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Τροπολογία 1095Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) διαθέτουν εξοπλισμό που επιτρέπει 
την ανάκτηση της απορριπτόμενης 
θερμότητας μέσω μονάδας 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης· και
(β) βρίσκονται σε τοποθεσία όπου η 
απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από σημεία ζήτησης 
θερμότητας.

Or. en

Τροπολογία 1096
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στο 
πλαίσιο της σχεδίασης νέων 
εγκαταστάσεων παραγωγής θερμότητας 
και ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική 
θερμική ισχύ άνω των 20 MW πρέπει να 
διεξάγονται μελέτες τεχνικής και 
οικονομικής σκοπιμότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία, κυρίως σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι 
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αυτοματισμοί που προτείνει η Επιτροπή δεν ανταποκρίνονται στις τοπικές πραγματικότητες. 
Πρέπει να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Στην εκτίμηση επιπτώσεων, η Επιτροπή δεν 
αποδεικνύει επαρκώς ότι η συγκεντρωτική προσέγγισή της φέρνει καλύτερα αποτελέσματα στον 
πραγματικό κόσμο.

Τροπολογία 1097
Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία μιας νέας ομάδας συμπαραγωγής πρέπει να βασίζεται πάντοτε σε οικονομικό και 
τεχνικό υπολογισμό της επένδυσης. Για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει επαρκής ζήτηση για 
θέρμανση.

Τροπολογία 1098
Evžen Tošenovský

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι 
νέες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, εφόσον 
είναι τεχνικά, κοινωνικοοικονομικά και 
εμπορικά εφικτό, ότι οι νέες 
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συνολική θερμική ισχύ άνω των 20 MW: εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική θερμική 
ισχύ άνω των 20 MW διαθέτουν 
εξοπλισμό που επιτρέπει την ανάκτηση 
της απορριπτόμενης θερμότητας μέσω 
μονάδας συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 1099
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίζουν, 
υπό τον όρο της διεξαγωγής ανάλυσης 
κόστους-οφέλους των εθνικών 
οικονομικών ή κλιματικών ή 
χωροταξικών συνθηκών, ότι όλες οι νέες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική θερμική 
ισχύ άνω των 20 MW,

Or. en

Τροπολογία 1100
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 1101
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον 
είναι τεχνικά, κοινωνικοοικονομικά και 
εμπορικά εφικτό, όλες οι νέες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική θερμική 
ισχύ άνω των 20 MW:

Or. en

Τροπολογία 1102
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον 
υπάρχουν οι οικονομικές δυνατότητες και 
η τεχνική καταλληλότητα, όλες οι νέες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας με καύση με 
συνολική θερμική ισχύ άνω των 20 MW:

Or. en

Τροπολογία 1103
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho, Romana Jordan Cizelj
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όπου 
είναι σκόπιμο και οικονομικά 
αποτελεσματικό, όλες οι νέες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας με καύση, με 
συνολική θερμική ισχύ άνω των 20 MW:

Or. en

Τροπολογία 1104
Ioan Enciu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να εξασφαλίζουν 
ότι όλες οι νέες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική θερμική ισχύ άνω των 20 MW, 
εκεί όπου η σταθερότητα των δικτύων 
είναι εγγυημένη:

Or. ro

Αιτιολόγηση

Λανθασμένη ρουμανική μετάφραση που χρήζει αναθεώρησης.

Τροπολογία 1105
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας με συνολική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW:

Or. fi

Τροπολογία 1106
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι
επενδυτές που προβλέπουν  να 
κατασκευάσουν νέες εγκαταστάσεις 
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας με συνολική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW, εξετάζουν κατά πόσον:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καλύπτονται όλοι οι επενδυτές μέσω όχι της επιβολής μιας τεχνικής λύσης 
που θα χρησιμοποιείται συστηματικά, αλλά της εφαρμογής μιας αξιολόγησης 
κόστους/αποτελεσματικότητας των ενδεχόμενων εξοπλισμών, καθώς και της επιλογής της 
γεωγραφικής θέσης.

Τροπολογία 1107
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όπου 
είναι σκόπιμο και οικονομικά 
αποτελεσματικό, όλες οι νέες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν 
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ορυκτά καύσιμα ως πρωτογενές υλικό 
τροφοδοσίας, με συνολική θερμική ισχύ 
άνω των 50 MW:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η στόχευση στις εγκαταστάσεις με θερμική ισχύ που υπερβαίνει τα 50 MW είναι σύμφωνη με τις  
διατάξεις που εκτίθενται στην οδηγία 2008/1/ΕΚ (παράρτημα 1).

Τροπολογία 1108
Catherine Trautmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, μετά 
από ανάλυση κόστους-οφέλους, οι νέες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική θερμική 
ισχύ άνω των 20 MW:

Or. fr

Τροπολογία 1109
Fiorello Provera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1110
Daniel Caspary

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι  οι 
επενδυτές που σχεδιάζουν να 
κατασκευάσουν νέες εγκαταστάσεις 
παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας με συνολική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW θα εξετάζουν αν:

Or. de

Τροπολογία 1111
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1112
Evžen Tošenovský

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1113
András Gyürk

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι
νέες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επενδυτές που σχεδιάζουν νέες 
εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και 
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συνολική θερμική ισχύ άνω των 20 MW: ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική θερμική 
ισχύ άνω των 20 MW εξετάζουν κατά 
πόσον::

Or. en

Τροπολογία 1114
Gunnar Hökmark

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1115
Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1116
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1117
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) εκπονούνται μελέτες σχετικά με τις 
τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες για 
την χρησιμοποίηση της απορριπτόμενης 
θερμότητας. Αν είναι εγγυημένη η τοπική 
κατανάλωση της απορριπτόμενης 
θερμότητας και αν αυτή μπορεί να 
προσφερθεί οικονομικά, η μονάδα θα 
εφοδιαστεί με εξοπλισμό που επιτρέπει 
την ανάκτηση της απορριπτόμενης 
θερμότητας μέσω μονάδας συμπαραγωγής 
υψηλής απόδοσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

CHP units shall only be installed, where locally an economic demand for waste heat is 
guaranteed.According to the targets of the EU Buildings Directive 2010/31/ EU (higher 
renovation-rate of buildings, as well as nearly-zero energy standards for new houses) the 
demand for space heating will be reduced in the long run.The Commission’s proposal, in case 
of economically feasible installations, would require that new heat-plants can only be 
installed in densely populated areas (mainly cities).In this case fine dust limits can 
presumably not be achieved anymore. In addition, environmental and licensing procedures 
will become more complex and lengthy.
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Τροπολογία 1118
Norbert Glante

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 1119
András Gyürk

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) είναι τεχνικά και οικονομικά εύλογη η 
εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής 
υψηλής απόδοσης· και

Or. en

Τροπολογία 1120
Daniel Caspary

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαθέτουν εξοπλισμό που επιτρέπει την 
ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας 

α) είναι σκόπιμος από τεχνική και 
οικονομική άποψη ο εξοπλισμός τους με 
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μέσω μονάδας συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης· και

μέσα που επιτρέπουν την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας μέσω 
μονάδας συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης· και

Or. de

Τροπολογία 1121
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή η 
εγκατάσταση εξοπλισμού που επιτρέπει 
την ανάκτηση της απορριπτόμενης 
θερμότητας μέσω μονάδας συμπαραγωγής 
υψηλής απόδοσης· και

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καλύπτονται όλοι οι επενδυτές μέσω όχι της επιβολής μιας τεχνικής λύσης 
που θα χρησιμοποιείται συστηματικά, αλλά της εφαρμογής μιας αξιολόγησης 
κόστους/αποτελεσματικότητας των ενδεχόμενων εξοπλισμών, καθώς και της επιλογής της 
γεωγραφικής θέσης.

Τροπολογία 1122
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) διαθέτουν εξοπλισμό που επιτρέπει την 
ανάκτηση της απορριπτόμενης 
θερμότητας·

Or. es



PE475.982v01-00 16/103 AM\883844EL.doc

EL

Τροπολογία 1123
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) διαθέτουν εξοπλισμό που επιτρέπει την 
ανάκτηση της μεγάλης πλειονότητας της 
απορριπτόμενης θερμότητας και

Or. en

Τροπολογία 1124
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) κατασκευάζουν, ει δυνατόν, σταθμό 
παραγωγής εξοπλισμένο με μέσα που 
επιτρέπουν την ανάκτηση της 
απορριπτόμενης θερμότητας μέσω 
μονάδας συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης· και

Or. de

Τροπολογία 1125
Ioan Enciu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαθέτουν εξοπλισμό που επιτρέπει την 
ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας 

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

μέσω μονάδας συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης, όπου τούτο είναι οικονομικώς 
εφικτό· και

Or. ro

Τροπολογία 1126
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 1127
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) πραγματοποιείται ανάλυση της 
οικονομικής αποδοτικότητας και της 
τεχνικής εφικτότητας της κατασκευής 
τους·

Or. fi

Τροπολογία 1128
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1129
Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1130
Angelika Niebler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση σύμφωνα με την οποία εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας με συνολική θερμική ισχύ άνω των 20 MW επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο κοντά σε 
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σημεία ζήτησης θερμότητας πρέπει να απορριφτεί, διότι αντίκειται στη βασική αρχή της 
σχεδίασης που ορίζει ότι οι βιομηχανικές περιοχές πρέπει να βρίσκονται κατά το δυνατόν έξω 
από κατοικημένες και μικτές ζώνες. Η εγκατάσταση τέτοιων μονάδων αντενδείκνυται επίσης 
για λόγους προστασίας από εκπομπές και ασφάλειας των μονάδων.

Τροπολογία 1131
Paul Rübig

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1132
Evžen Tošenovský

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1133
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) διαθέτουν εξοπλισμό που επιτρέπει την 
ανάκτηση μέρους της απορριπτόμενης 
θερμότητας μέσω μονάδας 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, για 
την παροχή θερμότητας για βιομηχανικές 
διεργασίες, για θέρμανση επαγγελματικών 
χώρων, για οικιακή χρήση ή για χρήση 
από άλλα σημεία ζήτησης θερμότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Präzisierung

Τροπολογία 1134
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) εξασφαλίζουν ότι, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας έγκρισης, λαμβάνονται 
υπόψη οι δυνατότητες για χωροθέτηση 
παρόμοιων εγκαταστάσεων σε τοποθεσία 
όπου η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από σημεία ζήτησης 
θερμότητας, και ότι όπου αρμόζει δίνεται 
προτεραιότητα σε τέτοιες θέσεις.

Or. en

Τροπολογία 1135
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή η 
τοποθέτηση της εγκατάστασης σε 
τοποθεσία όπου η απορριπτόμενη 
θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
σημεία ζήτησης θερμότητας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καλύπτονται όλοι οι επενδυτές μέσω όχι της επιβολής μιας τεχνικής λύσης 
που θα χρησιμοποιείται συστηματικά, αλλά της εφαρμογής μιας αξιολόγησης 
κόστους/αποτελεσματικότητας των ενδεχόμενων εξοπλισμών, καθώς και της επιλογής της 
γεωγραφικής θέσης.

Τροπολογία 1136
Ioan Enciu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) βρίσκονται, όπου τούτο είναι βιώσιμο 
από οικονομικής απόψεως, σε τοποθεσία 
όπου η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από σημεία ζήτησης 
θερμότητας.

Or. ro

Τροπολογία 1137
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βρίσκονται σε τοποθεσία όπου η 
απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να 

β) εξετάζει αν μπορεί να βρεθεί τοποθεσία 
όπου η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί 
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χρησιμοποιηθεί από σημεία ζήτησης 
θερμότητας.

να χρησιμοποιηθεί από σημεία ζήτησης 
θερμότητας

Or. de

Τροπολογία 1138
András Gyürk

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) είναι τεχνικά και εμπορικά εύλογο να 
επιλεγεί τοποθεσία όπου η απορριπτόμενη 
θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
σημεία ζήτησης θερμότητας.

Or. en

Τροπολογία 1139
Daniel Caspary

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) είναι σκόπιμη από τεχνική και 
οικονομική άποψη η εγκατάστασή τους 
σε τοποθεσία όπου η απορριπτόμενη 
θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
σημεία ζήτησης θερμότητας.

Or. de

Τροπολογία 1140
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Τροπολογία 1141
Marian-Jean Marinescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 1142
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι κατά την 
τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων 
λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα 
κατάλληλων θερμικών φορτίων για τη 
συμπαραγωγή, σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII.

Or. en

Τροπολογία 1143
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τις τροπολογίες σε προηγούμενα εδάφια, δεν χρειάζεται πλέον.

Τροπολογία 1144
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια 
αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 της οδηγίας 2009/72/EΚ, ή 
ισοδύναμα κριτήρια άδειας, προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Οι φορείς 
εκμετάλλευσης διεξάγουν τη δική τους 
τεχνική και οικονομική ανάλυση που 
προβλέπεται στα δύο πρώτα εδάφια με 
βάση τις ελάχιστες κοινοτικές απαιτήσεις 
που καθορίζονται σε διαβούλευση με 
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καλύπτονται όλοι οι επενδυτές μέσω όχι της επιβολής μιας τεχνικής λύσης 
που θα χρησιμοποιείται συστηματικά, αλλά της εφαρμογής μιας αξιολόγησης 
κόστους/αποτελεσματικότητας των ενδεχόμενων εξοπλισμών, καθώς και της επιλογής της 
γεωγραφικής θέσης. Η αναφορά στο παράρτημα VIII θα πρέπει να απαλειφθεί διότι το εν λόγω 
παράρτημα έχει υπερβολικά συγκεκριμένο προσανατολισμό.

Τροπολογία 1145
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση που επέλεξε η Επιτροπή εμπεριέχει σε υπερβολικό βαθμό αυτοματισμούς και 
προσφέρει μικρή ευελιξία, η οποία ωστόσο είναι επιτακτικά αναγκαία δεδομένου ότι οι 
συνθήκες στην ΕΕ αποκλίνουν σημαντικά, αν μη τι άλλο για να τηρηθεί η αρχή της 
επικουρικότητας.

Τροπολογία 1146
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Τροπολογία 1147
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

διατάξεις του πρώτου εδαφίου.

Or. en

Τροπολογία 1148
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα 
με τα εθνικά τους σχέδια θέρμανσης και 
ψύξης, την παροχή επαρκούς στήριξης 
από τις αρχές για τη σταδιακή ανάπτυξη 
της υποδομής που θα επιτρέψει την 
κατάλληλη αξιοποίηση των 
εγκαταστάσεων αυτών.

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 1149
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια 
αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 της οδηγίας 2009/72/EΚ, ή 
ισοδύναμα κριτήρια άδειας, προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης νέων θερμικών 
εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με συνολική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ 
άλλων κριτηρίων, τη διαθεσιμότητα 
κατάλληλων θερμικών φορτίων για τη 
συμπαραγωγή, σύμφωνα με το παράρτημα 
VIII όταν αποφασίζουν για τη θέση των 
θερμικών εγκαταστάσεων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 1150
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι κατά την 
τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων 
λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα 
κατάλληλων θερμικών φορτίων για τη 
συμπαραγωγή, σύμφωνα με την 
αξιολόγηση και τις στρατηγικές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 1151
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια 
αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 της οδηγίας 2009/72/EΚ, ή 
ισοδύναμα κριτήρια άδειας, προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι κατά την 
τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων 
λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα 
κατάλληλων επιπρόσθετων θερμικών 
φορτίων για τη συμπαραγωγή, που δεν 
καλύπτονται ακόμη από τη θερμότητα 
από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 
σύμφωνα με την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 1152
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια 
αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 της οδηγίας 2009/72/EΚ, ή 
ισοδύναμα κριτήρια άδειας, προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι κατά την 
τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων 
λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα 
κατάλληλων επιπρόσθετων θερμικών 
φορτίων για τη συμπαραγωγή, που δεν 
καλύπτονται ακόμη από τη θερμότητα 
από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 
σύμφωνα με την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 1153
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 1154
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1155
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho, 
Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια 
αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 της οδηγίας 2009/72/EΚ, ή 
ισοδύναμα κριτήρια άδειας, προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι κατά την 
τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων 
λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κριτήρια 
αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 7 της οδηγίας 2009/72/EΚ, ή 
ισοδύναμα κριτήρια άδειας, προκειμένου 
να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι κατά την 
τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων 
λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα 



PE475.982v01-00 32/103 AM\883844EL.doc

EL

κατάλληλων θερμικών φορτίων για τη 
συμπαραγωγή, σύμφωνα με το παράρτημα 
VIII.

κατάλληλων θερμικών φορτίων για τη 
συμπαραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται 
στο παράρτημα VIII.

Or. en

Τροπολογία 1156
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων 
ισχύουν μόνο για εγκαταστάσεις καύσης 
που λειτουργούν λιγότερο από 1500 ώρες 
ετησίως –κατά μέσο όρο πενταετίας. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η περαιτέρω ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι δυνατή μόνο αν διατίθεται 
επαρκής εφεδρική ικανότητα. Η ανάπτυξη της ικανότητας αυτής, που πρέπει να επαρκεί και για 
την κάλυψη φορτίου αιχμής, δεν θα πρέπει να δυσχεραίνεται από υπέρμετρη γραφειοκρατία.

Τροπολογία 1157
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρεται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII·
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β) δεν πληρούται η απαίτηση του 
στοιχείου β) της παραγράφου 3 σχετικά 
με την τοποθεσία της εγκατάστασης λόγω 
της ανάγκης τοποθέτησης της 
εγκατάστασης πλησίον χώρου 
αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς που αδειοδοτήθηκε 
δυνάμει της οδηγίας 2009/31/EΚ• ή
γ) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας θερμότητας 
με χωριστό σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του άρθρου καθιστά περιττή την αιτιολόγηση των εξαιρέσεων.

Τροπολογία 1158
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρονται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII·
(β) δεν πληρούται η απαίτηση του 
στοιχείου β) της παραγράφου 3 σχετικά 
με την τοποθεσία της εγκατάστασης λόγω 
της ανάγκης τοποθέτησης της 
εγκατάστασης πλησίον χώρου 
αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς που αδειοδοτήθηκε 
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δυνάμει της οδηγίας 2009/31/EΚ· ή
γ) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

Or. en

Τροπολογία 1159
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν στα οικεία κριτήρια 
αδειοδότησης ή τα ισοδύναμα κριτήρια 
έκδοσης άδειας όρους για την απαλλαγή 
μεμονωμένων εγκαταστάσεων από τις 
διατάξεις της παραγράφου 3 όταν:

Or. en

Τροπολογία 1160
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν στα οικεία κριτήρια 
αδειοδότησης ή τα ισοδύναμα κριτήρια 
έκδοσης άδειας όρους για την απαλλαγή
μεμονωμένων εγκαταστάσεων από τις 
διατάξεις της παραγράφου 3 όταν:
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Or. en

Τροπολογία 1161
Evžen Tošenovský

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1162
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1163
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

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

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 1164
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του άρθρου καθιστά περιττή την αιτιολόγηση των εξαιρέσεων.

Τροπολογία 1165
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1166
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1167
Evžen Tošenovský

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) οι απαιτήσεις δεν είναι τεχνικά 
εφικτές λόγω π.χ. της μη διαθεσιμότητας 
θερμικού φορτίου που αναφέρεται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII·

Or. en

Τροπολογία 1168
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 1169
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του άρθρου καθιστά περιττή την αιτιολόγηση των εξαιρέσεων.

Τροπολογία 1170
Evžen Tošenovský

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 1171
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1172
Ioan Enciu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν πληρούται η απαίτηση του στοιχείου 
β) της παραγράφου 3 σχετικά με την 
τοποθεσία της εγκατάστασης λόγω της 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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ανάγκης τοποθέτησης της εγκατάστασης 
πλησίον χώρου αποθήκευσης σε 
γεωλογικούς σχηματισμούς που 
αδειοδοτήθηκε δυνάμει της οδηγίας 
2009/31/EΚ· ή

Or. ro

Αιτιολόγηση

Γλωσσικό σφάλμα στο ρουμανικό κείμενο.

Τροπολογία 1173
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 1174
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 

διαγράφεται
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παροχή της ίδιας ποσότητας θερμότητας 
με χωριστό σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του άρθρου καθιστά περιττή την αιτιολόγηση των εξαιρέσεων.

Τροπολογία 1175
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1176
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE475.982v01-00 42/103 AM\883844EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 1177
Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη.

Or. en

Τροπολογία 1178
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιούνται προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της ανάλυσης κόστους-οφέλους θα υιοθετήσει πράγματι μια μάλλον ευρεία 
προσέγγιση (ιδίως σε σχέση με τη συμπερίληψη των εξωτερικών στοιχείων κόστους) και 
προκειμένου να διευκρινισθεί η εναλλακτική πρόταση στην συμπαραγωγή και τηλεθέρμανση 
υψηλής απόδοσης.

Τροπολογία 1179
Norbert Glante

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) η ανάλυση κόστους-οφέλους, στην 
οποία λαμβάνονται υπόψη όλα τα 
εξωτερικά στοιχεία κόστους και το 
όφελος, καταδεικνύει ότι το κόστος 
υπερβαίνει τα οφέλη σε σύγκριση με το 
συνολικό κόστος του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
έργα υποδομής, για παροχή της ίδιας 
ποσότητας θερμότητας με χωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η επιλογή ευρύτερης προσέγγισης όσον αφορά τη 
μεθοδολογία για την ανάλυση κόστους οφέλους, με τη συμπερίληψη του κόστους για την 
οικονομία και του οφέλους έναντι των εναλλακτικών πηγών ρεύματος θερμότητας και ψύξης.

Τροπολογία 1180
Evžen Tošenovský

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 

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

αποτελεσματικό από άποψη κόστους, 
λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

Or. en

Τροπολογία 1181
Fiona Hall

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1182
Teresa Riera Madurell

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) η εγκατάσταση αναμένεται να 
λειτουργεί ως εφεδρική της διαλείπουσας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται με ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές· 
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Or. en

Τροπολογία 1183
Evžen Tošenovský

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) η εφαρμογή της ΣΗΘ δεν έχει θετικό 
κοινωνικο-οικονομικό αποτέλεσμα·

Or. en

Τροπολογία 1184
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1185
Konrad Szymański
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1186
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1187
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1188
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση του άρθρου καθιστά περιττή την αιτιολόγηση των εξαιρέσεων. Η προσέγγιση 
που επιλέχτηκε περιορίζει σημαντικά το κόστος τις γραφειοκρατίας και εξασφαλίζει τη 
συμβατότητα της πρότασης με την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία 1189
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 1190
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
προϋποθέσεις απαλλαγής στην Επιτροπή 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή 
μπορεί να υποβάλει προτάσεις 
τροποποιήσεων εντός έξι μηνών από την 
κοινοποίηση, τα δε κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις της 
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προϋποθέσεις απαλλαγής δεν 
εφαρμόζονται από το οικείο κράτος μέλος 
έως ότου η Επιτροπή δεχθεί ρητώς τις εκ 
νέου υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις.

Επιτροπής.

Or. ro

Τροπολογία 1191
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 1192
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

κοινοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 
προϋποθέσεις απαλλαγής δεν 
εφαρμόζονται από το οικείο κράτος μέλος 
έως ότου η Επιτροπή δεχθεί ρητώς τις εκ 
νέου υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αγορές και οι τεχνολογίες εξελίσσονται διαρκώς. Συνεπώς, απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία 
στη χορήγηση εξαιρέσεων.

Τροπολογία 1193
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Ιανουαρίου 2015. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τους εν λόγω όρους ή να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων εντός 
έξι μηνών από την κοινοποίηση. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις 
απαλλαγής δεν εφαρμόζονται από το 
οικείο κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
δεχθεί ρητώς τις εκ νέου υποβληθείσες ή 
τροποποιημένες προϋποθέσεις.

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.
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Τροπολογία 1194
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 1195
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1196
Konrad Szymański
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1197
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1198
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 1α (νέα) πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη ο προσδιορισμός 
του καλύτερου τρόπου χάραξης κριτηρίων αδειοδότησης και συνεκτίμησης των χωροταξικών 
παραγόντων.

Τροπολογία 1199
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Τροπολογία 1200
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμίσεις για τον αστικό και 
αγροτικό χωροταξικό σχεδιασμό 
λαμβάνουν υπόψη την απόδοση της 
παραγωγής, της διανομής και της χρήσης 
της ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μετατροπή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, που επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι 
δυνατότητες για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση της κατανάλωσης.

Τροπολογία 1201
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1202
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Marian-Jean Marinescu, Lambert 
van Nistelrooij, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1203
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1204
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στις 
διατάξεις τους για τον σχεδιασμό και τη 
δόμηση κατάλληλα μέτρα για την πλήρη 
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 
αποδοτικής τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης, και συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης, και για την αξιοποίηση των 
συνεργιών με τις οδηγίες 2010/31/ΕΕ και 
2009/28/ΕΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία, η μεταφορά της παρούσας οδηγίας συναρτάται με τις οδηγίες για 
τη συνολική ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την προώθηση της αξιοποίησης της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες για αποδοτική 
χρήση των πόρων στην Ευρώπη.

Τροπολογία 1205
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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θερμότητας, σύμφωνα με το σημείο 1 του 
παραρτήματος VIII.
Ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
δέσμευση άνθρακα ή των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης δεν θεωρείται ανακαίνιση 
για τους σκοπούς των παρουσών 
διατάξεων.

Or. en

Τροπολογία 1206
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, εκπονείται μελέτη 
σχετικά με την οικονομική και τεχνική 
σκοπιμότητα της επέκτασης της 
εγκατάστασης για την υιοθέτηση 
τεχνολογιών ανάκτησης και αξιοποίησης 
της απορριπτόμενης θερμότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε μια ελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει να διασφαλίζεται ευελιξία.
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Τροπολογία 1207
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, πραγματοποιούνται 
μελέτες σχετικά με την τεχνική και 
οικονομική εφικτότητα της δημιουργίας 
μονάδας παραγωγής θερμότητας που να 
επιτρέπει ανάκτηση της απορριπτόμενης 
θερμότητας μέσω μονάδας 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

 Η ανανέωση της υφιστάμενης δυναμικότητας ΣΗΘ πρέπει να βασίζεται πάντα σε οικονομικό 
και τεχνικό υπολογισμό της επένδυσης. Για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει επαρκής ζήτηση για 
θερμότητα.

Τροπολογία 1208
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, η μετατροπή που θα της 
επιτρέψει να λειτουργήσει ως εγκατάσταση 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη, βάσει της σχετικής 
ανάλυσης κόστους-οφέλους και της 
χρήσης της, στη νέα ή επικαιροποιημένη 
έγκριση ή άδεια.

Or. pl

Τροπολογία 1209
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1210
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1211
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, στα σημεία
προώθησης με δυνατότητες 
συμπαραγωγής όπως προσδιορίζονται 
βάσει της παραγράφου 2, ότι, κάθε φορά 
που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, η τεχνική και οικονομική 
δυνατότητα υλοποίησης της μετατροπής
που θα της επιτρέψει να λειτουργήσει ως 
εγκατάσταση συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης τίθεται ως όρος στη νέα ή 
επικαιροποιημένη έγκριση ή άδεια, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση 
βρίσκεται σε τοποθεσία όπου η 
απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από σημεία ζήτησης 
θερμότητας, σύμφωνα με το σημείο 1 του 
παραρτήματος VIII.

Or. en

Τροπολογία 1212
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1213
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από πρόσθετα σημεία 
ζήτησης θερμότητας, σύμφωνα με το
σημείο 1 του παραρτήματος VIII και όταν 
η ανάλυση κόστους-οφέλους δείχνει 
όφελος για τον κύκλο ζωής της 
εγκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 1214
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Τροπολογία 1215
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1216
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 20 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, η μετατροπή που θα της 
επιτρέψει να λειτουργήσει ως εγκατάσταση 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης τίθεται 
ως όρος στη νέα ή επικαιροποιημένη 

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

επικαιροποιημένη έγκριση ή άδεια, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση 
βρίσκεται σε τοποθεσία όπου η 
απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, κατά τρόπο βιώσιμο από 
οικονομικής απόψεως, από σημεία 
ζήτησης θερμότητας, σύμφωνα με το 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII.

Or. ro

Τροπολογία 1217
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1218
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1219
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 

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

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

Or. en

Τροπολογία 1220
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κάθε 
φορά που μια υφιστάμενη εγκατάσταση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 
των 50 MW έχει ανακαινιστεί ουσιαστικά 
ή όταν, σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
οδηγίας 2010/75/EΚ, η άδειά της έχει 
επικαιροποιηθεί, η μετατροπή που θα της 
επιτρέψει να λειτουργήσει ως εγκατάσταση 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης τίθεται 
ως όρος στη νέα ή επικαιροποιημένη 
έγκριση ή άδεια, όπου είναι σκόπιμο και
οικονομικά αποτελεσματικό, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση βρίσκεται 
σε τοποθεσία όπου η απορριπτόμενη 
θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
σημεία ζήτησης θερμότητας, σύμφωνα με 
το σημείο 1 του παραρτήματος VIII.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η στόχευση στις εγκαταστάσεις με θερμική ισχύ που υπερβαίνει τα 50 MW είναι σύμφωνη με τις  
διατάξεις που εκτίθενται στην οδηγία 2008/1/ΕΚ (παράρτημα 1).

Τροπολογία 1221
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Marian-Jean Marinescu, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1222
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en

Τροπολογία 1223
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων 
ισχύουν μόνο για εγκαταστάσεις καύσης 
που λειτουργούν λιγότερο από 1500 ώρες 
ετησίως –κατά μέσο όρο πενταετίας. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Και εδώ χρειάζεται να αποφευχθούν τα εμπόδια στην ανάπτυξη της επιτακτικά αναγκαίας 
ικανότητας εφεδρείας και κάλυψης φορτίου αιχμής.

Τροπολογία 1224
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en
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Τροπολογία 1225
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την συγκεκριμένη προσέγγιση οι εξαιρέσεις περιττεύουν.

Τροπολογία 1226
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρεται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII· ή
β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας θερμότητας 
με χωριστό σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

Or. de

Τροπολογία 1227
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρονται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII· ή
(β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.
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Or. en

Τροπολογία 1228
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν στα οικεία κριτήρια 
αδειοδότησης ή τα κριτήρια έκδοσης 
άδειας όρους για την απαλλαγή
μεμονωμένων εγκαταστάσεων από τις 
διατάξεις της παραγράφου 6 όταν η 
ανάλυση κόστους-οφέλους καταδεικνύει 
ότι το κόστος υπερβαίνει τα οφέλη σε 
σύγκριση με το συνολικό κόστος του 
κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης, ή όταν δεν 
πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
πρόσθετου θερμικού φορτίου που 
αναφέρεται στο σημείο 1 του 
παραρτήματος VIII·

(α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρονται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII· ή
(β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

Or. en
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Τροπολογία 1229
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν στα οικεία κριτήρια 
αδειοδότησης ή τα κριτήρια έκδοσης 
άδειας όρους για την απαλλαγή 
μεμονωμένων εγκαταστάσεων από τις 
διατάξεις της παραγράφου 6 όταν η 
ανάλυση κόστους-οφέλους καταδεικνύει 
ότι το κόστος υπερβαίνει τα οφέλη σε 
σύγκριση με το συνολικό κόστος του 
κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης, ή όταν δεν 
πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα
πρόσθετου θερμικού φορτίου που 
αναφέρεται στο σημείο 1 του 
παραρτήματος VIII•

(α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρονται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII· ή
(β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

Or. en

Τροπολογία 1230
Jan Březina, Miloslav Ransdorf
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1231
Evžen Tošenovský

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1232
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 

διαγράφεται
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θερμικού φορτίου που αναφέρεται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII· ή

Or. de

Τροπολογία 1233
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1234
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1235
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 1236
Evžen Tošenovský

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) οι απαιτήσεις δεν είναι τεχνικά 
εφικτές λόγω π.χ. της μη διαθεσιμότητας 
θερμικού φορτίου που αναφέρονται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII· ή

Or. en

Τροπολογία 1237
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de



PE475.982v01-00 78/103 AM\883844EL.doc

EL

Τροπολογία 1238
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1239
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1240
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη.

Or. en

Τροπολογία 1241
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) η ανάλυση κόστους-στην οποία 
λαμβάνονται υπόψη το πλήρες εξωτερικό 
κόστος και όφελος καταδεικνύει ότι το 
κόστος υπερβαίνει τα οφέλη σε σύγκριση 
με το συνολικό κόστος του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
έργα υποδομής, για παροχή της ίδιας 
ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας με ξεχωριστό σύστημα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
θέρμανσης ή/και ψύξης

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες αλλαγές πραγματοποιούνται προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η επικείμενη 
μεθοδολογία της ανάλυσης κόστους-οφέλους θα υιοθετήσει πράγματι μια μάλλον ευρεία 
προσέγγιση (ιδίως σε σχέση με τη συμπερίληψη των εξωτερικών στοιχείων κόστους) και 
προκειμένου να διευκρινισθεί η εναλλακτική πρόταση στην συμπαραγωγή και τηλεθέρμανση 
υψηλής απόδοσης.
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Τροπολογία 1242
Norbert Glante

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) η ανάλυση κόστους-οφέλους, στην 
οποία λαμβάνονται υπόψη όλα τα 
εξωτερικά στοιχεία κόστους και το 
όφελος, καταδεικνύει ότι το κόστος 
υπερβαίνει τα οφέλη σε σύγκριση με το 
συνολικό κόστος του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
έργα υποδομής, για παροχή της ίδιας 
ποσότητας θερμότητας με χωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 10, παρ. 4, εδάφιο 14, σημείο γ.

Τροπολογία 1243
Evžen Tošenovský

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 1244
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) η εγκατάσταση αναμένεται να 
λειτουργεί ως εφεδρική της διαλείπουσας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται με ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές·

Or. en

Τροπολογία 1245
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) η εφαρμογή της ΣΗΘ δεν έχει θετικό 
κοινωνικο-οικονομικό αποτέλεσμα·

Or. en

Τροπολογία 1246
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις 
απαλλαγής δεν εφαρμόζονται από το 
οικείο κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
δεχθεί ρητώς τις εκ νέου υποβληθείσες ή 
τροποποιημένες προϋποθέσεις.

Or. de

Τροπολογία 1247
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1248
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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προϋποθέσεις ή να υποβάλει προτάσεις 
τροποποιήσεων εντός έξι μηνών από την 
κοινοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 
προϋποθέσεις απαλλαγής δεν 
εφαρμόζονται από το οικείο κράτος μέλος 
έως ότου η Επιτροπή δεχθεί ρητώς τις εκ 
νέου υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 1249
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1250
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
προϋποθέσεις απαλλαγής στην Επιτροπή 

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

έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή 
μπορεί να υποβάλει προτάσεις 
τροποποιήσεων εντός έξι μηνών από την 
κοινοποίηση, τα δε κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις της 
Επιτροπής.

Or. ro

Τροπολογία 1251
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. pl

Τροπολογία 1252
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 1253
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή 
τους εν λόγω όρους απαλλαγής έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τους εν λόγω όρους ή να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων εντός 
έξι μηνών από την κοινοποίηση. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις 
απαλλαγής δεν εφαρμόζονται από το 
οικείο κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
δεχθεί ρητώς τις εκ νέου υποβληθείσες ή 
τροποποιημένες προϋποθέσεις.

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.
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Τροπολογία 1254
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν 
μηχανισμούς προκειμένου να 
διασφαλίσουν τη σύνδεση των εν λόγω 
εγκαταστάσεων με δίκτυα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης. Μπορούν να απαιτήσουν 
οι εγκαταστάσεις αυτές να επιβαρυνθούν 
με τα τέλη σύνδεσης και το κόστος 
ανάπτυξης των δικτύων τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που είναι αναγκαία για τη 
μεταφορά της απορριπτόμενης 
θερμότητάς τους στους καταναλωτές.
Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
όρους για την απαλλαγή από τις διατάξεις 
του πρώτου εδαφίου όταν:
(α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρονται στο 
σημείο 2 του παραρτήματος VIII· ή
(β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας θερμότητας 
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με χωριστό σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
προϋποθέσεις απαλλαγής στην Επιτροπή 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή 
μπορεί να απορρίψει τις εν λόγω 
προϋποθέσεις ή να υποβάλει προτάσεις 
τροποποιήσεων εντός έξι μηνών από την 
κοινοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 
προϋποθέσεις απαλλαγής δεν 
εφαρμόζονται από το οικείο κράτος μέλος 
έως ότου η Επιτροπή δεχθεί ρητώς τις εκ 
νέου υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 1255
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη ζητούν από τους φορείς 
εκμετάλλευσης να αξιολογήσουν κατά 
πόσον είναι τεχνικά και οικονομικά 
εφικτό να διασφαλίσουν ότι οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις με συνολική 
θερμική ισχύ άνω των 20 MW που 
παράγουν απορριπτόμενη θερμότητα και 
έχουν κατασκευαστεί ή ουσιαστικά 
ανακαινιστεί μετά [την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
δεσμεύουν και χρησιμοποιούν την 
απορριπτόμενη θερμότητά τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να αποφαίνονται κατά πόσον οι λύσεις είναι εφαρμόσιμες από 
τεχνική και οικονομική άποψη. Επιπλέον, οι επενδύσεις για τη σύνδεση με δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης θα ωφελήσουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό και ένα ευρύ φάσμα 
φορέων (δημόσιοι φορείς, νοικοκυριά, επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα…).
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Τροπολογία 1256
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν την αδειοδότηση 
ή ισοδύναμα κριτήρια έκδοσης άδειας 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις με συνολική 
θερμική ισχύ άνω των 20 MW που 
παράγουν απορριπτόμενη θερμότητα και 
έχουν κατασκευαστεί ή ουσιαστικά 
ανακαινιστεί μετά [την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
δεσμεύουν και χρησιμοποιούν την 
απορριπτόμενη θερμότητά τους, εφόσον 
έχει εκπονηθεί προηγουμένως μελέτης 
τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας..
Οι βιομηχανικές μονάδες που 
χρησιμοποιούν στην παραγωγική 
διαδικασία την απορριπτόμενη 
θερμότητά τους αυξάνοντας έτσι την 
ενεργειακή τους απόδοση εξαιρούνται 
από τις διατάξεις του άρθρου 10 
παράγραφος 8.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το COM παραβλέπει τελείως τη δυνατότητα μια μονάδα να χρησιμοποιεί η ίδια την 
απορριπτόμενη θερμότητά της.

Τροπολογία 1257
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down common 
conditions for exemption from the CHP and waste heat capture obligation. It should ensure 
that projects that are uneconomic or technical unsound must not be implemented.Further it 
clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned actors to secure that 
benefits for the industry outweights the costs.Finally this amendment includes the necessity to 
secure the long-term ability of companies investing in CHP and waste heat capture to sell 
their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for companies 
investing in utilisation of excess heat.

Τροπολογία 1258
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν την αδειοδότηση 
ή ισοδύναμα κριτήρια έκδοσης άδειας 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις με συνολική 
θερμική ισχύ άνω των 20 MW που 
παράγουν απορριπτόμενη θερμότητα και 
έχουν κατασκευαστεί ή ουσιαστικά 
ανακαινιστεί μετά [την ημερομηνία 

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

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
δεσμεύουν και χρησιμοποιούν την 
απορριπτόμενη θερμότητά τους, στο 
βαθμό που αυτό είναι οικολογικά, τεχνικά 
και αποτελεσματικά εφικτό. Οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούν την απορριπτόμενη 
θερμότητά τους στην παραγωγική 
διαδικασία εξαιρούνται από αυτές τις 
υποχρεώσεις.

Or. en

Τροπολογία 1259
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν την αδειοδότηση 
ή ισοδύναμα κριτήρια έκδοσης άδειας 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις με συνολική 
θερμική ισχύ άνω των 20 MW που 
παράγουν απορριπτόμενη θερμότητα και 
έχουν κατασκευαστεί ή ουσιαστικά 
ανακαινιστεί μετά [την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
δεσμεύουν και χρησιμοποιούν την 
απορριπτόμενη θερμότητά τους. Οι 
βιομηχανικές μονάδες που, προκειμένου 
να αυξήσουν την ενεργειακή τους 
απόδοση, χρησιμοποιούν οι ίδιες στην 
παραγωγική διαδικασία την 
απορριπτόμενη θερμότητά τους, 
εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 
10 παράγραφος 8.

Or. de

Τροπολογία 1260
Vicky Ford
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν την αδειοδότηση 
ή ισοδύναμα κριτήρια έκδοσης άδειας 
προκειμένου να διασφαλίσουν, όπου είναι 
σκόπιμο και οικονομικά αποτελεσματικό,
ότι οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις με 
συνολική θερμική ισχύ άνω των 50 MW 
που παράγουν απορριπτόμενη θερμότητα 
και έχουν κατασκευαστεί ή ουσιαστικά 
ανακαινιστεί μετά [την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
δεσμεύουν και χρησιμοποιούν σε 
σημαντικό ποσοστό την απορριπτόμενη 
θερμότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η στόχευση στις εγκαταστάσεις με θερμική ισχύ που υπερβαίνει τα 50 MW είναι σύμφωνη με τις  
διατάξεις που εκτίθενται στην οδηγία 2008/1/ΕΚ (παράρτημα 1).

Τροπολογία 1261
Markus Pieper, Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 1262
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας από τη βιομηχανία πρέπει να γίνεται μόνο στις 
περιπτώσεις που αυτό είναι οικονομικά σκόπιμο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει συνεπώς να 
εξαιρούν από την υποχρέωση αξιοποίησης της θερμότητας τις μονάδες στις οποίες το κόστος 
υπερβαίνει το όφελος.

Τροπολογία 1263
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1264
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(α) είναι εξοπλισμένες με μονάδες 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, και
(β) βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες η 
απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από άλλα σημεία ζήτησης 
θερμότητας, σύμφωνα με το παράρτημα 
VIII·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 10, παράγραφος 8, εδάφιο 1, σημεία α (νέο) και β 
(νέο).

Τροπολογία 1265
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. fi

Τροπολογία 1266
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν την 
αδειοδότηση ή ισοδύναμα κριτήρια 
έκδοσης άδειας προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι οι βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ 
άνω των 20 MW που παράγουν 
απορριπτόμενη θερμότητα και έχουν 
κατασκευαστεί ή ουσιαστικά ανακαινιστεί 

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

μετά [την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] δεσμεύουν και 
χρησιμοποιούν την απορριπτόμενη 
θερμότητά τους.

Or. ro

Τροπολογία 1267
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σύμφωνα με 
τα εθνικά τους σχέδια θέρμανσης και 
ψύξης, μηχανισμούς και κατάλληλα μέτρα 
για την ανάπτυξη της απαιτούμενης 
υποδομής προκειμένου να διασφαλίσουν 
τη σύνδεση των εν λόγω εγκαταστάσεων 
με δίκτυα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. 
Η σύνδεση στα υπάρχοντα συστήματα 
πρέπει να εξαρτάται από την 
αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων 
και να προσφέρει όφελος για την 
οικονομική βιωσιμότητα των 
συστημάτων τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης 
και τους χρήστες τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προσφέρεται βεβαιότητα για τις επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει, και να 
εξασφαλίζονται οφέλη για το περιβάλλον και την οικονομία, η πλεονάζουσα βιομηχανική 
θερμότητας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν αυξάνει την απόδοση στη χρήση των πόρων 
και προσφέρει πρόσθετα οφέλη.

Τροπολογία 1268
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

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

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν μηχανισμούς 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη σύνδεση 
των εν λόγω εγκαταστάσεων με δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τα τέλη 
σύνδεσης βαρύνουν τους χρήστες των 
δικτύων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών σύνδεσης δεν θα πρέπει να καταλογίζεται στις 
βιομηχανικές επιχειρήσεις που παράγουν τη θέρμανση/ψύξη. Θα πρέπει να βαρύνει τους φορείς 
που επωφελούνται από τη σύνδεση.

Τροπολογία 1269
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1270
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1271
Herbert Reul

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Κανένας λόγος αρχής δεν επιβάλλει να πληρώνει ο πελάτης.

Τροπολογία 1272
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν μηχανισμούς 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη σύνδεση 
των εν λόγω εγκαταστάσεων με δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, εάν είναι 
οικονομικά και τεχνικά αποτελεσματικό 
από άποψη κόστους και εύλογο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν ασύμφορες οικονομικά ή αβάσιμες τεχνικά επενδύσεις για την 
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δέσμευση και χρήση της απορριπτόμενης θερμότητας. Τα συστήματα τηλεθέρμανσης φέρνουν 
θερμότητα σε νοικοκυριά, επομένως μπορούμε να περιμένουμε ότι οι εταιρείες που διαθέτυν 
απορριπτόμενη θερμότητα θα συνδεθούν με υφιστάμενα συστήματα τηλεθέρμανσης, όχι όμως με 
επιμέρους νοικοκυριά.

Τροπολογία 1273
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος ανάπτυξης των δικτύων τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης πρέπει να το επωμιστούν οι 
χρήστες των δικτύων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ισορροπημένη κατανομή κόστους και να 
αποφευχθεί η στρέβλωση της αγοράς.

Τροπολογία 1274
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE475.982v01-00 100/103 AM\883844EL.doc

EL

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

Εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις και οι εμπλεκόμενοι 
παράγοντες καλύπτουν επαρκώς τα τέλη 
σύνδεσης και το κόστος ανάπτυξης των 
δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
που είναι αναγκαία για τη μεταφορά της 
απορριπτόμενης θερμότητάς τους στους 
καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment clarifies that it should be obligatory for Member States to lay down common 
conditions for exemption from the CHP and waste heat capture obligation. It should ensure 
that projects that are uneconomic or technical unsound must not be implemented.Further it 
clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned actors to secure that 
benefits for the industry outweights the costs.Finally this amendment includes the necessity to 
secure the long-term ability of companies investing in CHP and waste heat capture to sell 
their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for companies 
investing in utilisation of excess heat.

Τροπολογία 1275
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν μηχανισμούς 
προκειμένου να διασφαλίσουν είτε τη 
σύνδεση των εν λόγω εγκαταστάσεων με 
δίκτυα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ή τη 
χρήση αυτής της απορριπτόμενης 
θερμότητας σύμφωνα με το έγγραφο 
αναφοράς ΒΔΤ του σχετικού τομέα. 
Μπορούν να απαιτήσουν οι εγκαταστάσεις 
αυτές να επιβαρυνθούν με τα τέλη 
σύνδεσης και το κόστος ανάπτυξης των 
δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
που είναι αναγκαία για τη μεταφορά της 
απορριπτόμενης θερμότητάς τους στους 
καταναλωτές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1276
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν, όπου τούτο 
είναι αποδοτικό, μηχανισμούς 
προκειμένου να ενθαρρύνουν τη σύνδεση 
των εν λόγω εγκαταστάσεων με δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Μπορούν 
να απαιτήσουν όπως στο κόστος 
επένδυσης για τις εγκαταστάσεις αυτές 
συμπεριληφθούν τα τέλη σύνδεσης και το 
κόστος ανάπτυξης των δικτύων 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που είναι 
αναγκαία για τη μεταφορά της 
απορριπτόμενης θερμότητάς τους στους 
καταναλωτές.

Or. ro

Τροπολογία 1277
Krišjānis Kariņš

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

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

Τα κράτη μέλη καθιερώνουν μηχανισμούς 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη σύνδεση 
των εν λόγω εγκαταστάσεων με δίκτυα 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Πρέπει να 
υποστηρίζουν τις εγκαταστάσεις στην 
ανάπτυξη των δικτύων τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης που είναι αναγκαία για τη 
μεταφορά της απορριπτόμενης θερμότητάς 
τους στους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 1278
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Τροπολογία 1279
Vicky Ford
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en


