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Τροπολογία 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν τα κράτη μέλη διοργανώνουν την 
ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών που 
προβλέπονται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 
2009/73/ΕΚ σχετικά με αγορές 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, 
μεριμνούν ώστε οι έξυπνοι μετρητές που 
εγκαθίστανται να διευκολύνουν την 
εξοικονόμηση ενέργειας εντός της οικίας 
και οι γενικοί συνολικοί στόχοι της 
ενεργειακής απόδοσης και τα οφέλη των 
τελικών καταναλωτών να λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη στον καθορισμό των 
ελάχιστων λειτουργιών των μετρητών και 
των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά. Οι ελάχιστες 
λειτουργίες θα πρέπει να καταστήσουν 
δυνατή την επικοινωνία των στοιχείων 
των έξυπνων μετρητών με συσκευές ή 
πύλες δικτύων εντός της οικίας ή του 
κτιρίου που χρησιμοποιείται στην παροχή 
υπηρεσιών διαχείρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας και της 
ζήτησης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών που προβλέπονται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 
2009/73/ΕΚ έχει μεγάλη σημασία για να υλοποιηθεί η ενεργειακή απόδοση εντός της οικίας. Η 
έκθεση της CEN/CENELEC για την εντολή τυποποίησης M/441 έχει εντοπίσει αρκετές 
πρόσθετες, αλλά όχι ελάχιστες, λειτουργίες έξυπνης μέτρησης σε σύγκριση με την παραδοσιακή 
μέτρηση.  Σε αυτές περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της εξοικονόμησης 
ενέργειας και της ζήτησης εντός της κατοικίας ή των κτηρίων.

Τροπολογία 939
Britta Thomsen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν, και εάν, τα κράτη μέλη 
διοργανώνουν την ανάπτυξη των έξυπνων 
μετρητών, με την επιφύλαξη των 
αποτελεσμάτων οικονομικής αποτίμησης 
όλων των μακροπρόθεσμων δαπανών, 
οφελών και εξοικονομήσεων ενέργειας 
εάν αποτιμηθούν θετικά, που 
προβλέπονται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 
2009/73/ΕΚ σχετικά με αγορές 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, 
μεριμνούν ώστε οι στόχοι της ενεργειακής 
απόδοσης και τα οφέλη των τελικών 
καταναλωτών να λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη στον καθορισμό των ελάχιστων 
λειτουργιών των μετρητών και των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά. Κατά την 
εγκατάσταση του έξυπνου μετρητή, οι 
πελάτες λαμβάνουν την κατάλληλη 
πληροφόρηση και συμβουλές για να 
μεγιστοποιήσουν τα δυνητικά οφέλη των 
έξυπνων μετρητών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό τη διαχείριση του κόστους για τους καταναλωτές, είναι λογικό οι επενδύσεις να 
επικεντρωθούν σωστά στην απόκτηση έξυπνης μέτρησης. Πάντως, ένα από τα κύρια οφέλη των 
έξυπνων μετρητών είναι ο ακριβής λογαριασμός. Είναι επομένως απαράδεκτο να μην 
λαμβάνουν λογαριασμό όλοι οι καταναλωτές μόλις εγκατασταθεί η τεχνολογία. Επιπλέον, ένα 
από τα κύρια οφέλη των έξυπνων μετρητών για τον καταναλωτή είναι η κατάρτιση 
λογαριασμών με ακρίβεια. Απρόσμενα μεγάλοι, μεταχρονολογημένοι λογαριασμοί (λόγω της 
ανακρίβειας των συστημάτων καταχώρησης προμηθευτών) υπάρχει κίνδυνος να σπρώξουν τους 
καταναλωτές στο χρέος και μπορούν να προκαλέσουν άσκοπη ανησυχία και ταλαιπωρία. 

Τροπολογία 940
Vladimir Urutchev
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν τα κράτη μέλη διοργανώνουν την 
ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών
λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή 
πολιτικής των κρατών μελών στον τομέα 
των συστημάτων έξυπνης μέτρησης 
βάσει της αξιολόγησης κόστους οφέλους
που προβλέπεται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ 
και 2009/73/ΕΚ σχετικά με αγορές 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, 
μεριμνούν ώστε οι στόχοι της ενεργειακής 
απόδοσης και τα οφέλη των τελικών 
καταναλωτών καθώς και τα ζητήματα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και η 
ασφάλεια των δεδομένων να λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη στον καθορισμό των 
ελάχιστων λειτουργιών των μετρητών και 
των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 941
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όταν τα κράτη μέλη διοργανώνουν την 
ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών βάσει 
θετικής ανάλυσης κόστους ωφελείας 
όπως προβλέπεται στις οδηγίες 
2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ σχετικά με 
αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, 
μεριμνούν ώστε οι στόχοι της ενεργειακής 
απόδοσης και τα οφέλη των τελικών 
καταναλωτών καθώς και η προστασία 
των δεδομένων, η ασφάλεια των 
δεδομένων και τα ζητήματα προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής να λαμβάνονται 
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πλήρως υπόψη στον καθορισμό των 
ελάχιστων λειτουργιών των μετρητών και 
των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 942
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 943
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα κράτη μέλη διοργανώνουν την 
ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών που 
προβλέπονται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 
2009/73/ΕΚ σχετικά με αγορές 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, 

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

επιδιώκουν οι στόχοι της ενεργειακής 
απόδοσης και τα οφέλη των τελικών 
καταναλωτών να λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη στον καθορισμό των ελάχιστων 
λειτουργιών των μετρητών και των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά.

Or. de

Τροπολογία 944
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι 
χρήστες  που έχουν ενεργειακή 
κατανάλωση κατά την τελική χρήση 
μεγαλύτερη των 6000 kWh ετησίως, μέχρι 
την 1η Ιανουαρίου 2015 το αργότερο θα 
έχουν εγκαταστήσει έξυπνους μετρητές.

Or. en

Τροπολογία 945
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην κατάρτιση 
κοινών πανευρωπαϊκών προτύπων για 
έξυπνους μετρητές.

Or. en
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Τροπολογία 946
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, 
κατόπιν αιτήματος του τελικού 
καταναλωτή, οι φορείς εκμετάλλευσης 
μετρητών διασφαλίζουν ότι ο μετρητής 
λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται στις εγκαταστάσεις του 
τελικού καταναλωτή και εξάγεται στο 
δίκτυο. Τα κράτη μέλη μπορούν να
διασφαλίζουν ότι, εάν οι τελικοί 
καταναλωτές υποβάλλουν σχετικό αίτημα, 
τα δεδομένα μέτρησης της παραγωγής τους 
ή της κατανάλωσής τους διατίθενται, 
σύμφωνα με την περίοδο ανάγνωσης, 
βάσει σαφούς νομοθεσίας προστασίας 
δεδομένων, γενικών κανόνων της αγοράς, 
νομικού πλαισίου και νομοθεσίας για τη 
βαθμονόμηση που έχει ορίσει το κράτος 
μέλος σε τρίτους που ενεργούν για 
λογαριασμό του τελικού καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη έξυπνων μετρητών πρέπει να βασίζεται στους κανόνες και τις προϋποθέσεις που 
ορίσθηκαν από το τρίτο πακέτο ενέργειας (2009/72 και 2009/73 ΕΚ). Ελάχιστες τεχνικές 
απαιτήσεις, ζητήματα προστασίας δεδομένων, ανάλυσης κόστους ωφελείας κ.λπ. έχουν ύψιστη 
σημασία. Μόνον εάν έχουν αποσαφηνισθεί τα νομικά και τεχνικά ζητήματα (βλ. ευρωπαϊκή 
εντολή τυποποίησης M/441) και η ανάλυση κόστους ωφελείας είναι σαφώς θετική, μπορεί να 
ξεκινήσει η ανάπτυξη έξυπνης μέτρησης.  

Τροπολογία 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, 
κατόπιν αιτήματος του τελικού 
καταναλωτή, οι φορείς εκμετάλλευσης 
μετρητών διασφαλίζουν ότι ο μετρητής ή 
οι μετρητές μπορούν να λαμβάνουν
υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται στις εγκαταστάσεις του τελικού 
καταναλωτή και εξάγεται στο δίκτυο. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, εάν οι 
τελικοί καταναλωτές υποβάλλουν σχετικό 
αίτημα, τα δεδομένα μέτρησης της 
παραγωγής τους ή της κατανάλωσής τους 
σε πραγματικό χρόνο διατίθενται ταχέως
σε αυτούς ή σε τρίτους που ενεργούν για 
λογαριασμό του τελικού καταναλωτή
χωρίς πρόσθετο κόστος και σε εύληπτο 
μορφότυπο. Τα δεδομένα υφίστανται 
επεξεργασία με ασφαλή τρόπο και 
προστατεύεται η ιδιωτική ζωή των 
καταναλωτών σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Or. en

Τροπολογία 948
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

της κατανάλωσής τους σε πραγματικό 
χρόνο. Όταν οι καταναλωτές υποβάλλουν 
αίτημα για την παροχή δεδομένων στους 
ίδιους ή σε τρίτους που ενεργούν για 
λογαριασμό τους, τα δεδομένα αυτά 
παρέχονται χωρίς πρόσθετο κόστος σε 
μορφότυπο που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για να συγκρίνουν 
παρόμοιες προσφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με σκοπό τη διαχείριση του κόστους για τους καταναλωτές, είναι λογικό οι επενδύσεις να 
επικεντρωθούν σωστά στην απόκτηση έξυπνης μέτρησης. Πάντως, ένα από τα κύρια οφέλη των 
έξυπνων μετρητών είναι ο ακριβής λογαριασμός. Είναι επομένως απαράδεκτο να μην 
λαμβάνουν λογαριασμό όλοι οι καταναλωτές μόλις εγκατασταθεί η τεχνολογία. Επιπλέον, ένα 
από τα κύρια οφέλη των έξυπνων μετρητών για τον καταναλωτή είναι η κατάρτιση 
λογαριασμών με ακρίβεια. Απρόσμενα μεγάλοι, μεταχρονολογημένοι λογαριασμοί (λόγω της 
ανακρίβειας των συστημάτων καταχώρησης προμηθευτών) υπάρχει κίνδυνος να σπρώξουν τους 
καταναλωτές στο χρέος και μπορούν να προκαλέσουν άσκοπη ανησυχία και ταλαιπωρία. 

Τροπολογία 949
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, 
κατόπιν αιτήματος του τελικού 
καταναλωτή, οι φορείς εκμετάλλευσης 
μετρητών διασφαλίζουν ότι ο μετρητής 
λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται στις εγκαταστάσεις του 
τελικού καταναλωτή και εξάγεται στο 
δίκτυο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
εάν οι τελικοί καταναλωτές υποβάλλουν 
σχετικό αίτημα, τα δεδομένα μέτρησης της 
παραγωγής τους ή της κατανάλωσής τους 
διατίθενται σε πραγματικό χρόνο σε 
τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό του 
τελικού καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν τη μέτρηση 
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διασφαλίζουν την ασφαλή χρήση των 
δεδομένων των καταναλωτών και την 
τήρηση των διατάξεων περί προστασίας 
των δεδομένων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση και το κόστος πρέπει να είναι σαφείς και 
κατανοητές και να συμβάλλουν στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα νοικοκυριά. 
Παράλληλα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων των καταναλωτών κατά τη 
χρήση των στοιχείων αυτών.

Τροπολογία 950
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, 
κατόπιν αιτήματος του τελικού 
καταναλωτή, οι φορείς εκμετάλλευσης 
μετρητών διασφαλίζουν ότι ο μετρητής 
λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται στις εγκαταστάσεις του 
τελικού καταναλωτή και εξάγεται στο 
δίκτυο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
εάν οι τελικοί καταναλωτές υποβάλλουν 
σχετικό αίτημα, τα δεδομένα μέτρησης της
πραγματικής παραγωγής τους ή της 
κατανάλωσής τους διατίθενται σε 
πραγματικό χρόνο σε τρίτους που ενεργούν 
για λογαριασμό του τελικού καταναλωτή, 
χωρίς επιβάρυνση και σε μορφή που 
εξασφαλίζει στους καταναλωτές 
καλύτερη κατανόηση της ενεργειακής 
τους χρήσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν έχει αποδειχθεί ότι η ενημέρωση των πελατών σχετικά με την κατανάλωσή τους σε 
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πραγματικό χρόνο έχει σημαντικό αντίκτυπο που επιτρέπει την προώθηση σε μόνιμη βάση 
δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Αντίθετα, είναι βέβαιο ότι η διάδοση συνεχούς και σε 
ευρεία κλίμακα ενημέρωσης για όλους τους πελάτες θα τους επιβάρυνε με ένα κόστος καθόλου 
αμελητέο. Η υπηρεσία ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο θα πρέπει, ωστόσο, να είναι διαθέσιμη 
σε κάθε πελάτη που το ζητεί, και μάλιστα σε λογικό κόστος.

Τροπολογία 951
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, 
κατόπιν αιτήματος του τελικού 
καταναλωτή, οι φορείς εκμετάλλευσης 
μετρητών διασφαλίζουν ότι ο μετρητής 
λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται στις εγκαταστάσεις του 
τελικού καταναλωτή και εξάγεται στο 
δίκτυο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
εάν οι τελικοί καταναλωτές υποβάλλουν 
σχετικό αίτημα, τα δεδομένα μέτρησης της 
παραγωγής τους ή της κατανάλωσής τους 
διατίθενται σε πραγματικό χρόνο σε 
τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό του 
τελικού καταναλωτή, χωρίς επιπρόσθετο 
κόστος και σε μια μορφή την οποία 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη 
σύγκριση των ειδικών προσφορών με 
δίκαιο τρόπο και λαμβάνοντας υπόψη τη 
νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. ro

Τροπολογία 952
Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 953
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 954
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 955
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, 
κατόπιν αιτήματος του τελικού 
καταναλωτή, οι φορείς εκμετάλλευσης 

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

μετρητών διασφαλίζουν ότι ο μετρητής 
λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται στις εγκαταστάσεις του 
τελικού καταναλωτή και εξάγεται στο 
δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 956
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, 
κατόπιν αιτήματος του τελικού 
καταναλωτή, οι φορείς εκμετάλλευσης 
μετρητών διασφαλίζουν ότι ο μετρητής 
λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται στις εγκαταστάσεις του 
τελικού καταναλωτή και εξάγεται στο 
δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 957
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 958
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης ή άλλο δίκτυο κεντρικής 
θέρμανσης, εγκαθίσταται θερμιδόμετρο 
στην είσοδο του κτιρίου. Σε κτίρια με 
πολλαπλές μονάδες στέγασης, εμπορικής 
δραστηριότητας ή παροχής υπηρεσιών
εγκαθίστανται επίσης ατομικοί μετρητές 
κατανάλωσης θερμότητας για τη μέτρηση 
της κατανάλωσης θερμότητας, ψύξης ή 
ζεστού νερού, αντίστοιχα, σε κάθε 
επιμέρους μονάδα. Σε περίπτωση που η 
χρήση ατομικών μετρητών κατανάλωσης 
θερμότητας δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά
εφικτή, χρησιμοποιούνται ατομικοί 
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κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε 
θερμαντικό σώμα.

κατανεμητές κόστους θερμότητας, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
παραρτήματος VI σημείο 1.2, για τη 
μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας σε 
κάθε θερμαντικό σώμα ή στους επιμέρους 
χώρους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αποσκοπεί στην αποφυγή παρεξηγήσεων και την εξασφάλιση ισότητας για όλες 
τις υπάρχουσες τεχνολογίες θέρμανσης. Πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για το σύνολο του 
τομέα θέρμανσης και ψύξης. Η ρύθμιση δεν πρέπει να αφορά μόνο τις κατοικίες, αλλά και τον 
τομέα των υπηρεσιών. Θα πρέπει να επιτρέπονται διάφοροι τύποι κατανεμητών κόστους 
θέρμανσης.

Τροπολογία 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης ή μέσω κεντρικής 
θέρμανσης ή από μεμονωμένες πηγές 
θερμότητας, εγκαθίσταται θερμιδόμετρο 
στην είσοδο του κτιρίου ή στο σημείο 
εξόδου του λέβητα αντιστοίχως. Στα 
κτίρια πολλαπλών στεγαστικών μονάδων
εγκαθίστανται επίσης ατομικές συσκευές 
μέτρησης θερμότητας για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης σε κάθε
μονάδα. Σε περίπτωση που η χρήση 
ατομικών μετρητών κατανάλωσης 
θερμότητας δεν είναι τεχνικά εφικτή, 
χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές 
κόστους θερμότητας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος VI 
σημείο 1.2, για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας.

Or. en
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Τροπολογία 960
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης ή μέσω κεντρικής 
θέρμανσης, εγκαθίσταται θερμιδόμετρο 
στην είσοδο του κτιρίου ή στο σημείο 
εξόδου του λέβητα αντιστοίχως. Στα 
κτίρια πολλαπλών στεγαστικών μονάδων
εγκαθίστανται επίσης ατομικές συσκευές 
μέτρησης θερμότητας για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης σε κάθε
μονάδα. Σε περίπτωση που η χρήση 
ατομικών μετρητών κατανάλωσης 
θερμότητας δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά
εφικτή, χρησιμοποιούνται ατομικοί 
κατανεμητές κόστους θερμότητας, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
παραρτήματος VI σημείο 1.2, για τη
μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας.

Or. en

Τροπολογία 961
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης ή από κεντρική θέρμανση, 
εγκαθίσταται θερμιδόμετρο στην είσοδο 
του κτιρίου ή στο σημείο εξόδου του 
λέβητα αντιστοίχως. Στα κτίρια 
πολλαπλών στεγαστικών μονάδων
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κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης σε κάθε
διαμέρισμα. Σε περίπτωση που η χρήση 
ατομικών μετρητών κατανάλωσης 
θερμότητας δεν είναι τεχνικά εφικτή, 
χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές 
κόστους θερμότητας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος VI 
σημείο 1.2, για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε 
θερμαντικό σώμα.

εγκαθίστανται επίσης ατομικές συσκευές 
μέτρησης θερμότητας για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης σε κάθε
μονάδα. Σε περίπτωση που η χρήση 
ατομικών μετρητών κατανάλωσης 
θερμότητας δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά
εφικτή, χρησιμοποιούνται ατομικοί 
κατανεμητές κόστους θερμότητας, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
παραρτήματος VI σημείο 1.2, για τη 
μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας σε 
κάθε θερμαντικό σώμα.

Or. en

Τροπολογία 962
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en



PE475.955v01-00 20/113 AM\883623EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Τα αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης πρέπει να μετρώνται με την 
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

Τροπολογία 963
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 964
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης, εγκαθίσταται 
θερμιδόμετρο στην είσοδο του κτιρίου.
Στις πολυκατοικίες, πρέπει επίσης να
εγκαθίστανται ατομικοί μετρητές 
κατανάλωσης θερμότητας για τη μέτρηση 
της κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης σε 
κάθε διαμέρισμα, μόνον σε περίπτωση 
θετικής ανάλυσης κόστους ωφελείας. Σε 
περίπτωση που η χρήση ατομικών 
μετρητών κατανάλωσης θερμότητας δεν 
είναι τεχνικά ή οικονομικά εφικτή, πρέπει 
να χρησιμοποιούνται ατομικοί 
κατανεμητές κόστους θερμότητας, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
παραρτήματος VI σημείο 1.2, για τη 
μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας σε 
κάθε θερμαντικό σώμα, εάν ο τελικός 
καταναλωτής υποβάλει σχετικό αίτημα.

Or. en

Τροπολογία 965
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Τροπολογία 967
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 968
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 969
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης ή σύστημα κεντρικής 
θέρμανσης, εγκαθίσταται θερμιδόμετρο 
στην είσοδο του κτιρίου ή στη βαλβίδα 
του καυστήρα, αντίστοιχα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους επικουρικότητας, θα πρέπει εδώ να μπορούν να αποφασίζουν τα κράτη μέλη. 
Πολλές πολυκατοικίες στα νέα κράτη μέλη, για παράδειγμα, διαθέτουν συστήματα θέρμανσης 
που έχουν μόνο έναν σωλήνα. Μόνο στη Λιθουανία, η τροποποίηση όλων των συστημάτων θα 
στοίχιζε γύρω στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ –απαιτείται επομένως να διατηρηθεί η ευελιξία.

Τροπολογία 970
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης ή είναι εξοπλισμένο με 
κεντρική θέρμανση, εγκαθίσταται 
θερμιδόμετρο στην είσοδο του κτιρίου.

Or. en

Τροπολογία 971
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 972
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης, εγκαθίσταται στο κτίριο 
μετρητής κατανάλωσης θερμότητας για τη 
μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας ή 
ψύξης.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η μέτρηση της θερμικής ενέργειας σε κάθε διαμέρισμα δεν δικαιολογείται από πλευράς λόγου 
κόστους-οφέλους και αποτελεί δαπανηρή λύση για κτίρια όπως οι πολυκατοικίες, όπου είναι 
εγκατεστημένα συστήματα κεντρικής θέρμανσης.

Τροπολογία 973
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 

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

τηλεθέρμανσης, εγκαθίσταται 
θερμιδόμετρο στην είσοδο του κτιρίου. 
Στις πολυκατοικίες, εγκαθίστανται επίσης 
ατομικοί μετρητές κατανάλωσης 
θερμότητας για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης σε κάθε 
διαμέρισμα εάν είναι εφικτό. Σε 
περίπτωση που η χρήση ατομικών
μετρητών κατανάλωσης θερμότητας δεν 
είναι τεχνικά εφικτή, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές 
κόστους θερμότητας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος VI 
σημείο 1.2, για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε 
θερμαντικό σώμα.

Or. en

Τροπολογία 974
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ειδική εφαρμογή ατομικών μετρητών 
κατανάλωσης για τα νοικοκυριά μπορεί 
να υπόκειται σε ευρύτερη 
μακροπρόθεσμη ανάλυση κόστους 
ωφελείας λαμβάνοντας υπόψη το κόστος 
και τα οφέλη τόσο για την αγορά όσο και 
για τους καταναλωτές. Αυτή η 
αξιολόγηση θα πρέπει να αποφασίσει ποια 
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μορφή μέτρησης είναι πιο 
αποτελεσματική λαμβάνοντας υπόψη τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος VI 
σημείο 1.2 και το χρονικό πλαίσιο που 
είναι εφικτό για την εφαρμογή. Αυτή η 
αξιολόγηση κόστους ωφελείας θα πρέπει, 
επιπλέον, να πραγματοποιηθεί ένα έτος 
μετά την προθεσμία για τη μεταφορά της 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.   

Or. en

Τροπολογία 977
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 978
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικά με την κατανομή του κόστους 
της κατανάλωσης θερμότητας σε 

διαγράφεται
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πολυκατοικίες στις οποίες παρέχεται 
κεντρική θέρμανση ή ψύξη. Οι εν λόγω 
κανόνες περιλαμβάνουν κατευθυντήριες 
γραμμές για τους συντελεστές διόρθωσης 
ώστε να αντανακλούν τα χαρακτηριστικά 
του κτιρίου, όπως μετάδοση θερμότητας 
μεταξύ διαμερισμάτων.

Or. en

Τροπολογία 979
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 980
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 
με την κατανομή του κόστους της 
κατανάλωσης θερμότητας σε 
πολυκατοικίες στις οποίες παρέχεται 
κεντρική θέρμανση ή ψύξη. Οι εν λόγω 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 
με την κατανομή και τον καταλογισμό του 
κόστους της κατανάλωσης θερμότητας ή 
ψύξης και του ζεστού νερού σε 
πολυκατοικίες στις οποίες παρέχεται 
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κανόνες περιλαμβάνουν κατευθυντήριες 
γραμμές για τους συντελεστές διόρθωσης 
ώστε να αντανακλούν τα χαρακτηριστικά 
του κτιρίου, όπως μετάδοση θερμότητας 
μεταξύ διαμερισμάτων.

κεντρική θέρμανση ή ψύξη, και/ή ζεστό 
νερό. Οι εν λόγω κανόνες μπορεί να 
περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές 
για τους συντελεστές διόρθωσης ώστε να 
αντανακλούν τα χαρακτηριστικά του 
κτιρίου, όπως μετάδοση θερμότητας 
μεταξύ διαμερισμάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών επιβάλλουν υψηλό βαθμό ευελιξίας.

Τροπολογία 981
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 982
Norbert Glante

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

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 
με την κατανομή του κόστους της 
κατανάλωσης θερμότητας σε κτίρια με 
πολλαπλές μονάδες στέγασης, εμπορικής 
δραστηριότητας ή παροχής υπηρεσιών, 
στα οποία παρέχεται κεντρική θέρμανση ή 
ψύξη. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
συντελεστές διόρθωσης ώστε να 
αντανακλούν τα χαρακτηριστικά του 
κτιρίου, όπως μετάδοση θερμότητας 
μεταξύ διαμερισμάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση δεν πρέπει να αφορά μόνο τις κατοικίες, αλλά και τον τομέα των υπηρεσιών.

Τροπολογία 983
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 985
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 
με την κατανομή του κόστους της 
κατανάλωσης θερμότητας σε 
πολυκατοικίες στις οποίες παρέχεται 
κεντρική θέρμανση ή ψύξη.

Or. en
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Τροπολογία 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
όρους για την απαλλαγή των κατηγοριών 
κτιρίων όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ 
από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Or. en

Τροπολογία 987
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών 
μπορεί να επιτελεσθεί βάσει θετικής 
ανάλυσης κόστους ωφελείας, σαφούς 
νομοθεσίας προστασίας δεδομένων και 
των διεθνώς ορισθέντων προτύπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος η ΕΕ και οι υπηρεσίες της μελετούν διάφορα πρότυπα για να αποφευχθεί η 
πιθανότητα να δημιουργηθεί ‘μονοπώλιο έξυπνων μετρητών’. Πριν από την καθιέρωση αυτών 
των προτύπων με σαφήνεια και διαφάνεια δεν έχει κανένα νόημα οιαδήποτε ανάπτυξη.

Τροπολογία 988
Gaston Franco
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, όπως 
προβλέπεται στα εθνικά σχέδια για την 
ανάπτυξη έξυπνων μετρητών σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των οδηγιών 2009/72/ΕΚ 
και 2009/73/ΕΚ, ότι οι πληροφορίες 
σχετικά με την πραγματική κατανάλωση
και το κόστος παρέχονται σε τακτική 
βάση, για όλους τους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων των διανομέων 
ενέργειας, των διαχειριστών συστημάτων 
διανομής και των εταιρειών λιανικής 
πώλησης ενέργειας. Παρέχονται 
κατάλληλα πληροφοριακά στοιχεία ώστε 
οι τελικοί καταναλωτές να έχουν πλήρη 
εικόνα του τρέχοντος ενεργειακού 
κόστους, σύμφωνα με το παράρτημα VI 
σημείο 2.2. Η συχνότητα καθώς και η 
μορφή και το περιεχόμενο των 
πληροφοριών αποτελούν αντικείμενο 
συμφωνίας μεταξύ του προμηθευτή και 
του καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο προτεινόμενο άρθρο 8 και Παράρτημα VI αντιστοιχούν σε 
προδιαγραφές έξυπνων μετρητών και εφαρμόζονται στο πλαίσιο των απαιτήσεων των οδηγιών 
2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ οι οποίες παρέχουν σταθερό και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.  
Πέραν αυτού, η ενημέρωση του καταναλωτή για τα οφειλόμενα ποσά για κάθε δεδομένη 
περίοδο δεν πρέπει να παρεμποδίζει την κατανομή της πληρωμής σύμφωνα με τον ρυθμό που 
προτιμάει περισσότερο ο καταναλωτής.

Τροπολογία 989
Paul Rübig

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

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

Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 
2009/73/ΕΚ (ανάλυση κόστους ωφελείας 
που προβλέπεται στο Παράρτημα 1 
σημείο 2 των οδηγιών και διεργασία 
τυποποίησης που καθοδηγείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN 
TC294 για το αέριο και CLC TC205 για 
το ηλεκτρικό ρεύμα) σχετικά με την
ενημέρωση, τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτούν όσο αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, 
οικονομικώς εύλογο και ανάλογο προς τη 
δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας, η 
ενημέρωση των καταναλωτών  να είναι
ακριβής και να βασίζεται στην πραγματική 
κατανάλωση, για όλους τους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων των διανομέων 
ενέργειας, των διαχειριστών συστημάτων 
διανομής και των εταιρειών λιανικής 
πώλησης ενέργειας, σύμφωνα με την 
ελάχιστη συχνότητα που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI σημείο 2.1. Με την 
ενημέρωση των καταναλωτών παρέχονται 
κατάλληλα πληροφοριακά στοιχεία ώστε 
οι τελικοί καταναλωτές να έχουν πλήρη 
εικόνα του τρέχοντος ενεργειακού 
κόστους, σύμφωνα με το παράρτημα VI 
σημείο 2.2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή συστημάτων έξυπνης μέτρησης αερίου από τα οποία εξαρτώνται οι προτεινόμενες 
συχνότητες τιμολόγησης μπορεί να υποβληθεί σε οικονομική αξιολόγηση κόστους ωφελείας. Η 
διατύπωση της πρότασης συνεπάγεται ότι η έξυπνη μέτρηση αερίου είναι γενική υποχρέωση που 
δεν υπόκειται σε οικονομική αξιολόγηση. Η υπερφόρτωση των λογαριασμών με πληροφορίες 
πρέπει να αποφεύγεται.  Πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ τιμολόγησης και 
ενημέρωσης του καταναλωτή για την κατανάλωσή του.

Τροπολογία 990
Britta Thomsen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 
2009/73/ΕΚ σχετικά με την τιμολόγηση, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, όπως 
προσδιορίζεται και προβλέπεται στα 
εγκεκριμένα εθνικά σχέδια για την 
ανάπτυξη έξυπνων μετρητών σύμφωνα με 
τις νομικές απαιτήσεις της οδηγίας 
2009/72/ΕΚ, ότι η τουλάχιστον ανά 
δεκαπενθήμερο τιμολόγηση είναι ακριβής 
και βασίζεται στην πραγματική 
κατανάλωση, για όλους τους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων των διανομέων 
ενέργειας, των διαχειριστών συστημάτων 
διανομής και των εταιρειών λιανικής 
πώλησης ενέργειας, και τίθεται στη 
διάθεση του καταναλωτή κατόπιν 
αιτήσεώς του, όταν το επιτρέπει ο 
τεχνικός εξοπλισμός μέτρησης του 
καταναλωτή. Στον λογαριασμό 
παρέχονται κατάλληλα πληροφοριακά 
στοιχεία ώστε οι τελικοί καταναλωτές να 
έχουν πλήρη εικόνα του τρέχοντος 
ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με το 
παράρτημα VI σημείο 2.2. Η συχνότητα 
και η μορφή των πληροφοριών που 
διατίθενται στον καταναλωτή θα 
υπόκεινται σε συμφωνία μεταξύ του 
προμηθευτή και του καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εγκατάσταση θερμιδόμετρων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την τεχνική και οικονομική 
σκοπιμότητα, ιδιαίτερα έχοντας υπόψη το μακροπρόθεσμο κόστος και τα οφέλη. Οι διατάξεις 
που αφορούν ειδικά το ζήτημα της τιμολόγησης πρέπει να αφήνουν περιθώριο για διάφορες 
μεθόδους τιμολόγησης (απ’ ευθείας χρέωση λογαριασμού) και συχνότητες σύμφωνα με τις 
ανάγκες, τη χρήση και τις ειδικές προτιμήσεις των καταναλωτών.
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Τροπολογία 991
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 
2009/73/ΕΚ σχετικά με την τιμολόγηση, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, στο μέτρο του 
δυνατού και λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομική βιωσιμότητα, το αργότερο έως 
την 1η Ιανουαρίου 2015, ότι οι διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση 
είναι ακριβείς και βασίζονται στην 
πραγματική κατανάλωση, για όλους τους 
τομείς που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των 
διανομέων ενέργειας, των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής και των εταιρειών 
λιανικής πώλησης ενέργειας, σύμφωνα με 
την ελάχιστη συχνότητα που προβλέπεται 
στο παράρτημα VI σημείο 2.1. Με τις 
πληροφορίες αυτές παρέχονται κατάλληλα 
πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί 
καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα του 
τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI σημείο 2.2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο μηνιαίος καταλογισμός (έκδοση λογαριασμού) μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικά προβλήματα 
και οικονομικές δυσχέρειες στους ενοικιαστές/χρήστες, ιδιαίτερα όσον αφορά το κόστος 
θέρμανσης, δεδομένου ότι το κόστος δεν ισοκατανέμεται στη διάρκεια του έτους και πρέπει να 
καλύπτεται κυρίως τους χειμερινούς μήνες, στους οποίους η δαπάνη είναι πολύ υψηλότερη. 
Είναι επομένως επιτακτικά αναγκαίο να αποσαφηνιστεί τι είναι «λογαριασμός».

Τροπολογία 992
Vicky Ford

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

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

Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 
2009/73/ΕΚ σχετικά με την τιμολόγηση, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, μέσω έξυπνης 
μέτρησης ή ανάγνωσης του μετρητή από 
τον ίδιο τον καταναλωτή όπως 
προβλέπεται στα εθνικά σχέδια για την 
ανάπτυξη έξυπνων μετρητών σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των οδηγιών 2009/72/ΕΚ, 
ότι η τιμολόγηση είναι ακριβής και
παρέχει πληροφορίες για την πραγματική 
κατανάλωση, για όλους τους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων των διανομέων 
ενέργειας, των διαχειριστών συστημάτων 
διανομής και των εταιρειών λιανικής 
πώλησης ενέργειας, σύμφωνα με την 
ελάχιστη συχνότητα που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI σημείο 2.1. Στον 
λογαριασμό παρέχονται κατάλληλα 
πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί 
καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα του 
τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI σημείο 2.2.

Or. en

Τροπολογία 993
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 
2009/73/ΕΚ σχετικά με την τιμολόγηση, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, σύμφωνα με τα 
εθνικά σχέδια ανάπτυξης έξυπνων 
μετρητών βάσει της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, 
ότι η τιμολόγηση είναι ακριβής και 
βασίζεται στην πραγματική κατανάλωση, 
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παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων 
των διανομέων ενέργειας, των 
διαχειριστών συστημάτων διανομής και 
των εταιρειών λιανικής πώλησης 
ενέργειας, σύμφωνα με την ελάχιστη
συχνότητα που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI σημείο 2.1. Στον 
λογαριασμό παρέχονται κατάλληλα 
πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί 
καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα του 
τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI σημείο 2.2.

για όλους τους τομείς που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων των διανομέων 
ενέργειας, των διαχειριστών συστημάτων 
διανομής και των εταιρειών λιανικής 
πώλησης ενέργειας, σύμφωνα με την 
ελάχιστη συχνότητα που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI σημείο 2.1. Στον 
λογαριασμό παρέχονται κατάλληλα 
πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί 
καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα του 
τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI σημείο 2.2.

Or. fr

Τροπολογία 994
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 
2009/73/ΕΚ σχετικά με την τιμολόγηση, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, το αργότερο 
έως την 1η Ιανουαρίου 2015, ότι η 
τιμολόγηση είναι ακριβής και βασίζεται 
στην πραγματική ή την προσυμφωνηθείσα 
κατανάλωση, ανάλογα με τη συμφωνία 
που έχει κάνει ο πελάτης, για όλους τους 
τομείς που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των 
διανομέων ενέργειας, των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής και των εταιρειών 
λιανικής πώλησης ενέργειας και της 
κατανομής του κόστους στις 
πολυκατοικίες,, σύμφωνα με την ελάχιστη 
συχνότητα που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI σημείο 2.1. Στον 
λογαριασμό ή με άλλη, κατάλληλη 
μέθοδο, παρέχονται κατάλληλα 
πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί 
καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα του 
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τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI σημείο 2.2.

Or. de

Τροπολογία 995
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 996
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1



PE475.955v01-00 42/113 AM\883623EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 
2009/73/ΕΚ σχετικά με την τιμολόγηση, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, το αργότερο 
έως την 1η Ιανουαρίου 2015, ή κατά τη 
χρονική στιγμή της εγκατάστασης των 
έξυπνων μετρητών, ότι τα αντίγραφα 
κίνησης ενεργειακής κατανάλωσης είναι
ακριβή και βασίζονται στην πραγματική 
κατανάλωση, για όλους τους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων των διανομέων 
ενέργειας, των διαχειριστών συστημάτων 
διανομής και των εταιρειών λιανικής 
πώλησης ενέργειας, σύμφωνα με την 
ελάχιστη συχνότητα που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI σημείο 2.1. Στο αντίγραφο 
κίνησης ενεργειακής κατανάλωσης
παρέχονται κατάλληλα πληροφοριακά 
στοιχεία ώστε οι τελικοί καταναλωτές να 
έχουν πλήρη εικόνα του τρέχοντος 
ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με το 
παράρτημα VI σημείο 2.2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αντίγραφο κίνησης της ενεργειακής κατανάλωσης παρέχει πληροφορίες στον καταναλωτή. 
Πρέπει να διακρίνεται από έναν λογαριασμό που απαιτεί πληρωμή δεδομένου ότι οι 
καταναλωτές μπορεί να επιθυμούν να κατανέμουν ισόποσα τις πληρωμές τους στη διάρκεια 
όλου του χρόνου με απ’ ευθείας χρέωση λογαριασμού ή με συστήματα προπληρωμής.

Τροπολογία 997
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 

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

2009/73/ΕΚ σχετικά με την τιμολόγηση, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, το αργότερο 
έως το 2020, ότι η τιμολόγηση είναι 
ακριβής και βασίζεται στην πραγματική 
κατανάλωση, για όλους τους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων των διανομέων 
ενέργειας, των διαχειριστών συστημάτων 
διανομής και των εταιρειών λιανικής 
πώλησης ενέργειας, σύμφωνα με την 
ελάχιστη συχνότητα που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI σημείο 2.1. Στον 
λογαριασμό παρέχονται κατάλληλα 
πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί 
καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα του 
τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI σημείο 2.2 και των 
σχετικών διατάξεων για το ηλεκτρικό 
ρεύμα της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και για το 
αέριο της οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 998
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 
2009/73/ΕΚ σχετικά με την τιμολόγηση, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, το αργότερο 
έως την 1η Ιανουαρίου 2015, ότι η 
τιμολόγηση είναι ακριβής και βασίζεται 
στην πραγματική κατανάλωση, για όλους 
τους τομείς που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων 
των διανομέων ενέργειας, των 
διαχειριστών συστημάτων διανομής και 
των εταιρειών λιανικής πώλησης 
ενέργειας, σύμφωνα με την ελάχιστη 
συχνότητα που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI σημείο 2.1. Στον 

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

λογαριασμό παρέχονται κατάλληλα 
πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί 
καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα του 
τρέχοντος ενεργειακού κόστους, του 
κόστους διανομής και του κόστους των 
υποχρεώσεων παροχής κοινωφελούς 
υπηρεσίας, σύμφωνα με το παράρτημα VI 
σημείο 2.2.

Or. en

Τροπολογία 999
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 1000
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 
2009/73/ΕΚ σχετικά με την τιμολόγηση, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που περιλαμβάνει ο 
λογαριασμός είναι ακριβείς και 
βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση 
Με τις πληροφορίες που περιέχονται στον 
λογαριασμό παρέχονται κατάλληλα 
πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί 
καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα του 
τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI σημείο 2.2.

Or. de

Τροπολογία 1001
Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 
2009/73/ΕΚ σχετικά με την τιμολόγηση, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, το αργότερο 
έως την 1η Ιανουαρίου 2015, ότι η 
τιμολόγηση είναι ακριβής και βασίζεται 
στην πραγματική κατανάλωση, για όλους 

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

τους τομείς που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων 
των διανομέων ενέργειας, των 
διαχειριστών συστημάτων διανομής και 
των εταιρειών λιανικής πώλησης 
ενέργειας, σύμφωνα με την ελάχιστη 
συχνότητα που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI σημείο 2.1. Στον 
λογαριασμό παρέχονται κατάλληλα 
πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί 
καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα του 
τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI σημείο 2.2.

Or. en

Τροπολογία 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν ακριβείς και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με την 
πραγματική τους κατανάλωση, αλλά δεν θα πρέπει απαραίτητα να υποχρεούνται να πληρώνουν 
τους λογαριασμούς τους με βάση την πραγματική κατανάλωση. Πέραν αυτών, η διάταξη πρέπει 
να ευθυγραμμισθεί με τις απαιτήσεις του τρίτου πακέτου για την εφαρμογή των συστημάτων 
έξυπνης μέτρησης.

Τροπολογία 1003
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 1004
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 1005
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε όλους 
τους τελικούς καταναλωτές προσφέρεται η 
δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της 

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

ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της 
τιμολόγησης σε έντυπη μορφή χωρίς 
επιπρόσθετο κόστος, καθώς και η 
δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε 
συμπληρωματικές πληροφορίες που τους 
επιτρέπουν να ελέγχουν οι ίδιοι 
λεπτομερώς την προηγούμενη κατανάλωσή 
τους, σε περίπτωση που η διαδικασία 
αυτή είναι οικονομικά βιώσιμη, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VI σημείο 1.1.

Or. ro

Τροπολογία 1006
Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1007
Giles Chichester

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 1008
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αντίγραφο κίνησης της ενεργειακής κατανάλωσης παρέχει πληροφορίες στον καταναλωτή. 
Πρέπει να διακρίνεται από έναν λογαριασμό που απαιτεί πληρωμή δεδομένου ότι οι 
καταναλωτές μπορεί να επιθυμούν να κατανέμουν ισόποσα τις πληρωμές τους στη διάρκεια 
όλου του χρόνου με απ’ ευθείας χρέωση λογαριασμού ή με συστήματα προπληρωμής.
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Τροπολογία 1009
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη απαιτούν, εφόσον ζητηθεί 
από τους τελικούς καταναλωτές, τα 
στοιχεία που αφορούν την ενεργειακή τους 
τιμολόγηση και την προηγούμενη 
κατανάλωσή τους να διατίθενται σε 
πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών οριζόμενο 
από τον τελικό καταναλωτή, στη μορφή με 
την οποία τα λαμβάνει και ο τελικός 
πελάτης.. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη 
αποκλίνουν από την παρούσα ρύθμιση, 
πρέπει να ορίζονται εκ των προτέρων 
κανόνες για την κατανομή του κόστους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κάθε τροποποίηση αυξάνει τη διοικητική επιβάρυνση και προκαλεί συνεπώς υψηλότερο κόστος. 
Αν αυτό είναι επιθυμητό, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να παρεκκλίνουν από τη ρύθμιση, 
αλλά σε περίπτωση αμφιβολίας το υψηλότερο κόστος πρέπει να βαρύνει τον πελάτη.

Τροπολογία 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 1011
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1012
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αντίγραφο κίνησης της ενεργειακής κατανάλωσης παρέχει πληροφορίες στον καταναλωτή. 
Πρέπει να διακρίνεται από έναν λογαριασμό που απαιτεί πληρωμή δεδομένου ότι οι 
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καταναλωτές μπορεί να επιθυμούν να κατανέμουν ισόποσα τις πληρωμές τους στη διάρκεια 
όλου του χρόνου με απ’ ευθείας χρέωση λογαριασμού ή με συστήματα προπληρωμής.

Τροπολογία 1013
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο -3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν οι πληροφορίες 
και οι εκτιμήσεις για τις τιμές ενέργειας 
να παρέχονται στους καταναλωτές 
κατόπιν αιτήσεως έγκαιρα και σε εύληπτο 
μορφότυπο δίνοντάς τους τη δυνατότητα 
να συγκρίνουν παρόμοιες προσφορές, 
στοιχείο που θα επιτρέπει στους 
καταναλωτές να αλλάζουν τον εγχώριο 
πάροχο ενέργειας κατά τρόπο αποδοτικό 
ως προς το κόστος. 

Or. en

Τροπολογία 1014
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά περίπτωση τα κράτη μέλη πρέπει 
να ενθαρρύνουν τιμολογιακές δομές που 
προτρέπουν τους καταναλωτές να 
εξοικονομούν οριακές πρόσθετες μονάδες 
κατανάλωσης ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 1015
Fiona Hall
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η τιμολόγηση και τα αντίγραφα 
κίνησης της ενεργειακής κατανάλωσης
που αφορούν τη μέτρηση της ατομικής 
κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τα 
άλλα στοιχεία που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2, 3 και στο παράρτημα 
VI, παρέχονται στους τελικούς 
καταναλωτές δωρεάν μέσω τουλάχιστον 
δύο τύπων άμεσης ενημέρωσης, ένας εκ 
των οποίων είναι η εσωτερική οθόνη 
απεικόνισης της μέτρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας (CEER) συνιστά οι πληροφορίες 
να παρέχονται στον τελικό καταναλωτή μέσω επιλογής μεταξύ τουλάχιστον δύο οδών 
επικοινωνίας. Αναλύσεις πρότυπων έργων έξυπνης μέτρησης και μελέτες για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης και την ανταπόκριση στη ζήτηση έχουν δείξει ότι οι εσωτερικές οθόνες 
απεικόνισης της μέτρησης επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας. 

Τροπολογία 1016
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι πληροφορίες σε ηλεκτρονικό μέσο
που αφορούν τη μέτρηση και την 
τιμολόγηση της ατομικής κατανάλωσης 
ενέργειας, καθώς και τα άλλα στοιχεία που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 
στο παράρτημα VI, παρέχονται στους 
τελικούς καταναλωτές. Τούτο δεν ισχύει 
για την κατάρτιση τιμολογίου σε χαρτί.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με το λιγότερο δυνατό κόστος. Η διάταξη πρέπει 
επομένως να εφαρμόζεται μόνον σε ηλεκτρονικά παρεχόμενες πληροφορίες για να 
ελαχιστοποιείται το διοικητικό κόστος.

Τροπολογία 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1018
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα στοιχεία που αφορούν τη μέτρηση 
και την τιμολόγηση της ατομικής 
κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τα 
άλλα στοιχεία που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3 παρέχονται στους 
τελικούς καταναλωτές με διαφανή και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να διακρίνει σαφέστερα τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για τις 
πληροφορίες μέτρησης / τιμολόγησης που διατίθενται σε όλους τους πελάτες από πιο περίπλοκες 
πληροφορίες εμπεριέχονται σε ανταγωνιστικές προσφορές που δεν μπορούν να προταθούν 
χωρίς χρέωση.

Τροπολογία 1019
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1020
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 1021
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα VI είναι υπερβολικά λεπτομερές. Η διάθεση όλων των στοιχείων στον τελικό 
πελάτη περισσότερο απογοήτευση και αδυναμία προκαλεί. Ο τελικός πελάτης θα πρέπει να είναι 
ο ίδιος σε θέση να βλέπει, μέσω μιας διασύνδεσης, τα στοιχεία που του χρησιμεύουν για την 
αξιολόγηση της ενεργειακής του κατανάλωσης. Υπάρχουν ήδη εθνικές ρυθμίσεις για την 
κατανομή του κόστους, και η Επιτροπή δεν παρουσιάζει καμιά απόδειξη ότι απαιτείται 
ενοποίηση.

Τροπολογία 1022
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)



AM\883623EL.doc 59/113 PE475.955v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη αναλαμβάνουν να θεσπίσουν 
ερευνητικά προγράμματα προκειμένου να 
βρεθεί μια τεχνολογία η οποία θα 
χρησιμοποιείται στα κτίρια που 
αποτελούν ιστορική και πολιτιστική 
κληρονομιά και θα καλύπτει όλες τις 
πτυχές που συνδέονται με τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την 
εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και 
άλλες τεχνολογίες εξοικονόμησης ή 
παραγωγής ενέργειας που θα πρέπει να 
εγκατασταθούν στα συγκεκριμένα κτίρια. 
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν επίσης να κοινοποιήσουν 
τα πορίσματα των ερευνών που έχουν ήδη 
διεξαχθεί.

Or. es

Τροπολογία 1025
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
είναι σύμφωνες με το χρονοδιάγραμμα 
και τους τρόπους ανάπτυξης των 
έξυπνων μετρητών που προβλέπουν οι 
οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ και 
οι μετρητές που εγκαθίστανται σύμφωνα 
με τις εν λόγω οδηγίες θα πρέπει να  
επιτρέπουν μια επακριβή τιμολόγηση που 
θα βασίζεται στην πραγματική 
κατανάλωση.  

Or. fr
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Τροπολογία 1026
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και 
συντήρησης των ατομικών μετρητών για 
την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, 
τις υπηρεσίες κεντρικής θέρμανσης ή 
ψύξης και ζεστού νερού, οι οποίοι 
εγκαθίστανται επί τη βάσει της παρούσας 
οδηγίας, θα επιβαρύνει τους παροχείς 
ενεργειακών υπηρεσιών στη βάση 
συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

Or. ro

Τροπολογία 1027
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τους ενεργειακούς τους λογαριασμούς 
προκειμένου να μεταβάλουν την ενεργειακή τους κατανάλωση.  Ως εκ τούτου οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) θα πρέπει να ελέγχουν κατά πόσον οι καταναλωτές είναι σε θέση να 
κατανοούν τους λογαριασμούς τους.  Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα παρέχει στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν τις εταιρείες που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές.
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Τροπολογία 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Δεδομένων των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των κτιρίων που 
αποτελούν ιστορική και πολιτιστική 
κληρονομιά, πρέπει να διεξαχθούν 
έρευνες σχετικά με την επιμέρους 
ενεργειακή τους κατανάλωση, 
λαμβάνοντας υπόψη την αντοχή της 
μόνωσης της ιστορικής αρχιτεκτονικής, 
την προσαρμογή της στο περιβάλλον της 
και τις ορθές πρακτικές που 
εφαρμόστηκαν κατά το παρελθόν όσον 
αφορά τη χρήση και τη λειτουργία αυτών 
των κτιρίων.

Or. es

Τροπολογία 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ταμεία
1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ορίζουν 
χρηματοδοτικά μέσα και μηχανισμούς 
όπου περιλαμβάνονται:
α) οικονομικές συνεισφορές και πρόστιμα 
για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 6,
β) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως στο 
πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής, των 
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διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων 
αγροτικής ανάπτυξης, και εξειδικευμένα 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα, τεχνική 
βοήθεια και χρηματοοικονομική τεχνική,
γ) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλα 
ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) 
και την Τράπεζα Ανάπτυξης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB),
δ) εθνικοί πόροι, μεταξύ άλλων από 
δημόσιες τράπεζες και άλλα εθνικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
ε) το 10% των συνολικών κονδυλίων από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τη στήριξη μέτρων περί ενεργειακής 
αποτελεσματικότητας που εφαρμόζονται 
βάσει της παρούσας οδηγίας·
στ) τη χρήση άλλων κοινοτικών πόρων 
για την υποστήριξη της έρευνας και 
ανάπτυξης, των ενημερωτικών 
εκστρατειών ή της επιμόρφωσης σε 
σχέση με την ενεργειακή απόδοση·
(2) Η θέση σε εφαρμογή των συστάσεων 
που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά 
ενεργειακών επιδόσεων που 
πραγματοποιούνται βάσει της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να στηρίζεται από 
οικονομικά ή φορολογικά κίνητρα. Οι 
μηχανισμοί χρηματοδότησης πρέπει να:
α) παρέχουν χρηματοδοτικά μέσα (π.χ. 
δανειακές εγγυήσεις για ιδιωτικό 
κεφάλαιο, εγγυήσεις για τη σύναψη 
δανείων για την ενθάρρυνση της 
ενεργειακής απόδοσης, επιδοτήσεις, 
επιδοτούμενα δάνεια και ειδικές 
πιστωτικές γραμμές), που μειώνουν τόσο 
τους αντιληπτούς όσο και τους 
πραγματικούς κινδύνους των σχεδίων 
ενεργειακής απόδοσης·
β) να διασφαλίζουν κατάλληλους πόρους 
με στόχο τη στήριξη προγραμμάτων 



AM\883623EL.doc 63/113 PE475.955v01-00

EL

κατάρτισης και πιστοποίησης για τη 
βελτίωση και τη διαπίστευση των 
ικανοτήτων ενεργειακής απόδοσης.
(3) Για την εφαρμογή των απαιτήσεων 
που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2), 
η Επιτροπή και τα κράτη μέλη υλοποιούν 
ιδίως μέτρα που αποβλέπουν στη στήριξη 
των επενδύσεων σε βελτιώσεις των 
ενεργειακών επιδόσεων για όσους 
βρίσκονται σε κατάσταση ενεργειακής 
φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων ενεργειακών επιδόσεων.
(4) Τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν 
χρήση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, αλλά 
όχι μικρότερου του 5%, για τις υπηρεσίες 
και τα προϊόντα που αγοράζονται στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.
(5) Η Επιτροπή αποφασίζει, ανάλογα με 
την περίπτωση, απευθείας ή μέσω των 
ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, να στηρίξει τα κράτη μέλη, 
κατόπιν αιτήματός τους, στη δημιουργία 
χρηματοδοτικών μηχανισμών και 
καθεστώτων τεχνικής στήριξης, με 
σκοπό την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης σε διάφορους τομείς, με τη 
στήριξη της ανταλλαγής καλών 
πρακτικών μεταξύ των εθνικών ή 
περιφερειακών αρχών ή αρμόδιων 
οργανισμών.

Or. ro

Τροπολογία 1030
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις 
εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

The manner in which Member States enforce adherence to Articles 6 to 8 should be left to the 
discretion of the Member States.In addition, with respect to Article 6 (1) energy companies 
will be fined for the behaviour of a third party (consumers), over which they have very limited 
influence. Making energy companies liable for actions (or the failure to act) of third parties 
contradicts fundamental legal principles. According to the principle of fault a person may 
only be held responsible for her/his own actions. The savings targets may not be achieved 
despite major efforts of energy companies, as their achievement is entirely dependent on the 
behaviour and investment decisions of customers.

Τροπολογία 1031
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης προς τις εθνικές 
διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 6 έως 8 και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Η επιβολή 
των κυρώσεων δεν μπορεί να γίνει σε 
κατ’ αποκοπή βάση, ούτε να είναι 
ανεξάρτητη από υπαιτιότητα. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να εξετάζεται 
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μεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.

ξεχωριστά, τι προσπάθειες κατέβαλαν για 
παράδειγμα οι επιχειρήσεις του τομέα της 
ενέργειας για την επίτευξη των στόχων, 
και για ποιο λόγο δεν κατέστη δυνατή η 
επίτευξη των στόχων. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή το αργότερο [12 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και 
κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Or. de

Τροπολογία 1032
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Αν τα κράτη μέλη επιλέξουν μέσα εναλλακτικά προς εκείνα που προτείνει η Επιτροπή, οι 
κυρώσεις δεν έχουν νόημα.
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Τροπολογία 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη, εάν δεν έχουν επιλέξει να 
εφαρμόσουν εγκεκριμένες εναλλακτικές 
προσεγγίσεις, θεσπίζουν κανόνες για τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης προς τις εθνικές 
διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 6 έως 8 και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές μπορεί 
να λαμβάνουν τη μορφή απαιτήσεων για 
την αγορά πρόσθετων δικαιωμάτων 
εμπορίας αερίων του θερμοκηπίου στην 
ανοιχτή αγορά. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή το αργότερο [12 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και 
κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Or. en

Τροπολογία 1034
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης προς τις εθνικές 
διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 6 έως 8 και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές,
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 

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

κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή το αργότερο [12 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και 
κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Or. en

Τροπολογία 1035
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 1036
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τα 
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κίνητρα και τη χρηματοδότηση ώστε να 
παροτρύνουν τις εταιρείες και τις 
οικιστικές περιοχές να επενδύσουν στην 
ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κίνητρα είναι σημαντικά για να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι κυρώσεις δεν προσφέρουν τίποτε.

Τροπολογία 1037
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ποσά 
που προκύπτουν από τις 
προαναφερθείσες κυρώσεις διοχετεύονται 
για τη χρηματοδοτική υποστήριξη της 
ενεργειακής απόδοσης, σε σχέση με τις 
διατάξεις του άρθρου 16α (νέο).

Or. en

Τροπολογία 1038
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1039
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Κάθε εθνικό σχέδιο προσδιορίζει:
α) εθνικούς στόχους ανάπτυξης της 
συμπαραγωγής για το έτος 2020, καθώς 
και αντίστοιχους ενδιάμεσους στόχους·
β) σημεία προώθησης της τηλεθέρμανσης 
στα οποία η ανάλυση κόστους-οφέλους 
έχει εντοπίσει δυνατότητες 
συμπαραγωγής·
γ) τα πληροφοριακά στοιχεία που 
αναφέρονται στο παράρτημα VII.
δ) Τα σχέδια πρέπει να βασίζονται σε 
ολοκληρωμένη ανάλυση κόστους-οφέλους 
για καθεμία από τις προγραμματιζόμενες 
επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη το 
υφιστάμενο επίπεδο ζήτησης θερμότητας 
και αξιολογώντας τα διαφορετικά 
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χαρακτηριστικά ενεργειακής 
κατανάλωσης (π.χ. πρότυπα 
βιομηχανικής, οικιστικής κατανάλωσης ή 
κατανάλωσης στον τριτογενή τομέα). 
Επιπλέον, οι διαφορετικοί τύποι 
συμπαραγωγής (πολύ μικρής κλίμακας, 
ιδιοκατανάλωσης κ.ο.κ.) πρέπει να 
εξετάζονται με βάση τις ιδιαιτερότητες 
των διαφορετικών εθνικών προτύπων 
ζήτησης και κατανάλωσης.
Τα σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμη η προσέγγιση του «το ίδιο για όλους» για την προώθηση της ΣΗΘ.  Λόγω 
των πολλών τεχνικών ζητημάτων ως προς τη ΣΗΘ, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
συνθήκες στο κάθε κράτος.  Θα πρέπει να εισαχθούν απαιτήσεις ειδικά ανά κράτος στο πλαίσιο 
ανάλυσης κόστους-οφέλους που θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο συστήματος σύμφωνα με 
σαφώς καθορισμένα κριτήρια και μεθόδους. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να εντοπίζει τομείς 
ανάπτυξης της τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης στους οποίους η ζήτηση θέρμανσης είναι τέτοια ώστε 
να δικαιολογεί την ανάπτυξη δικτύων τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης.

Τροπολογία 1041
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 

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

υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

Κάθε εθνικό σχέδιο προσδιορίζει:
α) εθνικούς στόχους ανάπτυξης της 
συμπαραγωγής για το έτος 2020, καθώς 
και αντίστοιχους ενδιάμεσους στόχους·
β) σημεία προώθησης της τηλεθέρμανσης 
στα οποία η ανάλυση κόστους-οφέλους 
έχει εντοπίσει δυνατότητες 
συμπαραγωγής·
γ) τα πληροφοριακά στοιχεία που 
αναφέρονται στο παράρτημα VII.
δ) Τα σχέδια πρέπει να βασίζονται σε 
ολοκληρωμένη ανάλυση κόστους-οφέλους 
για καθεμία από τις προγραμματιζόμενες 
επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη το 
υφιστάμενο επίπεδο ζήτησης θερμότητας 
και αξιολογώντας τα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά ενεργειακής 
κατανάλωσης (π.χ. πρότυπα 
βιομηχανικής, οικιστικής κατανάλωσης ή 
κατανάλωσης στον τριτογενή τομέα). 
Επιπλέον, οι διαφορετικοί τύποι 
συμπαραγωγής (πολύ μικρής κλίμακας, 
ιδιοκατανάλωσης κ.ο.κ.) πρέπει να 
εξετάζονται με βάση τις ιδιαιτερότητες 
των διαφορετικών εθνικών προτύπων 
ζήτησης και κατανάλωσης.
Τα σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
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μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1042
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη εξετάζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή περιεκτική αξιολόγηση του 
δυναμικού υλοποίησης της συμπαραγωγής 
υψηλής απόδοσης. Οι αξιολογήσεις
επικαιροποιούνται και κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή ανά πενταετία.
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μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

Or. en

Τροπολογία 1043
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2016, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την κατάρτιση τέτοιων λεπτομερών σχεδίων, τα κράτη μέλη χρειάζονται χρόνο και 
προσωπικό. Επομένως, δύο χρόνια δεν επαρκούν στην πράξη. Αλλά ούτε και πρέπει να 
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αναμένεται ότι τα σχέδια αυτά θα ξεπεραστούν μέσα σε πέντε ή δέκα χρόνια, και συνεπώς δεν 
χρειάζεται η τακτική επικαιροποίησή τους, που προκαλεί τεράστια επιβάρυνση και, συνεπώς, 
κόστος. Τα υποχρεωτικά σχέδια είναι ασυμβίβαστα με τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 1044
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη 
μέλη πραγματοποιούν και κοινοποιούν 
στην Επιτροπή περιεκτική ανάλυση της 
ζήτησης θέρμανσης και ψύξης για την 
ανάπτυξη του δυναμικού υλοποίησης της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της 
αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 
το οποίο περιλαμβάνει τα πληροφοριακά 
στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 
VII. Εάν έχουν ήδη πραγματοποιήσει 
ανάλογη αξιολόγηση, την κοινοποιούν 
στην Επιτροπή. Στην αξιολόγηση 
εξετάζονται διαφορετικοί τύποι 
συμπαραγωγής με βάση τις 
ιδιαιτερότητες των διαφορετικών 
εθνικών προτύπων ζήτησης και 
κατανάλωσης. Τα σχέδια 
επικαιροποιούνται και κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή ανά πενταετία. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι στο σχεδιασμό της 
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και στις 
τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές 
και σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη η 
αποδοτική χρήση ενεργειακών πόρων και 
η ανάπτυξη συστημάτων θέρμανσης και 
ψύξης με αποδοτική χρήση των πόρων.
Οι τοπικές/περιφερειακές αγορές 
θέρμανσης λαμβάνονται υπόψη.

Or. en
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Τροπολογία 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη 
μέλη πραγματοποιούν και κοινοποιούν 
στην Επιτροπή περιεκτική ανάλυση της 
ζήτησης συμπαραγωγής για την ανάπτυξη 
του δυναμικού υλοποίησης της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της 
αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 
το οποίο περιλαμβάνει τα πληροφοριακά 
στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 
VII. Εάν έχουν ήδη πραγματοποιήσει 
ανάλογη αξιολόγηση, την κοινοποιούν 
στην Επιτροπή. Στην αξιολόγηση 
εξετάζονται διαφορετικοί τύποι 
συμπαραγωγής με βάση τις 
ιδιαιτερότητες των διαφορετικών 
εθνικών προτύπων ζήτησης και 
κατανάλωσης. Τα σχέδια 
επικαιροποιούνται και κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή ανά πενταετία. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι στο σχεδιασμό της 
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και στις 
τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές 
και σχεδιασμό λαμβάνονται υπόψη η 
αποδοτική χρήση ενεργειακών πόρων και 
η ανάπτυξη συστημάτων θέρμανσης και 
ψύξης με αποδοτική χρήση των πόρων.

Or. en

Τροπολογία 1046
Vicky Ford

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

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

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη 
μέλη πραγματοποιούν και κοινοποιούν 
στην Επιτροπή αξιολόγηση του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Εάν 
έχουν πραγματοποιήσει ανάλογη 
αξιολόγηση, την κοινοποιούν στην 
Επιτροπή. Η αξιολόγηση επικαιροποιείται 
και κοινοποιείται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν
ότι σε όλες στις τοπικές και 
περιφερειακές ενεργειακές στρατηγικές 
λαμβάνονται υπόψη η αποδοτική χρήση 
ενεργειακών πόρων και η ανάπτυξη 
συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με 
αποδοτική χρήση των πόρων. Οι 
τοπικές/περιφερειακές αγορές θέρμανσης
λαμβάνονται υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 1047
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη 
μέλη πραγματοποιούν και κοινοποιούν 
στην Επιτροπή περιεκτική αξιολόγηση του 
δυναμικού υλοποίησης της συμπαραγωγής 
υψηλής απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Εάν 
έχουν ήδη πραγματοποιήσει ανάλογη 
αξιολόγηση, την κοινοποιούν στην 
Επιτροπή. Η αξιολόγηση επικαιροποιείται 



PE475.955v01-00 78/113 AM\883623EL.doc

EL

πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

και κοινοποιείται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν
ότι στο σχεδιασμό της τοπικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδιασμών, και
στις τοπικές και περιφερειακές 
στρατηγικές και σχεδιασμό λαμβάνονται 
υπόψη η αποδοτική χρήση ενεργειακών 
πόρων και η ανάπτυξη συστημάτων 
θέρμανσης και ψύξης με αποδοτική 
χρήση των πόρων. Οι 
τοπικές/περιφερειακές αγορές θέρμανσης 
λαμβάνονται υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 1048
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
στο σχεδιασμό της τοπικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδιασμών, και
στις τοπικές και περιφερειακές 
στρατηγικές και σχεδιασμό να 
λαμβάνονται υπόψη η αποδοτική χρήση 
ενεργειακών πόρων και η ανάπτυξη 
συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με 
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αποδοτική χρήση των πόρων. Οι τοπικές 
και οι περιφερειακές αγορές θέρμανσης 
λαμβάνονται υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό χάρτη θέρμανσης και 
ψύξης για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη 
του δυναμικού υλοποίησης της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της 
αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
με αποτελεσματικότερο τρόπο, ο οποίος
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία.

Or. fi

Τροπολογία 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

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

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή σφαιρική αξιολόγηση για την 
ανάπτυξη του δυναμικού των τεχνολογιών 
ενεργειακής απόδοσης μεταξύ των 
οποίων της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και
λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές και 
περιφερειακές αγορές θερμότητας.
Προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η 
αξιολόγηση που αναφέρεται ανωτέρω 
στην παρούσα παράγραφο, τα κράτη μέλη 
θα πραγματοποιούν αναλύσεις 
κόστους/οφέλους για την επικράτειά τους 
με βάση την οικονομική σκοπιμότητα και 
την τεχνική και οικονομική 
καταλληλότητα, έτσι ώστε να 
αποτελεσματικές λύσεις με αποδεκτό 
κόστος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διεξαγάγουν πρώτα απ’ όλα γενική 
αξιολόγηση των κατάλληλων λύσεων ενεργειακής απόδοσης, με βάση ανάλυση κόστους-
οφέλους, χωρίς προκαταλήψεις. Πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι τοπικές συνθήκες.

Τροπολογία 1051
Fiona Hall
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία και λαμβάνουν υπόψη μεταξύ 
άλλων ενδεχόμενες μειώσεις στο φορτίο 
θέρμανσης και ψύξης που προκύπτουν 
από το κεφάλαιο ΙΙ, άρθρα 4 έως 8, από 
την εφαρμογή της οδηγίας 2010/31/ΕΕ 
και από άλλα μέτρα, και το αποτέλεσμα 
που θα έχει η μείωση αυτή της 
ενεργειακής κατανάλωσης στις 
μελλοντικές ανάγκες σε υποδομές. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν, μέσω του 
ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι τα εθνικά 
σχέδια θέρμανσης και ψύξης λαμβάνονται 
υπόψη στα τοπικά και περιφερειακά σχέδια 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των 
αστικών και αγροτικών χωροταξικών 
σχεδίων, και πληρούν τα κριτήρια 
σχεδιασμού του παραρτήματος VII. Τα 
εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη την ανάλυση 
του εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής 
υψηλής απόδοσης που διενεργείται βάσει 
της οδηγίας 2004/8/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα από την άποψη της ενεργειακής προσφοράς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
βελτιώσεις  από την άποψη της ζήτησης προκειμένου να αποφεύγονται η υπερπροσφορά και οι 
ατυχείς επενδύσεις.
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Τροπολογία 1052
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII. Αν οι δυνατότητες 
συμπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και 
θερμότητας έχουν ήδη εξαντληθεί σε ένα 
κράτος μέλος, σε σημείο που η λήψη νέων 
μέτρων θα ήταν πολύ λιγότερο 
οικονομικά συμφέρουσα από ό,τι σε άλλα 
κράτη μέλη, η Επιτροπή μπορεί να 
επιτρέπει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος 
να παρεκκλίνει παρέκκλιση από τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου 10 για 
τεκμηριωμένους λόγους.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη υπάρχουν πολύ περισσότερες μονάδες συμπαραγωγής από ό,τι αλλού. Η 
κατασκευή νέων μονάδων συμπαραγωγής πρέπει να είναι συμφέρουσα σε μια ελεύθερη 
οικονομία της αγοράς, και τούτο είναι πολύ πιο δύσκολο στα κράτη μέλη αυτά από ό,τι σε κράτη 
μέλη όπου υπάρχει ακόμα πολύ αναξιοποίητο δυναμικό συμπαραγωγής θερμότητας και ισχύος.
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Τροπολογία 1053
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) 
as a technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States 
are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.
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Τροπολογία 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1055
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 

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

υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Η 
σχετική διοικητική επιβάρυνση πρέπει να 
διατηρηθεί στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.
Τα σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII. Τα ανωτέρω 
χωροταξικά σχέδια θα πρέπει να αφορούν 
κατά προτεραιότητα τη συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης.

Or. de

Τροπολογία 1056
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν,
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη διεξάγουν ανάλυση σχετικά με την 
ανάπτυξη του δυναμικού υλοποίησης της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της 
αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 
με βάση τα πληροφοριακά στοιχεία που 
αναφέρονται στο παράρτημα VII, καθώς
και ανάλυση κόστους οφέλους, και 
κοινοποιούν τα αποτελέσματα στην 
Επιτροπή. Κάθε πέντε χρόνια, οι 
αναλύσεις επικαιροποιούνται σε 
συνεργασία με τις τοπικές αρχές και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν, μέσω του ρυθμιστικού 
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λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

πλαισίου τους, ότι τα εθνικά σχέδια 
θέρμανσης και ψύξης λαμβάνονται υπόψη 
στα τοπικά και περιφερειακά σχέδια 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των 
αστικών και αγροτικών χωροταξικών 
σχεδίων, και πληρούν τα κριτήρια 
σχεδιασμού του παραρτήματος VII.

Or. de

Τροπολογία 1057
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί δυνατή η σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, που αντικατοπτρίζεται 
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ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, πρέπει στις διαδικασίες σχεδιασμού και επικαιροποίησης να 
εμπλακούν και οι τοπικές αρχές.

Τροπολογία 1058
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1059
Norbert Glante

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Στα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης θα πρέπει να καθορίζονται μέτρα στήριξης του 
εκσυγχρονισμού των δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ιδιαίτερα στην Κεντρική και την 
Ανατολική Ευρώπη, αλλά και αλλού.

Τροπολογία 1060
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2015, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
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τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

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

Or. ro

Τροπολογία 1061
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης θα πρέπει να θεσπίζουν μέτρα για την υποστήριξη του 
εκσυγχρονισμού των δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ιδίως - αλλά όχι αποκλειστικά –
στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Τροπολογία 1062
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 1063
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης θα πρέπει να θεσπίζουν μέτρα για την υποστήριξη του 
εκσυγχρονισμού των δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ιδίως - αλλά όχι αποκλειστικά –
στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Τροπολογία 1064
Marian-Jean Marinescu
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1065
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
οι εθνικές αναλύσεις για τις δυνατότητες 
θέρμανσης και ψύξης λαμβάνονται υπόψη 
στα τοπικά και περιφερειακά σχέδια 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των 
αστικών και αγροτικών χωροταξικών 
σχεδίων, και πληρούν τα κριτήρια 
σχεδιασμού του παραρτήματος VII.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση σχεδίων θέρμανσης και ψύξης προκαλεί τεράστια γραφειοκρατική επιβάρυνση. Η 
υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη τα εθνικά σχέδια αποτελεί σοβαρή επέμβαση στη 
διαμόρφωση του περιεχομένου του χωροταξικού σχεδιασμού που περιλαμβάνουν τα δημοτικά 
σχέδια χρήσης γης και δόμησης. Η επέμβαση αυτή είναι αντίθετη προς την αρχή της 
επικουρικότητας.

Τροπολογία 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη εξετάζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το δυναμικό υλοποίησης της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της 
αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 
το οποίο περιλαμβάνει τα πληροφοριακά 
στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα 
VII. Οι αναλύσεις επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι
οι εθνικές αναλύσεις θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 



PE475.955v01-00 94/113 AM\883623EL.doc

EL

περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

Or. en

Τροπολογία 1067
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως τις 31  Δεκεμβρίου 2015, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Θα 
πρέπει να υπάρξει ελαχιστοποίηση του 
διοικητικού φόρτου. Τα σχέδια 
επικαιροποιούνται και κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή ανά πενταετία. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν, μέσω του ρυθμιστικού 
πλαισίου τους, ότι τα εθνικά σχέδια 
θέρμανσης και ψύξης λαμβάνονται υπόψη 
στα τοπικά και περιφερειακά σχέδια 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των 
αστικών και αγροτικών χωροταξικών 
σχεδίων, και πληρούν τα κριτήρια 
σχεδιασμού του παραρτήματος VII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2014 για την εκπόνηση των εθνικών αυτών σχεδίων 
θέρμανσης και ψύξης υπό την προτεινόμενη μορφή είναι πολύ σύντομη και θα δημιουργήσει 
προβλήματα ως προς το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό ενώ θα υπάρξει μεγάλη αύξηση 
του κόστους. Προτείνεται, συνεπώς, παράταση έως την 1η Ιανουαρίου 2015.



AM\883623EL.doc 95/113 PE475.955v01-00

EL

Τροπολογία 1068
Άννυ Ποδηματά, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 

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

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

Or. pl

Τροπολογία 1070
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2015, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
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παραρτήματος VII. παραρτήματος VII.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για μια οδηγία που πρέπει να μεταφερθεί σε όλα τα κράτη μέλη το νωρίτερο το 2013, η 1η 
Ιανουαρίου 2014 προσφέρει πολύ περιορισμένα χρονικά περιθώρια. Επιπλέον, την ίδια 
ημερομηνία, την 1η Ιανουαρίου 2014, πρέπει και η Επιτροπή να προσφέρει στα κράτη μέλη την 
καθοδήγηση που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 2.

Τροπολογία 1071
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 1072
Teresa Riera Madurell

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που 



PE475.955v01-00 98/113 AM\883623EL.doc

EL

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

Or. en

Τροπολογία 1073
Vladimir Urutchev

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναλύσεις για το δυναμικό 
συμπαραγωγής και τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης λαμβάνουν υπόψη τα μέτρα 
που προβλέπονται σε άλλα υφιστάμενα 
εθνικά σχέδια, που έχουν θεσπιστεί σε 
σχέση με εθνικές ή ευρωπαϊκές νομικές 
απαιτήσεις στους τομείς της ενέργειας, 
της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και της 
δράσης για το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 1074
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η ανάλυση αυτή αναφέρει:
α) τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης της 
συμπαραγωγής για το έτος 2020, καθώς 
και αντίστοιχους ενδιάμεσους στόχους·
β) σημεία προώθησης της τηλεθέρμανσης 
στα οποία η ανάλυση κόστους-οφέλους 
έχει εντοπίσει δυνατότητες 
συμπαραγωγής·
γ) τα πληροφοριακά στοιχεία που 
αναφέρονται στο παράρτημα VII.
Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη 
μέλη διενεργούν ανάλυση κόστους-
οφέλους, η οποία καλύπτει την επικράτειά 
τους, συναρτήσει, μεταξύ άλλων, των 
κλιματικών συνθηκών, των οικονομικών 
δυνατοτήτων και της τεχνικής 
καταλληλότητας, προκειμένου να 
προσδιοριστεί και να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή των οικονομικά 
αποδοτικότερων λύσεων για την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων θέρμανσης 
και ψύξης.

Or. en

Τροπολογία 1075
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 1077
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές 

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

υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ή 
να εκσυγχρονίσουν τις υπάρχουσες ώστε 
να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και στη 
χρήση θέρμανσης και ψύξης από 
απορριπτόμενη θερμότητα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 3, 6 και 7. Ιδιαίτερα οι 
αποφάσεις για χορήγηση αδειών που 
λαμβάνονται με βάση τις παραγράφους 3, 
6 και 8 πρέπει να είναι σύμφωνες με τα 
εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης.
Κατά την ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης 
και της τηλεψύξης δίνεται προτεραιότητα, 
στο μέτρο του δυνατού, στη συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης και όχι στην
αποκλειστική παραγωγή θερμότητας από 
εγκαταστάσεις καύσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις για χορήγηση αδειών θα πρέπει εξαρτώνται από την υπάρχουσα ζήτηση για 
θερμότητα, που προσδιορίζεται στα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης. Η συμπαραγωγή δεν 
έχει θέση στην παραγωγή θερμότητας από ηλιακή ενέργεια και γεωθερμία.

Τροπολογία 1078
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις 
αδειοδότησης ή έγκρισης άδειας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3, 6 και 8 
λαμβάνονται με βάση τα εθνικά σχέδια 
θέρμανσης και ψύξης. Κατά την ανάπτυξη 
της τηλεθέρμανσης και της τηλεψύξης,
προτιμάται, στο μέτρο του δυνατού, η
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης έναντι 
της αποκλειστικής παραγωγής
θερμότητας από μονάδες καύσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης θα πρέπει να θεσπίζουν μέτρα για την υποστήριξη του 
εκσυγχρονισμού των δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ιδίως - αλλά όχι αποκλειστικά –
στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η δεύτερη αλλαγή που προτείνεται επιδιώκει τη σύνδεση 
της απόφασης για την αδειοδότηση ή την έκδοση άδειας με τη συνεκτίμηση, εκ μέρους του 
φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, της ύπαρξης ζήτησης θέρμανσης που προσδιορίζεται 
στα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης. Η τρίτη αλλαγή αιτιολογείται από πηγές ενέργειας 
όπως η ηλιοθερμική ή η γεωθερμική, για τις οποίες η συμπαραγωγή δεν αποτελεί κατ’ ανάγκην 
επιλογή.

Τροπολογία 1079
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές 
υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και στη 
χρήση θέρμανσης και ψύξης από 
απορριπτόμενη θερμότητα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 3, 6 και 7. Έτσι, για να 
στηριχθούν οι απαραίτητες επενδύσεις, 
πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση στους 
δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, καθώς 
και στους ευρωπαϊκούς, ενώ πρέπει να 
ληφθούν υπόψη και οι απαλλαγές από 
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ορισμένους φόρους. Κατά την ανάπτυξη 
της τηλεθέρμανσης και της τηλεψύξης, τα 
κράτη μέλη επιλέγουν, στο μέτρο του 
δυνατού, τη συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης και όχι την αποκλειστική 
παραγωγή θερμότητας.

Or. ro

Τροπολογία 1080
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές 
υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και στη 
χρήση θέρμανσης και ψύξης από 
απορριπτόμενη θερμότητα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 3, 6 και 7. Κατά την 
ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης και της 
τηλεψύξης, τα κράτη μέλη επιλέγουν, στο 
μέτρο του δυνατού, τη συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης και όχι την 
αποκλειστική παραγωγή θερμότητας. Το 
κόστος που συνδέεται με την ανάπτυξη 
της υποδομής τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης βαρύνει τους χρήστες που 
έχουν σύνδεση με την υποδομή αυτή 
μέσω ρυθμιζόμενης χρέωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές 
υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και στη 
χρήση θέρμανσης και ψύξης από 
απορριπτόμενη θερμότητα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 3, 6 και 7. Κατά την 
ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης και της 
τηλεψύξης, τα κράτη μέλη επιλέγουν, στο 
μέτρο του δυνατού, τη συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης και όχι την 
αποκλειστική παραγωγή θερμότητας. Το 
κόστος που συνδέεται με την ανάπτυξη 
της υποδομής τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης βαρύνει τους χρήστες που 
έχουν σύνδεση με την υποδομή αυτή 
μέσω ρυθμιζόμενης χρέωσης. 

Or. en

Τροπολογία 1082
Paul Rübig

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

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

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές 
υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και στη 
χρήση θέρμανσης και ψύξης από 
απορριπτόμενη θερμότητα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, (3, 6) και 7. Για να 
ενισχυθούν οι απαραίτητες επενδύσεις σε 
υποδομές, μελετάται η ευχερής πρόσβαση 
στα σχετικά κονδύλια, καθώς και οι 
φορολογικές απαλλαγές. Κατά την 
ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης και της 
τηλεψύξης, τα κράτη μέλη επιλέγουν, στο 
μέτρο του δυνατού, τη συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης και όχι την 
αποκλειστική παραγωγή θερμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τηλεθέρμανση και τηλεψύξη θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στους στόχους ενεργειακής 
απόδοσης όπως και στη ΣΗΘ υψηλής απόδοσης. Λόγω του υψηλού κόστους των υποδομών, θα 
απαιτηθεί ευχερής πρόσβαση σε δημόσια κονδύλια και σε φοροαπαλλαγές προκειμένου να 
προκειμένου να παραχθεί όλο το δυναμικό της τηλεθέρμανσης και ψύξης, καθώς και ΣΗΘ 
υψηλής απόδοσης.

Τροπολογία 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές
υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και 

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

τηλεθέρμανσης και της τηλεψύξης, τα 
κράτη μέλη επιλέγουν, στο μέτρο του 
δυνατού, τη συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης και όχι την αποκλειστική 
παραγωγή θερμότητας.

Or. en

Τροπολογία 1084
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές 
υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και στη 
χρήση θέρμανσης και ψύξης από 
απορριπτόμενη θερμότητα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για να 
διασφαλιστούν αποδοτικές συνθήκες 
στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή, 
τα δίκτυα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
πρέπει να είναι ανοιχτά στον 
ανταγωνισμό.

Or. en

Τροπολογία 1085
Vicky Ford

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 1086
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές 
υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και στη 
χρήση θέρμανσης και ψύξης από 
απορριπτόμενη θερμότητα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 3, 6 και 7. Κατά την 
ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης και της 
τηλεψύξης, τα κράτη μέλη επιλέγουν, στο 
μέτρο που η επιλογή αυτή είναι εύλογη 
από τεχνική και οικολογική άποψη, τη 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και όχι 
την αποκλειστική παραγωγή θερμότητας.
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Προκειμένου να τονωθούν οι 
απαιτούμενες επενδύσεις, διευκολύνεται η 
πρόσβαση σε δημόσια ή ιδιωτικά 
κονδύλια.

Or. en

Τροπολογία 1087
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διεξαγάγουν πρώτα απ’ όλα γενική 
αξιολόγηση των κατάλληλων λύσεων ενεργειακής απόδοσης, με βάση ανάλυση κόστους-
οφέλους, χωρίς προκαταλήψεις. Πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι τοπικές συνθήκες.

Τροπολογία 1089
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

τις παραγράφους 1, 3, 6 και 7. Κατά την 
ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης και της 
τηλεψύξης, τα κράτη μέλη επιλέγουν, στο 
μέτρο του δυνατού, τη συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης και όχι την 
αποκλειστική παραγωγή θερμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης θα πρέπει να θεσπίζουν μέτρα για την υποστήριξη του 
εκσυγχρονισμού των δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ιδίως – αλλά όχι αποκλειστικά –
στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Τροπολογία 1090
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1091
András Gyürk
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1092
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Τα αστικά απόβλητα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά προς τα πρωτογενή 
καύσιμα ως πηγή ενέργειας.

Τροπολογία 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 1094
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
μέτρα και μηχανισμούς που θα προάγουν 
τις νέες εγκαταστάσεις συμπαραγωγής, 
με εξαίρεση τις μικρές μονάδες 
συμπαραγωγής, με συνολική θερμική ισχύ 
κατώτερη των 20 MW, στις 
απομακρυσμένες, μειονεκτικές περιοχές 
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και/ή στις περιοχές με ανεπάρκεια 
ηλεκτρικού ρεύματος, ιδίως εκεί όπου οι 
πόροι βρίσκονται σε μικρή απόσταση 
(λιγότερο από 150 km) και τούτο 
προκειμένου να επιτραπεί η 
αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας. 
Τα κράτη μέλη δεσμεύονται κυρίως να 
υποστηρίξουν την εγκατάσταση τέτοιων 
μονάδων συμπαραγωγής στις 
περιπτώσεις όπου η ύπαρξη 
απορριμμάτων ξύλου επιτρέπει την 
τοπική χρήση, συγκεκριμένα στα 
πριονιστήρια. Τα κράτη μέλη 
δημιουργούν ένα ευνοϊκό πλαίσιο για να 
διασφαλίσουν στους μικροπαραγωγούς 
αυτούς την οικονομική βιωσιμότητα του 
σχεδίου τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ces petites installations ont un bilan carbone très positif du fait de la proximité des 
ressources. Il est considéré qu'à moins de 150 KM la ressource est à une proximité 
raisonnable. Ces installations favorisent l'approvisionnement en chaleur et en électricité de 
zones en situation d'insuffisance électrique, mais également favorisent la création d'emplois 
dans des zones défavorisées ou reculées.Justification: Inciter les scieurs à faire de la 
biomasse sur place est un excellent moyen de produire de l'électricité décentralisée et de 
donner accès à l'électricité ou au chauffage dans des zones reculées ou défavorisées. Cela 
permet également de favoriser l'économie et de créer de l'emploi dans des zones défavorisées.


