην εκπλήρωση των άλλων 
συμφωνημένων κριτηρίων απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 384
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11 α. «προγράμματα διαφοροποίησης της 
ενεργειακής κατανάλωσης»: ένα σύνολο 
μέτρων που επιτρέπουν την προσωρινή 
μείωση της ενεργειακής ζήτησης για την 
κάλυψη των όρων της προσφοράς 
ενέργειας. Η διαφοροποίηση της 
ενεργειακής κατανάλωσης επιτρέπει τη 
συνεργασία μεταξύ του προμηθευτή και 
του χρήστη ενέργειας με σκοπό τη 
μείωση της κατανάλωσης σε 
καταστάσεις ενεργειακής αιχμής ή 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της ενεργειακής 
αλυσίδας αξίας·

Or. fr
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Τροπολογία 385
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11 a. «ανταπόκριση στη ζήτηση»: 
προγράμματα που επιτρέπουν σε
καταναλωτές ενέργειας να μειώνουν
προσωρινά την εκ μέρους τους ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας ως ανταπόκριση 
στις συνθήκες προσφοράς. Η
ανταπόκριση στη ζήτηση επιτρέπει τη 
συνεργασία μεταξύ παρόχου ενέργειας και 
χρήστη της ενέργειας έτσι ώστε να 
δοθούν κίνητρα για τη μείωση της 
ενεργειακής ζήτησης σε περιόδους αιχμής 
του φόρτου ή ως απάντηση σε αιτήσεις 
περιορισμού για αύξηση της 
αποτελεσματικότητας της ενεργειακής 
αλυσίδας αξίας·

Or. en

Τροπολογία 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11 a. «ανταπόκριση στη ζήτηση»: 
αλλαγές στη χρήση της ηλεκτρικής
ενέργειας από τελικούς
χρήστες/μικροπαραγωγούς σε σύγκριση
με τα τρέχοντα/συνήθη μοτίβα
κατανάλωσης/συνεισφοράς ως
ανταπόκριση σε αλλαγές στην τιμή της 
ηλεκτρικής ενέργειας συναρτήσει του 
χρόνου ή προκειμένου να δοθούν κίνητρα 
για πληρωμές με στόχο να τροποποιηθεί η 
χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας ή ως 
απάντηση στην αποδοχή προσφοράς του 
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καταναλωτή, μόνου ή σε συνάθροιση, για 
πώληση μείωσης της ζήτησης σε 
καθορισμένη τιμή σε οργανωμένες αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας ή σε πάροχο 
λιανικής πώλησης·

Or. en

Τροπολογία 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11a. «πρόγραμμα ανταπόκρισης στη
ζήτηση»: εφαρμογή ΤΕΠ που επιτρέπει
στους καταναλωτές ενέργειας να 
προσαρμόζουν την εκ μέρους τους 
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις 
διακυμάνσεις της τιμής και της 
προσφοράς·

Or. en

Τροπολογία 388
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11a. «πρόγραμμα ανταπόκρισης στη
ζήτηση»: εφαρμογή ΤΕΠ πο επιτρέπει
στους καταναλωτές ενέργειας να 
προσαρμόζουν την εκ μέρους τους 
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις 
διακυμάνσεις της τιμής και της 
προσφοράς·

Or. en
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Τροπολογία 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11 a. «ανταπόκριση στη ζήτηση»: 
προγράμματα που επιτρέπουν σε
καταναλωτές ενέργειας να μειώνουν
προσωρινά την εκ μέρους τους ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας ως ανταπόκριση 
στις συνθήκες προσφοράς. Η
ανταπόκριση στη ζήτηση επιτρέπει τη 
συνεργασία μεταξύ παρόχου ενέργειας και 
χρήστη της ενέργειας έτσι ώστε να 
δοθούν κίνητρα για τη μείωση της 
ενεργειακής ζήτησης σε περιόδους αιχμής 
του φόρτου ή ως απάντηση σε αιτήσεις 
περιορισμού για αύξηση της 
αποτελεσματικότητας της ενεργειακής 
αλυσίδας αξίας·

Or. en

Τροπολογία 390
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. «ενεργειακός έλεγχος»: η 
συστηματική διαδικασία για την 
απόκτηση επαρκούς γνώσης του 
υφιστάμενου συνόλου χαρακτηριστικών 
ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή 
μιας ομάδας κτιρίων, μιας βιομηχανικής 
ή εμπορικής δραστηριότητας ή 
εγκατάστασης, ιδιωτικής ή δημόσιας 
υπηρεσίας, με την οποία εντοπίζονται και 

12. «ενεργειακός έλεγχος»: ο
συστηματικός υψηλής ποιότητας και
υψηλής επενδυτικής αξιολόγησης έλεγχος 
για την επίτευξη επαρκών γνώσεων 
σχετικά με τις πραγματικές ενεργειακές 
επιδόσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων,  
βιομηχανικών διεργασιών και κτιρίων ή 
μιας ιδιωτικής ή δημόσιας υπηρεσίας. Ο 
έλεγχος εντοπίζει και ποσοτικοποιεί 
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προσδιορίζονται ποσοτικά οι 
αποτελεσματικές συγκριτικά με το 
κόστος δυνατότητες εξοικονόμησης 
ενέργειας, και μετά την οποία 
συντάσσεται έκθεση αποτελεσμάτων·

εξοικονομήσεις αποδοτικές από άποψη 
κόστους και διατυπώνει συστάσεις για 
την πραγμάτωση αυτών των 
εξοικονομήσεων και τη βελτίωση των 
ενεργειακών επιδόσεων. Βάση για τους
υπολογισμούς αυτούς πρέπει να είναι το 
κόστος και τα οφέλη κύκλου ζωής, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη μεταβλητά 
στοιχεία όπως η συμπεριφορά των 
χρηστών ή των ενοίκων. Έτσι, παρέχεται 
στους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές 
των εγκαταστάσεων και των κτιρίων, τις 
εταιρίες κοινής ωφέλειας, τις επιχειρήσεις 
ενεργειακών υπηρεσιών και τους 
επενδυτές υψηλό επίπεδο βεβαιότητας 
σχετικά με το κόστος των έργων, τις 
προσδοκώμενες εξοικονομήσεις και τους 
κινδύνους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός θα δημιουργήσει ένα σαφές και φιλόδοξο πλαίσιο για ενεργειακούς ελέγχους, με
βάση το κόστος και το όφελος  κύκλου ζωής και όχι μερικούς και παραπλανητικούς
υπολογισμούς που βασίζονται σε απλές περιόδους αποπληρωμής, οι οποίοι δεν λαμβάνουν
υπόψη μεγάλο μερίδιο των μακροπρόθεσμων εξοικονομήσεων ενέργειας και τη χρονική αξία 
του χρήματος. Η χρήση αυτών των υψηλής ποιότητας ενεργειακών ελέγχων θα επιτρέψει επίσης 
στα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα βελτίωσης ποιότητας για Πιστοποιητικά 
Ενεργειακών Επιδόσεων, σε συμπλήρωμα της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για τις ενεργειακές 
επιδόσεις των κτιρίων.

Τροπολογία 391
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. «ενεργειακός έλεγχος»: η συστηματική 
διαδικασία για την απόκτηση επαρκούς 
γνώσης του υφιστάμενου συνόλου 
χαρακτηριστικών ενεργειακής 
κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας 
κτιρίων, μιας βιομηχανικής ή εμπορικής 

12. «ενεργειακός έλεγχος»: η συστηματική 
διαδικασία για την απόκτηση επαρκούς 
γνώσης του υφιστάμενου συνόλου 
χαρακτηριστικών ενεργειακής 
κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας 
κτιρίων, μιας βιομηχανικής ή εμπορικής 
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δραστηριότητας ή εγκατάστασης, 
ιδιωτικής ή δημόσιας υπηρεσίας, με την 
οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται 
ποσοτικά οι αποτελεσματικές συγκριτικά 
με το κόστος δυνατότητες εξοικονόμησης 
ενέργειας, και μετά την οποία συντάσσεται 
έκθεση αποτελεσμάτων·

δραστηριότητας ή εγκατάστασης, 
ιδιωτικής ή δημόσιας υπηρεσίας, με την 
οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται 
ποσοτικά οι αποτελεσματικές συγκριτικά 
με το κόστος δυνατότητες εξοικονόμησης 
ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τον 
αντίκτυπο στην υγεία, και μετά την οποία 
συντάσσεται έκθεση αποτελεσμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την εκτίμηση των ευκαιριών οικονομικά αποδοτικών εξοικονομήσεων ενέργειας, πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος στην υγεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ 
καλής ποιότητας του εσωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα, ελέγχου της υγρασίας και άνεσης, 
αφενός, και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, αφετέρου.

Τροπολογία 392
Markus Pieper

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. «ενεργειακός έλεγχος»: η συστηματική 
διαδικασία για την απόκτηση επαρκούς 
γνώσης του υφιστάμενου συνόλου 
χαρακτηριστικών ενεργειακής 
κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας 
κτιρίων, μιας βιομηχανικής ή εμπορικής 
δραστηριότητας ή εγκατάστασης, 
ιδιωτικής ή δημόσιας υπηρεσίας, με την 
οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται 
ποσοτικά οι αποτελεσματικές συγκριτικά 
με το κόστος δυνατότητες εξοικονόμησης 
ενέργειας, και μετά την οποία συντάσσεται 
έκθεση αποτελεσμάτων·

12. «ενεργειακός έλεγχος»: η συστηματική 
διαδικασία για την απόκτηση επαρκούς 
γνώσης του υφιστάμενου συνόλου 
χαρακτηριστικών ενεργειακής 
κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας 
κτιρίων, μιας βιομηχανικής ή εμπορικής 
δραστηριότητας ή εγκατάστασης, 
ιδιωτικής ή δημόσιας υπηρεσίας, με την 
οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται 
ποσοτικά τα οικονομικώς αποδοτικά 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης, και μετά 
την οποία συντάσσεται έκθεση 
αποτελεσμάτων·

Or. de

Τροπολογία 393
Gaston Franco
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. «ενεργειακός έλεγχος»: η συστηματική 
διαδικασία για την απόκτηση επαρκούς 
γνώσης του υφιστάμενου συνόλου 
χαρακτηριστικών ενεργειακής 
κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας 
κτιρίων, μιας βιομηχανικής ή εμπορικής 
δραστηριότητας ή εγκατάστασης, 
ιδιωτικής ή δημόσιας υπηρεσίας, με την 
οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται 
ποσοτικά οι αποτελεσματικές συγκριτικά 
με το κόστος δυνατότητες εξοικονόμησης 
ενέργειας, και μετά την οποία 
συντάσσεται έκθεση αποτελεσμάτων·

12. «ενεργειακός έλεγχος»: η συστηματική 
διαδικασία για την απόκτηση επαρκούς 
γνώσης του υφιστάμενου συνόλου 
χαρακτηριστικών ενεργειακής 
κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας 
κτιρίων, μιας βιομηχανικής ή εμπορικής 
δραστηριότητας ή εγκατάστασης, 
ιδιωτικής ή δημόσιας υπηρεσίας, με την 
οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται 
ποσοτικά οι αποτελεσματικές συγκριτικά 
με το κόστος δυνατότητες εξοικονόμησης 
ενέργειας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που ζητούνται στο άρθρο 2, παράγραφος 12 θα πρέπει να παραμένουν 
απόρρητες προκειμένου να αποφεύγεται οιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των 
παραγόντων εντός και εκτός ΕΕ.

Τροπολογία 394
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12 a. «άκρως αποδοτικές από πλευράς
κόστους συστάσεις»: μέτρα που έχουν
προκύψει από ενεργειακό έλεγχο, τα
οποία έχουν περιόδους αποπληρωμής το 
πολύ έως πέντε έτη·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της προτεινόμενης τροπολογίας Turmes.

Τροπολογία 395
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «σύμβαση ενεργειακής απόδοσης»: η 
συμβατική συμφωνία μεταξύ του 
δικαιούχου και του παρόχου μέτρου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
σύμφωνα με την οποία οι πληρωμές για 
τις επενδύσεις που πραγματοποίησε ο 
πάροχος είναι ανάλογες με το συμβατικώς 
συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης ή άλλο συμφωνηθέν 
κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η 
εξοικονόμηση χρημάτων·

13. «σύμβαση ενεργειακής απόδοσης»: η 
συμβατική συμφωνία μεταξύ του 
δικαιούχου και του παρόχου μέτρου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
όπως επαληθεύεται και παρακολουθείται 
καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης, βάσει της οποίας 
καταβάλλονται επενδύσεις (έργο, 
προμήθεια ή υπηρεσία) σε αυτό το μέτρο 
σε συνάρτηση με ένα συμβατικώς 
συμφωνηθέν εγγυημένο επίπεδο βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης ή άλλο 
συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής 
απόδοσης, όπως η εξοικονόμηση 
χρημάτων ή κατανάλωσης σε 
κιλοβατώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να αντικατοπτρίζει την πρακτική του κλάδου. Οι ΣΕΑ διατίθενται στην αγορά
και πωλούνται με βάση την εγγύηση που προσφέρουν. Τούτο πρέπει να εκφράζεται. Επιπλέον, 
οι εγγυημένες εξοικονομήσεις δεν είναι απλώς οικονομικές αλλά περιλαμβάνουν τις 
εξοικονομούμενες κιλοβατώρες.

Τροπολογία 396
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «σύμβαση ενεργειακής απόδοσης»: η 
συμβατική συμφωνία μεταξύ του 
δικαιούχου και του παρόχου μέτρου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
σύμφωνα με την οποία οι πληρωμές για 
τις επενδύσεις που πραγματοποίησε ο 
πάροχος είναι ανάλογες με το συμβατικώς 
συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης ή άλλο συμφωνηθέν 
κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η 
εξοικονόμηση χρημάτων·

13. «σύμβαση ενεργειακής απόδοσης»: η 
συμβατική συμφωνία μεταξύ του 
δικαιούχου και του παρόχου μέτρου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
όπως επαληθεύεται και παρακολουθείται 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, 
βάσει της οποίας οι επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται σε αυτό το μέτρο, 
συμπεριλαμβανομένων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών, είναι ανάλογες 
με το συμβατικώς συμφωνηθέν επίπεδο 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή 
άλλο συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 397
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «σύμβαση ενεργειακής απόδοσης»: η 
συμβατική συμφωνία μεταξύ του 
δικαιούχου και του παρόχου μέτρου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
σύμφωνα με την οποία οι πληρωμές για 
τις επενδύσεις που πραγματοποίησε ο 
πάροχος είναι ανάλογες με το συμβατικώς 
συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης ή άλλο συμφωνηθέν 
κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η 
εξοικονόμηση χρημάτων·

13. «σύμβαση ενεργειακής απόδοσης»: η 
συμβατική συμφωνία μεταξύ του 
δικαιούχου και του παρόχου μέτρου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
όπως επαληθεύεται και παρακολουθείται 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, 
βάσει της οποίας οι επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται σε αυτό το μέτρο, 
συμπεριλαμβανομένων έργων, 
προμηθειών ή υπηρεσιών, είναι ανάλογες 
με το συμβατικώς συμφωνηθέν επίπεδο 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή 
άλλο συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης δεν συνεπάγονται πάντοτε ότι οι επενδύσεις 
πραγματοποιούνται από τον πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών.

Τροπολογία 398
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «σύμβαση ενεργειακής απόδοσης»: η 
συμβατική συμφωνία μεταξύ του 
δικαιούχου και του παρόχου μέτρου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
σύμφωνα με την οποία οι πληρωμές για τις 
επενδύσεις που πραγματοποίησε ο πάροχος 
είναι ανάλογες με το συμβατικώς 
συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης ή άλλο συμφωνηθέν 
κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η 
εξοικονόμηση χρημάτων·

13. «σύμβαση ενεργειακής απόδοσης»: η 
συμβατική συμφωνία μεταξύ του 
δικαιούχου και του παρόχου μέτρου
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
σύμφωνα με την οποία οι πληρωμές για τις 
επενδύσεις που πραγματοποίησε ο πάροχος 
είναι ανάλογες με το συμβατικώς 
εγγυημένο επίπεδο βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης ή άλλο συμφωνηθέν 
κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η 
εξοικονόμηση χρημάτων ή κιλοβατωρών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να γνωρίζει, από τη μακρά προεργασία που έκανε, ότι οι πάροχοι 
ενεργειακών υπηρεσιών λειτουργούν με βάση εγγυημένη, όχι συμφωνημένη εξοικονόμηση 
ενέργειας. Επιπλέον, ούτε οι τιμές της ενέργειας μεταβάλλονται με κρατικές παρεμβάσεις. Για 
τούτο θα πρέπει να είναι δυνατή και η εξοικονόμηση σε κιλοβατώρες.

Τροπολογία 399
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13 a. «ευφυής μετρητής»: μια
ηλεκτρονική συσκευή η οποία μπορεί να
μετρά την κατανάλωση ενέργειας, 
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προσθέτοντας περισσότερες πληροφορίες 
απ' ό,τι ένας συμβατικός μετρητής και 
μπορεί να μεταδίδει δεδομένα 
χρησιμοποιώντας μια μορφή 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Βασικό 
χαρακτηριστικό ενός ευφυούς μετρητή 
είναι η ικανότητα να παρέχει αμφίδρομη 
επικοινωνία μεταξύ του καταναλωτή και 
του παρόχου/φορέα εκμετάλλευσης. 
Πρέπει επίσης να προωθεί υπηρεσίες που
διευκολύνουν τις εξοικονομήσεις 
ενέργειας εντός της κατοικίας. Εκτός από
την αμφίδρομη επικοινωνία, ο ευφυής 
μετρητής μπορεί να έχει οποιαδήποτε από 
ή όλες τις επιπρόσθετες λειτουργικότητες 
που προδσιορίζονται στην εντολή M/441 
σχετικά με τις ευφυείς μετρήσεις, αλλά 
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
πρέπει να είναι συνδεδεμένος με διεπαφή 
που περιγράφεται στο παράρτημα VI, 1.1;

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ευφυής μετρητής δεν ορίζεται ούτε στην οδηγία 2006/32/ΕΚ ούτε στην οδηγία 2009/7200/ΕΚ. 
Ο παραπάνω ορισμός έχει ληφθεί από το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής
«ερμηνευτικό σημείωμα» σχετικά με τις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ και αναφέρεται 
στις επιπρόσθετες λειτουργικότητες ενός ευφυούς μετρητή που προσδιορίζονται στην εντολή 
τυποποίησης M/441 σχετικά με τις ευφυείς μετρήσεις.

Τροπολογία 400
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13 β. «κατάσταση»: μια έκθεση
λογαριασμού όπου εμφαίνεται πόση
ενέργεια έχει καταναλωθεί και ποιο ήταν 
το κόστος της·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κατάσταση προσφέρει πληροφορίες στον καταναλωτή. Πρέπει να γίνεται διάκριση από το
λογαριασμό, ο οποίος απαιτεί πληρωμή, δεδομένου ότι οι καταναλωτές μπορεί να επιθυμούν να 
ισοκατανέμουν τις πληρωμές που πραγματοποιούν σε επίπεδο έτους, μέσω προγραμμάτων 
άμεσης χρέωσης ή προπληρωμής.

Τροπολογία 401
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13 γ. «λογαριασμός»: τιμολόγιο που 
απαιτεί πληρωμή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση προσφέρει πληροφορίες στον καταναλωτή. Πρέπει να γίνεται διάκριση από το
λογαριασμό, ο οποίος απαιτεί πληρωμή, δεδομένου ότι οι καταναλωτές μπορεί να επιθυμούν να 
ισοκατανέμουν τις πληρωμές που πραγματοποιούν σε επίπεδο έτους, μέσω προγραμμάτων 
άμεσης χρέωσης ή προπληρωμής.

Τροπολογία 402
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. «συμπαραγωγή»: η ταυτόχρονη 
παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ή 
μηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο μίας 
μόνο διαδικασίας·

15. «συμπαραγωγή»: η ταυτόχρονη 
παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ή 
μηχανικής ενέργειας ή μιας υλικής ουσίας, 
στο πλαίσιο μίας μόνο διαδικασίας·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η συμπαραγωγή ως καθαρά σχετιζόμενη με την ενέργεια διαδικασία μπορεί να παράγει 
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απόβλητα, όπως CO2 ή άλλες ουσίες που βασίζονται στο CO2.

Τροπολογία 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17 a. «βιομηχανική απορριπτόμενη
θερμότητα»: θερμά ρεύματα από τη
βιομηχανία που αποτελούν παραπροϊόν, 
είναι αδύνατο να αποφευχθούν κατά την 
παραγωγή του βιομηχανικού προϊόντος 
και δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν 
εντός της βιομηχανικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 404
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17 α. «απορριπτόμενη θερμότητα»: η 
θερμότητα που παράγεται αναπόφευκτα 
ως παραπροϊόν βιομηχανικών διεργασιών 
ή ηλεκτροπαραγωγής και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εσωτερικά στη 
βιομηχανική παραγωγή ή στη μονάδα 
ηλεκτροπαραγωγής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση προσδίδει σαφήνεια για τη μεταφορά της οδηγίας.
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Τροπολογία 405
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17 a. «απορριπτόμενη θερμότητα»: 
θερμική ενέργεια που αποτελεί
παραπροϊόν διεργασίας της οποίας ο 
πρώτος στόχος δεν αφορά την παραγωγή 
αυτής της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 406
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17 a. «βιομηχανική απορριπτόμενη
θερμότητα»: θερμά ρεύματα από τη
βιομηχανία που αποτελούν παραπροϊόν, 
είναι αδύνατο να αποφευχθούν κατά την 
παραγωγή του βιομηχανικού προϊόντος 
και δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν 
εντός της βιομηχανικής παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17 β. «βιομηχανική απορριπτόμενη
θερμότητα»: θερμά ρεύματα από τη
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βιομηχανία που αποτελούν παραπροϊόν, 
είναι αδύνατο να αποφευχθούν κατά την 
παραγωγή του βιομηχανικού προϊόντος 
και δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν 
εντός της βιομηχανικής παραγωγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός απαιτείται για να διευκρινιστεί η εφαρμογή του άρθρου 10.

Τροπολογία 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21 a. «μικροτεχνολογίες για παραγωγή
ενέργειας» ή «μικρογεννήτριες
ενέργειας»: ποικίλες τεχνολογίες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
θέρμανσης σε μικρή κλίμακα οι οποίες 
είναι δυνατό να εγκατασταθούν και να 
χρησιμοποιηθούν σε επιμέρους 
νοικοκυριά·

Or. en

Τροπολογία 409
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

21 a. «μικροτεχνολογίες για παραγωγή
ενέργειας» ή «μικρογεννήτριες
ενέργειας»: ποικίλες τεχνολογίες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
θέρμανσης σε μικρή κλίμακα οι οποίες 
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είναι δυνατό να εγκατασταθούν και να 
χρησιμοποιηθούν σε επιμέρους 
νοικοκυριά·

Or. en

Τροπολογία 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25. «συντελεστής δόμησης»: ο λόγος της 
επιφάνειας δαπέδου ενός κτιρίου προς το 
εμβαδόν του οικοπέδου σε ένα 
συγκεκριμένο έδαφος·

25. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr

Τροπολογία 411
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

25a. «δυναμικό συμπαραγωγής αστικών
κέντρων»: η δυνατότητα χρήσης της
απορριπτόμενης θερμότητας για σκοπούς 
θέρμανσης, τεχνολογικής χρήσης ή 
ψύξης·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι διάφορες δυνατότητες συμπαραγωγής που εκτίθενται στην πρόταση εξαρτώνται από την
απόσταση από την πηγή της θερμότητας και όχι από τον αριθμό και τον χαρακτήρα των 
εμπλεκόμενων πελατών.

Τροπολογία 412
Norbert Glante
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον 50% ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη ή 
συμπαραγόμενη θερμότητα ή συνδυασμό 
αυτών και έχει παράγοντα πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ, τουλάχιστον 0,8·

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον 50% ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη ή 
συμπαραγόμενη θερμότητα ή συνδυασμό 
αυτών και έχει παράγοντα πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ, το πολύ 0,8, υπολογιζόμενο 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 15603·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στο ευρωπαϊκό πρότυπο για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού του 
παράγοντα πρωτογενούς ενέργειας συμβάλλει στην εναρμονισμένη μεταφορά της παρούσας 
οδηγίας. Το ευρωπαϊκό αυτό πρότυπο αναπτύχθηκε κατ’ ανάθεση της Επιτροπής, στο πλαίσιο 
της μεταφοράς της οδηγίας για τη συνολική ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η Επιτροπή 
ήθελε τότε έναν παράγοντα μικρότερο από ή ίσο με 0,8.

Τροπολογία 413
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον 50% ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη ή 
συμπαραγόμενη θερμότητα ή συνδυασμό 
αυτών και έχει παράγοντα πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ, τουλάχιστον 0,8·

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον 50% ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη ή 
συμπαραγόμενη θερμότητα ή συνδυασμό 
αυτών και έχει παράγοντα πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ, τουλάχιστον 0,8 και 
πραγματική οικονομική 
αποτελεσματικότητα·
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Or. fr

Τροπολογία 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον 50% ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη ή
συμπαραγόμενη θερμότητα ή συνδυασμό 
αυτών και έχει παράγοντα πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ, τουλάχιστον 0,8·

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 
συμπαραγόμενη θερμότητα και έχει 
παράγοντα πρωτογενούς ενέργειας, όπως
αναφέρεται στην οδηγία 2010/31/EΕ, 
τουλάχιστον 0,8·

Or. en

Τροπολογία 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον 50% ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη ή 
συμπαραγόμενη θερμότητα ή συνδυασμό 
αυτών και έχει παράγοντα πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ, τουλάχιστον 0,8·

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον 50% ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη ή 
συμπαραγόμενη θερμότητα ή συνδυασμό 
αυτών ή έχει παράγοντα πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ, το πολύ 0,8·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive.In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and 
cooling.At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfill renewable directive targets.

Τροπολογία 416
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον 50% ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη ή 
συμπαραγόμενη θερμότητα ή συνδυασμό 
αυτών και έχει παράγοντα πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ, τουλάχιστον 0,8·

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον 50% ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη ή 
συμπαραγόμενη θερμότητα ή συνδυασμό 
αυτών, ή έχει παράγοντα πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ, τουλάχιστον 0,8·

Or. en

Τροπολογία 417
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 
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τουλάχιστον 50% ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη ή 
συμπαραγόμενη θερμότητα ή συνδυασμό 
αυτών και έχει παράγοντα πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ, τουλάχιστον 0,8·

τουλάχιστον 50% ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη ή 
συμπαραγόμενη θερμότητα ή συνδυασμό 
αυτών ή έχει παράγοντα πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ, τουλάχιστον 0,8·

Or. en

Τροπολογία 418
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον 50% ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη ή 
συμπαραγόμενη θερμότητα ή συνδυασμό 
αυτών και έχει παράγοντα πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ, τουλάχιστον 0,8·

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον 50% ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη ή 
συμπαραγόμενη θερμότητα ή συνδυασμό 
αυτών και έχει παράγοντα πρωτογενούς
ενέργειας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ, τουλάχιστον 0,7·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά επίπεδα πρωτογενούς ενέργειας που σπαταλώνται, κάθε 
συντελεστής συμπαραγωγής που είναι ήδη μεγαλύτερος από 0,7 πρέπει να θεωρηθεί 
αποτελεσματικός.

Τροπολογία 419
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27. «ουσιαστική ανακαίνιση»: η 27. «ουσιαστική ανακαίνιση»: η 
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ανακαίνιση της οποίας το κόστος 
υπερβαίνει το 50% του κόστους επένδυσης 
για νέα συγκρίσιμη μονάδα σύμφωνα με 
την απόφαση 2007/74/ΕΚ ή η οποία 
απαιτεί επικαιροποίηση της άδειας δυνάμει 
της οδηγίας 2010/75/EΕ.

ανακαίνιση της οποίας το κόστος 
υπερβαίνει το 50% του κόστους επένδυσης 
για νέα συγκρίσιμη μονάδα σύμφωνα με 
την απόφαση 2007/74/ΕΚ ή η οποία 
απαιτεί επικαιροποίηση της άδειας δυνάμει 
της οδηγίας 2010/75/EΕ· η ουσιαστική 
ανακαίνιση στην περίπτωση ενός κτιρίου 
είναι η ανακαίνιση σύμφωνα με το άρθρο 
2, σημείο 10, της οδηγίας 2010/31/ΕΚ.

Or. ro

Τροπολογία 420
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27 a. «χρηματοδότηση από τρίτους» μια
συμβατική διευθέτηση η οποία
περιλαμβάνει ένα τρίτο μέρος εκτός από
τον προμηθευτή της ενέργειας και τον
δικαιούχο του μέτρου βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης, το οποίο 
προσφέρει το κεφάλαιο για το μέτρο αυτό 
και χρεώνει το δικαιούχο με τέλος που 
ισοδυναμεί με τμήμα της ενεργειακής 
αποδοτικότητας που επετεύχθη ως 
αποτέλεσμα το μέτρου βελτίωσης. Ο εν 
λόγω τρίτος μπορεί ή όχι να είναι ΕΕΥ·

Or. en

Τροπολογία 421
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27a. «εξοικονομήσεις πρώιμης δράσης»: 
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οι εξοικονομήσεις που απορρέουν από
μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης που είχαν δρομολογηθεί σε 
προηγούμενο έτος, όχι νωρίτερα από το 
1995 και εξακολουθούν να παράγουν 
εξοικονομήσεις κατά το 2016 και 
αργότερα·

Or. en

Τροπολογία 422
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27 α. «εξοικονομήσεις στο πλαίσιο 
προγενέστερων ενεργειών»: 
εξοικονομήσεις που προκύπτουν ως 
αποτέλεσμα μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας των κρατών μελών, που 
τέθηκαν σε εφαρμογή το νωρίτερο το 
1995 και ισχύουν τουλάχιστον έως το 
2016·

Or. de

Τροπολογία 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27 a. «ενεργειακή ένδεια»: η κατάσταση
κατά την οποία κάποιος είναι
υποχρεωμένος να δαπανά δυσανάλογα
μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός του για 
ενέργεια. Ειδικότερα, ορίζεται η
κατάσταση κατά την οποία τα νοικοκυριά



PE475.874 120/120 AM\882687EL.doc

EL

υποχρεώνονται να δαπανούν ποσοστό του
εισοδήματός τους διπλάσιο από τη 
διάμεση αξία του ποσοστού που 
δαπανούν τα νοικοκυριά για την ενέργεια 
που χρησιμοποιείται στο σπίτι τους· η 
δαπάνη υπολογίζεται για την επίτευξη της 
ίδιας εσωτερικής θερμοκρασίας με την 
πλειοψηφία των εθνικών νοικοκυριών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τμήμα του οφέλους ενεργειακής απόδοσης πρέπει να διοχετεύεται σε όσους πάσχουν από 
ενεργειακή ένδεια. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να οριστεί η έννοια. Η βρετανική
εμπειρία δείχνει ότι υπάρχουν προβλήματα με το απόλυτο μερίδιο, για το λόγο αυτό επελέγη η 
προσέγγιση του σχετικού μεριδίου.


