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Τροπολογία 1280

Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(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 
με χωριστό σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμη η προσέγγιση του «το ίδιο για όλους» για την προώθηση της ΣΗΘ. 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 1281
Konrad Szymański
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1282
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 – 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 2 του παραρτήματος VIII· ή

διαγράφεται

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 1283
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 1285
Fiorello Provera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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.
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Τροπολογία 1286
Konrad Szymański

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1287
Eija-Riitta Korhola

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1288
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 – 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 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 1289
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β a) - με βάση τις οικονομικές και/ή τις 
γεωγραφικές δυνατότητες, το άνοιγμα δεν 
κρίνεται σκόπιμο 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η σύνδεση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε δίκτυα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης πρέπει 
να είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτή. Αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται με ανάλυση κόστους 
οφέλους, προκειμένου να ληφθούν μέτρα.

Τροπολογία 1290
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4
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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.

διαγράφεται

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 1291
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

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 

διαγράφεται
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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 1292
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βάσει της αρχής της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
παρέχουν απαλλαγές, χωρίς να αφήνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αντιτίθεται.

Τροπολογία 1293
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4
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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, τα δε κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις της 
Επιτροπής.

Or. ro

Τροπολογία 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

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 1295
Silvia-Adriana Ţicău
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

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 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

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. de
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Τροπολογία 1297
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

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 τους εν λόγω 
όρους απαλλαγής στην Επιτροπή. 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. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1298
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι υπολογισμοί που αφορούν την οικονομική και τεχνική πτυχή των επενδύσεων αναπτύσσονται 
για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος των επενδύσεων στις μονάδες 
παραγωγής ενέργειας. Δεν υπάρχει λόγος να καθιερωθεί νέα ειδική για τη ΣΗΘ ανάλυση 
κόστους-οφέλους για ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 1299
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι μελέτες τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας πρέπει να αφορούν συγκεκριμένες μονάδες 
και εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένο τόπο. Η προσέγγιση της Επιτροπής, δηλ. ένας κανόνας για 
όλους, απορρίπτεται για λόγους επικουρικότητας και αναλογικότητας.

Τροπολογία 1300
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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β).

Or. en

Τροπολογία 1301
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1302
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. Η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2013, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με το άρθρο 18, τη 
μεθοδολογία ανάλυσης κόστους-οφέλους 
που αναφέρεται στις παραγράφους 4 
στοιχείο γ), 7 στοιχείο β) και 8 στοιχείο β).
Η μεθοδολογία διαμορφώνεται κατόπιν 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες.
Οποιαδήποτε ανάλυση κόστους-οφέλους 
λαμβάνει υπόψη της
– τη μικροοικονομική βιωσιμότητα
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– τις συνολικές επιπτώσεις της 
ενεργειακής απόδοσης και της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων των 
τοπικών ενεργειακών δικτύων,
– τα χαρακτηριστικά του προφίλ της 
τοπικής ενεργειακής ζήτησης και 
– τη διάρκεια ζωής και τους τυπικούς 
επενδυτικούς κύκλους των 
εγκαταστάσεων τις οποίες αφορά. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1304
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. Η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2013, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με το άρθρο 18, ένα κοινό 
γενικό πλαίσιο για την πραγματοποίηση 
της ανάλυσης κόστους-οφέλους που 
αναφέρεται στις παραγράφους 4 στοιχείο 
γ), 7 στοιχείο β) και 8 στοιχείο β).
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Or. ro

Τροπολογία 1306
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. Η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2013, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με το άρθρο 18, τη 
μεθοδολογία σύμφωνα με τις βασικές 
κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται 
στο παράρτημα VIIIα για την ανάλυση
κόστους-οφέλους που αναφέρεται στο 
παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. Η μεθοδολογία ανάλυσης κόστους-
οφέλους που αναφέρεται στις
παράγραφους 4 στοιχείο γ), 7 στοιχείο β) 
και 8) στοιχείο β) παρατίθεται στο 
παράρτημα VIII α.  

Or. en

Τροπολογία 1308
Konrad Szymański
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. Η μεθοδολογία ανάλυσης κόστους-
οφέλους που αναφέρεται στις
παράγραφους 4 στοιχείο γ), 7 στοιχείο β) 
και 8) στοιχείο β) παρατίθεται στο 
παράρτημα VIII α.  

Or. en

Τροπολογία 1309
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

που αναφέρεται στις παραγράφους 1 
στοιχείο α), 4 στοιχείο γ), 7 στοιχείο β) και 
8 στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 1311
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Βάσει των εναρμονισμένων τιμών 
απόδοσης αναφοράς που αναφέρονται 
στο παράρτημα ΙΙ στοιχείο στ), τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται 
εγγύηση για την προέλευση της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια που καθορίζονται 
από κάθε κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η εν λόγω εγγύηση 
προέλευσης είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις και περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα πληροφοριακά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα IX.

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν αμοιβαία 
τις οικείες εγγυήσεις προέλευσης, 
αποκλειστικά ως απόδειξη των 
πληροφοριακών στοιχείων που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 
Τυχόν άρνηση αναγνώρισης της εγγύησης 
προέλευσης ως τέτοιας απόδειξης, ιδίως 
για λόγους που σχετίζονται με την 
πρόληψη της απάτης, πρέπει να 
βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε άρνηση 
και την αιτιολόγησή της. Σε περίπτωση 
άρνησης αναγνώρισης μιας εγγύησης 
προέλευσης, η Επιτροπή μπορεί να 
εκδώσει απόφαση με την οποία 
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υποχρεώνει την πλευρά που αρνείται να 
αναγνωρίσει την εγγύηση, ιδίως με 
γνώμονα τα αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια στα οποία 
βασίζεται η αναγνώριση.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
επανεξετάσει, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με το άρθρο 18, τις 
εναρμονισμένες τιμές απόδοσης 
αναφοράς που καθορίζονται στην 
απόφαση [ο αριθμός της απόφασης] της 
Επιτροπής βάσει της οδηγίας 2004/8/ΕΚ 
για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2015, 
και στη συνέχεια ανά δεκαετία.

Or. en

Τροπολογία 1312
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Βάσει των εναρμονισμένων τιμών 
απόδοσης αναφοράς που αναφέρονται 
στο παράρτημα ΙΙ στοιχείο στ), τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται 
εγγύηση για την προέλευση της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια που καθορίζονται 
από κάθε κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η εν λόγω εγγύηση 
προέλευσης είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις και περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα πληροφοριακά στοιχεία που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα IX.

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν αμοιβαία 
τις οικείες εγγυήσεις προέλευσης, 
αποκλειστικά ως απόδειξη των 
πληροφοριακών στοιχείων που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 



PE475.983 22/117 AM\883845EL.doc

EL

Τυχόν άρνηση αναγνώρισης της εγγύησης 
προέλευσης ως τέτοιας απόδειξης, ιδίως 
για λόγους που σχετίζονται με την 
πρόληψη της απάτης, πρέπει να 
βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε άρνηση 
και την αιτιολόγησή της. Σε περίπτωση 
άρνησης αναγνώρισης μιας εγγύησης
προέλευσης, η Επιτροπή μπορεί να 
εκδώσει απόφαση με την οποία 
υποχρεώνει την πλευρά που αρνείται να 
αναγνωρίσει την εγγύηση, ιδίως με 
γνώμονα τα αντικειμενικά, διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια στα οποία 
βασίζεται η αναγνώριση.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
επανεξετάσει, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με το άρθρο 18, τις 
εναρμονισμένες τιμές απόδοσης 
αναφοράς που καθορίζονται στην 
απόφαση [ο αριθμός της απόφασης] της 
Επιτροπής βάσει της οδηγίας 2004/8/ΕΚ 
για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2015, 
και στη συνέχεια ανά δεκαετία.

Or. en

Τροπολογία 1313
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 10 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν αμοιβαία τις 
οικείες εγγυήσεις προέλευσης, 
αποκλειστικά ως απόδειξη των 
πληροφοριακών στοιχείων που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
Τυχόν άρνηση αναγνώρισης της εγγύησης
προέλευσης ως τέτοιας απόδειξης, ιδίως 
για λόγους που σχετίζονται με την 
πρόληψη της απάτης, πρέπει να βασίζεται 

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν αμοιβαία τις 
οικείες εγγυήσεις προέλευσης, 
αποκλειστικά ως απόδειξη των 
πληροφοριακών στοιχείων που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
Τυχόν άρνηση αναγνώρισης της εγγύησης 
προέλευσης ως τέτοιας απόδειξης, ιδίως 
για λόγους που σχετίζονται με την 
πρόληψη της απάτης, πρέπει να βασίζεται 



AM\883845EL.doc 23/117 PE475.983

EL

σε αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα 
κριτήρια. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή κάθε άρνηση και την 
αιτιολόγησή της. Σε περίπτωση άρνησης 
αναγνώρισης μιας εγγύησης προέλευσης, 
η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση 
με την οποία υποχρεώνει την πλευρά που 
αρνείται να αναγνωρίσει την εγγύηση, 
ιδίως με γνώμονα τα αντικειμενικά, 
διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια στα 
οποία βασίζεται η αναγνώριση.

σε αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα 
κριτήρια. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή κάθε άρνηση και την 
αιτιολόγησή της.

Or. en

Τροπολογία 1314
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 10 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 10 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
επανεξετάσει, με κατ’ εξουσιοδότηση 

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

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

Or. fi

Τροπολογία 1316
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 10 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αποφασιστικός παράγοντας για την ενδεχόμενη προσαρμογή πρέπει να είναι η τεχνική 
πρόοδος.

Τροπολογία 1317
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1318
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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της παραγωγής και των δικτύων 
τηλεθέρμανσης υπόκειται στους κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 1319
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη παρέχουν καθοδήγηση 
σχετικά με την εφαρμογή μεθοδολογίας 
υπολογισμού του κόστους-οφέλους για τη 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης. 
Ενημερώνουν δε την Επιτροπή σχετικά 
με αυτήν την καθοδήγηση το αργότερο 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

Or. en

Τροπολογία 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
δημόσια χρηματοδότηση για την 
αντικατάσταση παραθύρων και άλλων 
στοιχείων που απαιτούνται για το σκοπό 
της μόνωσης.

Or. es
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Τροπολογία 1321
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 1322
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης πρόσθετου μητρώου στοιχείων εκτός του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών.

Τροπολογία 1323
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας λόγος ατιολόγησης των θετικών οφελών που θα επέφερε η παροχή 
αυτών των πληροφοριών, δεδομένων των ήδη ουσιαστικών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων 
που θα ήταν αναγκαίες στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία 1324
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1325
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 1326
Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο 
δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα X 
για όλες τις εγκαταστάσεις που 
πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και τις εγκαταστάσεις που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο 
δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα X 
για όλες τις εγκαταστάσεις που 
πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 20 
MW και άνω, και τις εγκαταστάσεις που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
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αερίου στην επικράτειά τους. Τα δεδομένα 
επικαιροποιούνται ανά τριετία. Τα ετήσια 
δεδομένα ανά εγκατάσταση που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο 
τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής 
κατόπιν αιτήματός της. Τα κράτη μέλη 
συμπεριλαμβάνουν στις εκθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 
μια περίληψη μη εμπιστευτικού χαρακτήρα 
που περιέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες 
για τους καταλόγους.

αερίου στην επικράτειά τους. Τα δεδομένα 
επικαιροποιούνται ανά τριετία. Τα ετήσια 
δεδομένα ανά εγκατάσταση που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο 
τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής 
κατόπιν αιτήματός της. Τα κράτη μέλη 
συμπεριλαμβάνουν στις εκθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 
μια περίληψη μη εμπιστευτικού χαρακτήρα 
που περιέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες 
για τους καταλόγους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η οριζόμενη τιμή των 20 MW είναι το σημερινό ελάχιστο όριο που είναι αναγκαίο για να 
συμπεριληφθούν οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό μητρώο εμπορίας 
εκπομπών (που σχετίζεται με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο).  Η σπουδαιότητά του 
έγκειται στο γεγονός ότι θα είναι δυνατό να υπάρχουν και να γίνονται συγκρίσεις μεταξύ δύο 
βάσεων δεδομένων, μίας για τις εκπομπές και μιας δεύτερης που θα περιέχει ενεργειακά 
δεδομένα.

Τροπολογία 1327
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

για τους καταλόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1328
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η ρητή αναφορά σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις συνιστά διάκριση. Οι εγκαταστάσεις 
μετατροπής ενέργειας πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Τροπολογία 1329
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 1330
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 



PE475.983 34/117 AM\883845EL.doc

EL

ρυθμιστικές αρχές ενέργειας λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη την ενεργειακή απόδοση 
στις αποφάσεις τους για τη λειτουργία των 
υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας. Διασφαλίζουν ιδίως ότι τα 
τιμολόγια και οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
δικτύου προβλέπουν κίνητρα για τους 
φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ώστε να 
προσφέρουν υπηρεσίες συστήματος στους 
χρήστες δικτύου επιτρέποντάς τους να 
εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης ανάπτυξης ευφυών δικτύων.

ρυθμιστικές αρχές ενέργειας λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη την ενεργειακή απόδοση 
στις αποφάσεις τους για τη λειτουργία των 
υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας. Διασφαλίζουν ιδίως ότι τα 
τιμολόγια και οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
δικτύου προβλέπουν κίνητρα για τους 
φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ώστε να 
προσφέρουν υπηρεσίες συστήματος στους 
χρήστες δικτύου επιτρέποντάς τους να 
εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης ανάπτυξης ευφυών δικτύων.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ενέργειας θα υιοθετήσουν ολοκληρωμένη 
προσέγγιση η οποία θα περιλαμβάνει 
ενδεχομένως εξοικονόμηση στους τομείς 
του ενεργειακού εφοδιασμού και της 
τελικής χρήσης.  

Or. en

Τροπολογία 1331
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ενέργειας λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη την ενεργειακή απόδοση 
στις αποφάσεις τους για τη λειτουργία των 
υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας. Διασφαλίζουν ιδίως ότι τα 
τιμολόγια και οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
δικτύου προβλέπουν κίνητρα για τους 
φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ώστε να 
προσφέρουν υπηρεσίες συστήματος στους 
χρήστες δικτύου επιτρέποντάς τους να 
εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης ανάπτυξης ευφυών δικτύων.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ενέργειας λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη την ενεργειακή απόδοση 
στις αποφάσεις τους για τη λειτουργία των 
υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας. Διασφαλίζουν ιδίως ότι τα 
τιμολόγια και οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
δικτύου προβλέπουν κίνητρα για τους 
φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ώστε να 
προσφέρουν υπηρεσίες συστήματος στους 
χρήστες δικτύου επιτρέποντάς τους να 
εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης ανάπτυξης ευφυών δικτύων. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
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ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ενέργειας θα υιοθετήσουν ολοκληρωμένη 
προσέγγιση η οποία θα περιλαμβάνει 
ενδεχομένως εξοικονόμηση στους τομείς 
του ενεργειακού εφοδιασμού και της 
τελικής χρήσης.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα προτεινόμενη τροποποίηση, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας θα πρέπει 
να εξουσιοδοτούνται να ανταμείβουν/υποστηρίζουν τους τοπικούς/περιφερειακούς ενεργειακούς 
φορείς που ενεργούν προς το συμφέρον του ενεργειακού συστήματος. 

Τροπολογία 1332
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ενέργειας λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη την ενεργειακή απόδοση 
στις αποφάσεις τους για τη λειτουργία των 
υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας. Διασφαλίζουν ιδίως ότι τα 
τιμολόγια και οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
δικτύου προβλέπουν κίνητρα για τους 
φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ώστε να 
προσφέρουν υπηρεσίες συστήματος στους 
χρήστες δικτύου επιτρέποντάς τους να 
εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης ανάπτυξης ευφυών δικτύων.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ενέργειας λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη την ενεργειακή απόδοση 
στις αποφάσεις τους για τη λειτουργία των 
υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας. Διασφαλίζουν ιδίως ότι τα 
τιμολόγια και οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
δικτύου προβλέπουν κίνητρα για τους 
φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ώστε να 
προσφέρουν υπηρεσίες συστήματος στους 
χρήστες δικτύου επιτρέποντάς τους να 
εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης ανάπτυξης ευφυών δικτύων.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ενέργειας θα υιοθετήσουν ολοκληρωμένη 
προσέγγιση η οποία θα περιλαμβάνει 
ενδεχομένως εξοικονόμηση στους τομείς 
του ενεργειακού εφοδιασμού και της 
τελικής χρήσης.  

Or. en
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Τροπολογία 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ενέργειας λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη την ενεργειακή απόδοση 
στις αποφάσεις τους για τη λειτουργία των 
υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας. Διασφαλίζουν ιδίως ότι τα 
τιμολόγια και οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
δικτύου προβλέπουν κίνητρα για τους 
φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ώστε να
προσφέρουν υπηρεσίες συστήματος στους 
χρήστες δικτύου επιτρέποντάς τους να 
εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης ανάπτυξης ευφυών δικτύων.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ενέργειας λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη την ενεργειακή απόδοση 
στις αποφάσεις τους για τη λειτουργία των 
υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας. Διασφαλίζουν ιδίως ότι τα 
τιμολόγια και οι κανονιστικές ρυθμίσεις 
δικτύου προβλέπουν κίνητρα ώστε να
εφαρμόζονται μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της 
συνεχιζόμενης ανάπτυξης ευφυών δικτύων.

Or. en

Τροπολογία 1334
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι θα 
επιτρέπεται στα νοικοκυριά ή στις 
κοινότητες να τροφοδοτούν το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας με πλεονάζουσα 
ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται με 
τη βοήθεια τεχνολογιών μικρής κλίμακας 
ή πολύ μικρής κλίμακας, και ότι θα 
λαμβάνουν γι αυτό οικονομική 
αποζημίωση.   Όταν οι πολίτες, σε 
ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, κατέχουν και 
εκμεταλλεύνται πολύ μικρής κλίμακας 
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συστήματα παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, η παραγόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια δεν θεωρείται 
παραγωγή αλλά ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 1335
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κανονιστικές ρυθμίσεις δικτύου, καθώς και 
τα τιμολόγια δικτύου που καθορίστηκαν ή 
εγκρίθηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές 
ενέργειας, πληρούν τα κριτήρια του 
παραρτήματος ΧΙ, λαμβάνοντας υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τους κώδικες 
που εκπονήθηκαν σύμφωνα με τον 
κανονισμό 714/2009 και τον κανονισμό 
715/2009.

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κανονιστικές ρυθμίσεις δικτύου, καθώς και 
τα τιμολόγια δικτύου που καθορίστηκαν ή 
εγκρίθηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές 
ενέργειας, πληρούν τα κριτήρια του 
παραρτήματος ΧΙ, λαμβάνοντας υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τους κώδικες 
που εκπονήθηκαν σύμφωνα με τον 
κανονισμό 714/2009. Όσον αφορά το 
φυσικό αέριο, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι κανονιστικές 
ρυθμίσεις δικτύου, καθώς και τα 
τιμολόγια δικτύου που καθορίστηκαν ή 
εγκρίθηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές 
ενέργειας, θα εκπονηθούν σύμφωνα με
τον κανονισμό 715/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην οδηγία θα πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ των απαιτήσεων που αφορούν τη 
μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και των απαιτήσεων που αφορούν τη μεταφορά και 
διανομή φυσικού αερίου.

Τροπολογία 1336
Giles Chichester
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κανονιστικές ρυθμίσεις δικτύου, καθώς και 
τα τιμολόγια δικτύου που καθορίστηκαν ή 
εγκρίθηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές 
ενέργειας, πληρούν τα κριτήρια του 
παραρτήματος ΧΙ, λαμβάνοντας υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τους κώδικες 
που εκπονήθηκαν σύμφωνα με τον 
κανονισμό 714/2009 και τον κανονισμό 
715/2009.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κανονιστικές ρυθμίσεις δικτύου
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τα 
τιμολόγια δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας
που καθορίστηκαν ή εγκρίθηκαν από τις 
ρυθμιστικές αρχές ενέργειας, πληρούν τα 
κριτήρια του παραρτήματος ΧΙ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τους κώδικες που 
εκπονήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό 
714/2009 και τον κανονισμό 715/2009.

Or. en

Τροπολογία 1337
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κανονιστικές ρυθμίσεις δικτύου, καθώς και 
τα τιμολόγια δικτύου που καθορίστηκαν ή 
εγκρίθηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές 
ενέργειας, πληρούν τα κριτήρια του 
παραρτήματος ΧΙ, λαμβάνοντας υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τους κώδικες 
που εκπονήθηκαν σύμφωνα με τον 
κανονισμό 714/2009 και τον κανονισμό 
715/2009.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
κανονιστικές ρυθμίσεις δικτύου, καθώς και 
τα τιμολόγια δικτύου που καθορίστηκαν ή 
εγκρίθηκαν για την ηλεκτρική ενέργεια
από τις ρυθμιστικές αρχές  ενέργειας, 
πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος 
ΧΙ, λαμβάνοντας υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τους κώδικες 
που εκπονήθηκαν σύμφωνα με τον 
κανονισμό 714/2009 και τον κανονισμό 
715/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το παράρτημα XI είναι εφαρμοστέο μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια, οποιαδήποτε 
αναφορά στο φυσικό αέριο στο εδάφιο 2 πρέπει να διαγραφεί.
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Τροπολογία 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ενέργειας να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή πόρων της 
πλευράς της ζήτησης, όπως η απόκριση 
στη ζήτηση, στις τοπικές ή τις 
περιφερειακές αγορές ενέργειας, χωρίς 
διακρίσεις, παράλληλα με την πλευρά της 
προσφοράς. Εφόσον είναι αναγκαίο, τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές ενέργειας και τους 
διαχειριστές δικτύων μεταφοράς να 
θεσπίσουν τεχνικές προδιαγραφές για τη 
συμμετοχή στις αγορές ενέργειας και 
αποθεμάτων του τριτογενούς τομέα, με 
βάση τις τεχνικές απαιτήσεις των εν λόγω 
αγορών και τις ικανότητες απόκρισης 
στη ζήτηση. Το δυναμικό της απόκρισης 
στη ζήτηση θα πρέπει να λαμβάνεται 
πλήρως υπόψη κατά την εφαρμογή 
μέτρων για την επάρκεια ισχύος των 
εθνικών δικτύων ή άλλων μέτρων που 
αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόκριση στη ζήτηση συνιστά βασική έννοια που πρέπει να οριστεί στην οδηγία, καθώς είναι 
σχετικά καινούρια, αλλά ενέχει τεράστιο οικονομικό και περιβαλλοντικό δυναμικό. Η πρόσβαση 
της απόκρισης στη ζήτηση στις αγορές χονδρικού εμπορίου και η ανάπτυξη εθνικών και 
περιφερειακών αγορών απόκρισης στη ζήτηση πρέπει να διευκολυνθούν.

Τροπολογία 1339
Catherine Trautmann
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ενθαρρύνουν τη διαχείριση της ζήτησης 
ενέργειας στις αγορές χονδρικής πώλησης 
σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή πόρων της 
πλευράς της ζήτησης, όπως η απόκριση 
στη ζήτηση, στις τοπικές ή τις 
περιφερειακές αγορές χονδρικού 
εμπορίου, παράλληλα με την πλευρά της 
προσφοράς.

Or. en

Τροπολογία 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι θα 
επιτρέπεται στα νοικοκυριά ή στις 
κοινότητες να τροφοδοτούν το δίκτυο 
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ηλεκτρικής ενέργειας με πλεονάζουσα 
ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται με 
τη βοήθεια τεχνολογιών μικρής ή πολύ 
μικρής κλίμακας, και ότι θα λαμβάνουν γι 
αυτό οικονομική αποζημίωση.   Όταν οι 
πολίτες, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, 
κατέχουν και εκμεταλλεύνται πολύ μικρής 
κλίμακας συστήματα παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η 
παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια δεν 
θεωρείται παραγωγή αλλά ενεργειακή 
απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 1342
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη, έως τις 30 Ιουνίου 
2013, εγκρίνουν σχέδια:

διαγράφεται

(α) για την εκτίμηση του δυναμικού 
ενεργειακής απόδοσης των οικείων 
υποδομών αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, 
και τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ιδίως 
όσον αφορά τη μετάδοση, διανομή, 
διαχείριση φορτίου και 
διαλειτουργικότητα, καθώς και τη 
σύνδεση με τις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενέργειας·
β) για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων 
μέτρων και επενδύσεων για την επίτευξη 
οικονομικά αποδοτικών βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης στην υποδομή 
δικτύου, με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 
για την εισαγωγή τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και θερμότητας 
αποτελούν βασικούς παράγοντες της οικονομίας των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου τα οι 
εγκαταστάσεις τους κατασκευάζονται και λειτουργούν με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο.

Τροπολογία 1343
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για την εκτίμηση του δυναμικού 
ενεργειακής απόδοσης των οικείων 
υποδομών αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, 
και τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ιδίως 
όσον αφορά τη μετάδοση, διανομή, 
διαχείριση φορτίου και 
διαλειτουργικότητα, καθώς και τη σύνδεση 
με τις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενέργειας·

α) για την εκτίμηση του δυναμικού 
ενεργειακής απόδοσης των οικείων 
υποδομών αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, 
και τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ιδίως 
όσον αφορά τη μετάδοση, διανομή, 
διαχείριση φορτίου και 
διαλειτουργικότητα, καθώς και τη σύνδεση 
με τις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
γεννητριών ενέργειας πολύ μικρής και 
μικρής κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 1344
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων 
μέτρων και επενδύσεων για την επίτευξη 
οικονομικά αποδοτικών βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης στην υποδομή 
δικτύου, με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 
για την εισαγωγή τους.

β) για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων 
μέτρων και επενδύσεων για την επίτευξη 
οικονομικά αποδοτικών βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης ή μέτρων που 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 
ενσωμάτωσης της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στην υποδομή 
δικτύου, με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 
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για την εισαγωγή τους.

Or. en

Τροπολογία 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων 
μέτρων και επενδύσεων για την επίτευξη 
οικονομικά αποδοτικών βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης στην υποδομή 
δικτύου, με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 
για την εισαγωγή τους.

β) για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων 
μέτρων και επενδύσεων για την επίτευξη 
οικονομικά αποδοτικών βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης ή μέτρων που 
αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 
ενσωμάτωσης της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές στην υποδομή 
δικτύου, με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 
για την εισαγωγή τους.

Or. en

Τροπολογία 1346
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων 
μέτρων και επενδύσεων για την επίτευξη 
οικονομικά αποδοτικών βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης στην υποδομή 
δικτύου, με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 
για την εισαγωγή τους.

β) για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων 
μέτρων και επενδύσεων για την επίτευξη 
οικονομικά αποδοτικών βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης στην υποδομή 
δικτύου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τους τις αποστάσεις μεταφοράς, με 
λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την 
εισαγωγή τους.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Το κόστος των επενδύσεων και οι απώλειες μεταφοράς εξαρτώνται από τις αποστάσεις 
μεταφοράς.

Τροπολογία 1347
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων 
μέτρων και επενδύσεων για την επίτευξη 
οικονομικά αποδοτικών βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης στην υποδομή 
δικτύου, με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 
για την εισαγωγή τους.

β) για να απαιτηθεί από τους διαχειριστές 
δικτύων να προσδιορίσουν συγκεκριμένα 
μέτρα και επενδύσεις για την επίτευξη 
οικονομικά αποδοτικών βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης στην υποδομή 
δικτύου, με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα 
για την εισαγωγή τους.

Or. en

Τροπολογία 1348
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) για την εκτίμηση του δυναμικού 
ενεργειακής απόδοσης των οικείων 
υποδομών αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, 
και τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ιδίως 
όσον αφορά τη μετάδοση, διανομή, 
διαχείριση φορτίου και 
διαλειτουργικότητα, καθώς και τη 
σύνδεση με τις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενέργειας μικρής κλίμακας.

Or. en
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Τροπολογία 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) για την εκτίμηση της δυνατότητας 
σύστασης προθεσμιακής αγοράς ισχύος 
για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
εκτίμηση αυτή θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει μία ανάλυση κόστους-
οφέλους της ευθυγράμμισης καθεμίας 
από αυτές τις αγορές των επιμέρους 
κρατών μελών, με μια ευρωπαϊκή αγορά 
στόχο.

Or. en

Τροπολογία 1350
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β a) για τον προσδιορισμό πηγών 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
των διαρθρωτικών ταμείων, των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
ταμείων και των προβλεπόμενων 
δανείων·

Or. ro

Τροπολογία 1351
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)



PE475.983 46/117 AM\883845EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) για την απόκριση στις κοινωνικές, 
τεχνικές και χρηματοδοτικές προκλήσεις.

Or. ro

Τροπολογία 1352
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1353
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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διανομής είναι οι ελάχιστες δυνατές και 
δεν είναι δυσανάλογες προς τους 
κοινωνικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
κατάργηση των κινήτρων εκείνων στα 
τιμολόγια μεταφοράς και διανομής που 
αυξάνουν άσκοπα τον όγκο της 
μεταφερόμενης ή διανεμόμενης ενέργειας, 
ή εκείνων που ενδέχεται να 
παρεμποδίζουν τη συμμετοχή της 
απόκρισης στη ζήτηση, 
συμπεριλαμβανομένων των φορέων 
συγκέντρωσης παροχής υπηρεσιών, στις 
υπηρεσίες εξισορρόπησης και τις 
παρεπόμενες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, 
τα τιμολόγια μεταφοράς και διανομής θα 
είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να 
ανταμείβουν τους διαχειριστές δικτύου
για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού 
και της λειτουργίας των υποδομών, 
εξαλείφοντας, ταυτόχρονα, τα κίνητρα για 
αύξηση του όγκου παραγωγής και 
συνεχίζοντας να εκπέμπουν κατάλληλα 
μηνύματα μέσω των τιμών και να 
παρέχουν κίνητρα για εξοικονόμηση 
ενέργειας στους τελικούς πελάτες.     Εν 
προκειμένω, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
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ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή στους πελάτες προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το παραδοσιακό 
μοντέλο των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη προς τους 
οικονομικούς στόχους αυτών των επιχειρήσεων, οι οποίοι συνίστανται στην αύξηση των 
εσόδων μέσω της αύξησης του όγκου των πωλήσεων ενέργειας. Είναι προτιμότερο να 
θεσπιστούν μέτρα για την ανταμοιβή των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση των σπιτιών, των επιχειρήσεων, των 
ιδρυμάτων και των βιομηχανιών των πελατών τους.

Τροπολογία 1355
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
κατάργηση των κινήτρων εκείνων στα 
τιμολόγια μεταφοράς και διανομής που 
αυξάνουν άσκοπα τον όγκο της 
μεταφερόμενης ή διανεμόμενης ενέργειας. 
Συγκεκριμένα, τα τιμολόγια μεταφοράς 
και διανομής θα είναι σχεδιασμένα με 
τρόπο ώστε να ανταμείβουν τους 
διαχειριστές δικτύου για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού 
και της λειτουργίας των υποδομών, 
εξαλείφοντας, ταυτόχρονα, τα κίνητρα για 
αύξηση του όγκου παραγωγής και 
συνεχίζοντας να εκπέμπουν κατάλληλα 
μηνύματα μέσω των τιμών και να 
παρέχουν κίνητρα για εξοικονόμηση 
ενέργειας στους τελικούς πελάτες.     Εν 
προκειμένω, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση σε επιχειρήσεις που 
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δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση μπορούν να επιτύχουν εξοικονόμηση 
χρημάτων των πελατών και να μειώσουν την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Τα 
μέτρα θα πρέπει να ανταμείβουν τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση των πελατών τους - νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ιδρύματα 
και βιομηχανίες - αντί να αυξάνουν τα έσοδα μέσω της αύξησης του όγκου των πωλήσεων 
ενέργειας.

Τροπολογία 1356
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
κατάργηση των κινήτρων εκείνων στα 
τιμολόγια μεταφοράς και διανομής που 
αυξάνουν άσκοπα τον όγκο της 
μεταφερόμενης ή διανεμόμενης ενέργειας. 
Συγκεκριμένα, τα τιμολόγια μεταφοράς 
και διανομής θα είναι σχεδιασμένα με 
τρόπο ώστε να ανταμείβουν τους 
διαχειριστές δικτύου για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού 
και της λειτουργίας των υποδομών, 
εξαλείφοντας, ταυτόχρονα, τα κίνητρα για 
αύξηση του όγκου παραγωγής και 
συνεχίζοντας να εκπέμπουν κατάλληλα 
μηνύματα μέσω των τιμών και να 
παρέχουν κίνητρα για εξοικονόμηση 
ενέργειας στους τελικούς πελάτες.     Εν 
προκειμένω, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση σε επιχειρήσεις που 
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δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου.

Or. en

Τροπολογία 1357
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 1358
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
κατάργηση των κινήτρων εκείνων στα 

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

μεταφοράς και διανομής, των κινήτρων 
εκείνων που αυξάνουν άσκοπα τον όγκο 
της μεταφερόμενης ή διανεμόμενης 
ενέργειας και επανεστιάζουν αυτά τα 
κίνητρα στη συμμετοχή των 
καταναλωτών στην αποδοτικότητα του 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της 
απόκρισης στη ζήτηση. Εν προκειμένω, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2009/72/ΕΚ και το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και 
του αερίου.

Or. en

Τροπολογία 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
κατάργηση των κινήτρων εκείνων στα 
τιμολόγια μεταφοράς και διανομής που 
αυξάνουν άσκοπα τον όγκο της 
μεταφερόμενης ή διανεμόμενης ενέργειας, 
και επανεστιάζουν αυτά τα κίνητρα στη 
συμμετοχή των καταναλωτών στην 
αποδοτικότητα του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της απόκρισης στη 
ζήτηση, ανάλογα με τις εθνικές συνθήκες.
Εν προκειμένω, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
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ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου.

Or. en

Τροπολογία 1360
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
κατάργηση των κινήτρων εκείνων στα 
τιμολόγια μεταφοράς και διανομής που 
αυξάνουν άσκοπα τον όγκο της 
μεταφερόμενης ή διανεμόμενης ενέργειας, 
και επανεστιάζουν αυτά τα κίνητρα στη 
συμμετοχή των καταναλωτών στην 
αποδοτικότητα του συστήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της απόκρισης στη 
ζήτηση ανάλογα με τις εθνικές συνθήκες.
Εν προκειμένω, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου.

Or. en

Τροπολογία 1361
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
κατάργηση των κινήτρων εκείνων στα 

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

μεταφοράς και διανομής, των κινήτρων 
εκείνων που δεν ευνοούν την ενεργειακή 
απόδοση στην παραγωγή, τη μεταφορά 
και τη διανομή της ενέργειας. Εν 
προκειμένω, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου.

Or. en

Τροπολογία 1362
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση «ευφυών» μετρητών θα οδηγήσει στην διαρκώς μεγαλύτερη αποσύνδεση των 
τιμολογίων από τον όγκο της κατανάλωσης και θα τα εξαρτήσει από τη διαθεσιμότητα ρεύματος 
και θερμότητας. Αυτή η πολιτικά επιθυμητή εξέλιξη πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Τροπολογία 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα και 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
προαγωγή και ανάπτυξη της απόκρισης 
στη ζήτηση για τους χώρους και τα 
κτίρια που χρησιμοποιούνται για 
βιομηχανικούς, εμπορικούς και 
οικιστικούς σκοπούς, ιδίως όσον αφορά 
την ενσωμάτωση των πόρων της πλευράς 
της ζήτησης στις περιφερειακές αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας και τη σύνδεσή 
τους με το  δίκτυο ενέργειας, στο πλαίσιο 
των μελλοντικών εθνικών σχεδίων 
δράσης για την εφαρμογή ευφυών 
δικτύων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύνδεση της ενεργειακής απόδοσης με τις τεχνολογίες και τα προγράμματα απόκρισης στη 
ζήτηση θα βελτιστοποιήσει την κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων στο πλαίσιο των συνολικών 
απαιτήσεων και της αποτελεσματικότητας του δικτύου (π.χ. σε περιόδους αιχμής).

Τροπολογία 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, 
παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στο 
οποίο, όσον αφορά την πρόσβαση στο 
δίκτυο και την τροφοδότησή του, δίδεται 
απόλυτη προτεραιότητα στην ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 
υπό τον όρο τήρησης των απαιτήσεων 
διατήρησης της αξιοπιστίας και της 
ασφάλειας δικτύου με βάση διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια που καθορίζονται 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής στην 
επικράτειά τους:

Or. en

Τροπολογία 1365
Teresa Riera Madurell

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, 
παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στο 
οποίο, όσον αφορά την πρόσβαση στο 
δίκτυο και την τροφοδότησή του, δίδεται 
απόλυτη προτεραιότητα στην ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 
υπό τον όρο τήρησης των απαιτήσεων 
διατήρησης της αξιοπιστίας και της 
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ασφάλειας δικτύου με βάση διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια που καθορίζονται 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής στην 
επικράτειά τους:

Or. en

Τροπολογία 1366
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, 
παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, 
στο οποίο, όσον αφορά την πρόσβαση στο 
δίκτυο και την τροφοδότησή του, δίδεται 
απόλυτη προτεραιότητα στην ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες 
πηγές, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 
υπό τον όρο τήρησης των απαιτήσεων 
διατήρησης της αξιοπιστίας και της 
ασφάλειας δικτύου με βάση διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια που καθορίζονται 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής στην 
επικράτειά τους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να έχει επίδραση στα κίνητρα για την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές, τα οποία έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

Τροπολογία 1367
Vicky Ford
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1368
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1369
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εγγυώνται τη μεταφορά και διανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης·

α) εγγυώνται τη μεταφορά και διανομή
κατά προτεραιότητα ηλεκτρικής ενέργειας 
από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης αντί 
για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
από λιγότερο αποδοτικά ορυκτά καύσιμα, 
στο βαθμό που το επιτρέπει η λειτουργία 
του εθνικού συστήματος παραγωγής 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 1370
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται την 
πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης·

β) δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται την 
πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης στο βαθμό που η παραγόμενη 
ενέργεια προέρχεται από εγκατάσταση 
συμπαραγωγής που τροφοδοτείται από 
ανανεώσιμη πηγή και/ή η ανάγκη σε 
θερμότητα είναι τουλάχιστον ίση με τη 
θερμότητα που παράγει η συγκεκριμένη 
εγκατάσταση.

Or. fr

Τροπολογία 1371
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται την β) δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται κατά 
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πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης·

προτεραιότητα την πρόσβαση στο δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης αντί για την πρόσβαση 
στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από λιγότερο αποδοτικά 
ορυκτά καύσιμα, στο βαθμό που το 
επιτρέπει η λειτουργία του εθνικού 
συστήματος παραγωγής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 1372
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται την 
πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης·

β) δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται την 
πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης και έναντι των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τη συμπαραγωγή ρεύματος και θερμότητας στις μονάδες συμπαραγωγής, αν δοθεί 
προτεραιότητα στην τροφοδοσία με ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές, θα μειωθεί και η παραγωγή 
θερμότητας. Συνεπώς, για πρακτικούς λόγους, θα πρέπει η συμπαραγωγή να έχει προτεραιότητα 
έναντι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 1373
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται την 
πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής 

β) εγγυώνται την πρόσβαση στο δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 
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ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης·

υψηλής απόδοσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις ανοικτές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες σύντομα θα εξαπλωθούν σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, δεν είναι δυνατό να δίδεται προτεραιότητα στην ΣΗΘ όσον αφορά την πρόσβαση και 
την τροφοδότηση.  Η απόδοση προτεραιότητας στην τροφοδότηση του δικτύου με ενέργεια 
αυτού του είδους θα επέφερε απαράδεκτες στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Αντίθετα, η εγγύηση της πρόσβασης αποτελεί σαφή και ορθή λύση, δεδομένου ότι είναι συμβατή 
με την οδηγία ΑΠΕ.

Τροπολογία 1374
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται την 
πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης·

β) εγγυώνται την πρόσβαση στο δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 1375
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται την
πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης·

β) εγγυώνται την πρόσβαση στο δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 1376
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται την 
πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης·

β) εγγυώνται την πρόσβαση στο δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην ανοικτή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η τροφοδότηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 
βασίζεται στο κόστος παραγωγής. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να δοθεί προτεραιότητα σε 
κανένα φορέα όσον αφορά την πρόσβαση και την τροφοδότηση. Σην Ευρώπη, οι αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας θα ανοίξουν περισσότερο στον ανταγωνισμό κατά τα προσεχή έτη και η 
εξέλιξη αυτή δεν πρέπει να επιβραδυνθεί. Η απόδοση προτεραιότητας όσον αφορά την 
τροφοδότηση θα προκαλούσε στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Αντίθετα, η εγγύηση της πρόσβασης αποτελεί σαφή και ορθή λύση, δεδομένου ότι είναι συμβατή 
με την οδηγία ΑΠΕ.

Τροπολογία 1377
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά την κατανομή φορτίου 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, 
δίνουν προτεραιότητα στην κατανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1378
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά την κατανομή φορτίου 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, 
δίνουν προτεραιότητα στην κατανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1379
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά την κατανομή φορτίου 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, 
δίνουν προτεραιότητα στην κατανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1380
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά την κατανομή φορτίου 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, 
δίνουν προτεραιότητα στην κατανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 

διαγράφεται
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υψηλής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 1381
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά την κατανομή φορτίου 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, 
δίνουν προτεραιότητα στην κατανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1382
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά την κατανομή φορτίου 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, 
δίνουν προτεραιότητα στην κατανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης.

γ) κατά την κατανομή φορτίου 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, 
δίνουν προτεραιότητα στην κατανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας στο βαθμό που η 
παραγόμενη ενέργεια προέρχεται από
εγκατάσταση συμπαραγωγής που 
τροφοδοτείται από ανανεώσιμη πηγή 
και/ή η ανάγκη σε θερμότητα είναι 
τουλάχιστον ίση με τη θερμότητα που 
παράγει η συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Or. fr
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Τροπολογία 1383
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά την κατανομή φορτίου 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής,
δίνουν προτεραιότητα στην κατανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης.

γ) κατά την κατανομή φορτίου 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, θα 
πρέπει να υποστηριχθεί η ηλεκτρική 
ενέργεια από συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης, σύμφωνα με την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με ελάχιστες
στρεβλώσεις της αγοράς και αρνητικές 
επιπτώσεις στην προαγωγή της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΣΗΘ θα πρέπει να υποστηριχθεί. Όμως τα επιχειρήματα της ενεργειακής ασφάλειας, της 
δημιουργίας απασχόλησης, της ανάπτυξης και του μετριασμού της αλλαγής του κλίματος που 
συνηγορούν υπέρ της υποστήριξης της ΣΗΘ από ανανεώσιμες πηγές είναι πιο ισχυρά από τα 
επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της υποστήριξης της ΣΗΘ από ορυκτά καύσιμα. Η οδηγία 
θα πρέπει να προβλέπει υποστήριξη όλων των μορφών ΣΗΘ, χωρίς να προβλέπει 
προτεραιότητα τροφοδότησης του δικτύου με τέτοιου είδους ενέργεια εις βάρος της εύρυθμης 
λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και των κινήτρων για χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. Προτεραιότητα της ΣΗΘ από ανανεώσιμες πηγές στην τροφοδότηση του 
δικτύου προβλέπεται ήδη στην οδηγία 2009/28/ΕΚ.

Τροπολογία 1384
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά την κατανομή φορτίου 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, 
δίνουν προτεραιότητα στην κατανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης.

γ) κατά την κατανομή φορτίου 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, 
δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην 
κατανομή ηλεκτρικής ενέργειας από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης απ' όσο 
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στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
από λιγότερο αποδοτικά ορυκτά καύσιμα, 
στο βαθμό που το επιτρέπει η λειτουργία 
του εθνικού συστήματος παραγωγής 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά την κατανομή φορτίου 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, 
δίνουν προτεραιότητα στην κατανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης.

γ) κατά την κατανομή φορτίου 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, 
δίνουν προτεραιότητα στην κατανομή 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης στο βαθμό που το 
επιτρέπει η ασφαλής και αξιόπιστη 
λειτουργία του εθνικού συστήματος 
παραγωγής ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν ειδικότερα να 
διευκολύνουν τη σύνδεση με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας.

Τα κράτη μέλη μπορούν ειδικότερα να 
διευκολύνουν τη σύνδεση με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας. Για μονάδες 
συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας 
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που έχουν εγκατασταθεί από 
μεμονωμένους πολίτες, οι αρμόδιες αρχές 
θα εξετάσουν τη δυνατότητα 
αντικατάστασης των αδειοδοτήσεων από 
απλές κοινοποιήσεις προς τις αρμόδιες 
αρχές. Τα κράτη μέλη που προβλέπουν 
κατά προτεραιότητα πρόσβαση για την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και για 
την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
θεσπίζουν εθνικές ρυθμίσεις για να 
εξασφαλίσουν τη σταθερότητα του 
συστήματος ηλεκτροδότησης.  

Or. en

Τροπολογία 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν ειδικότερα να 
διευκολύνουν τη σύνδεση με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας.

Τα κράτη μέλη διευκολύνουν ειδικότερα 
τη σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας. Συγκεκριμένα, τα κράτη 
μέλη ενθαρρύνουν τους διαχειριστές 
δικτύου να εφαρμόζουν "διαδικασία 
εγκατάστασης και ενημέρωσης" για την 
εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής 
πολύ μικρής κλίμακας, ούτως ώστε να 
απλοποιηθεί και να συντομευθεί η 
διαδικασία έγκρισης για μεμονωμένους 
πολίτες και υπεύθυνους εγκατάστασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξάλειψη των περιττών διοικητικών φραγμών και η επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης για 
την εγκατάσταση πολύ μικρών μονάδων ΣΗΘ θα προαγάγει την ανάπτυξη αυτής της σημαντικής 
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τεχνολογίας.

Τροπολογία 1388
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν ειδικότερα να 
διευκολύνουν τη σύνδεση με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας.

Τα κράτη μέλη μπορούν ειδικότερα να 
διευκολύνουν τη σύνδεση με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας. Για μονάδες 
συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας 
που έχουν εγκατασταθεί από 
μεμονωμένους πολίτες, οι αρμόδιες αρχές 
θα θεσπίσουν κατάλληλη απλή  
διαδικασία κοινοποίησης στον αρμόδιο 
φορέα.

Or. en

Τροπολογία 1389
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν ειδικότερα να 
διευκολύνουν τη σύνδεση με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας.

Τα κράτη μέλη μπορούν ειδικότερα να 
διευκολύνουν τη σύνδεση με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας. Για μονάδες 
συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας 
που έχουν εγκατασταθεί από 
μεμονωμένους πολίτες, οι αρμόδιες αρχές 
θα θεσπίσουν κατάλληλη απλή  
διαδικασία κοινοποίησης στον αρμόδιο 
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φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αλλαγή αποσκοπεί στην άρση περιττών διοικητικών διαδικασιών που 
εφαρμόζονται σε πολύ μικρές μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας που έχουν 
εγκατασταθεί σε ιδιωτικούς χώρους καθώς και στην ενίσχυση της ανάπτυξης αυτής της 
τεχνολογίας.

Τροπολογία 1390
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν ειδικότερα να 
διευκολύνουν τη σύνδεση με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας.

Τα κράτη μέλη μπορούν ειδικότερα να 
διευκολύνουν τη σύνδεση με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας. Για μονάδες 
συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας 
που έχουν εγκατασταθεί από 
μεμονωμένους πολίτες, οι αρμόδιες αρχές 
θα θεσπίσουν κατάλληλη απλή  
διαδικασία κοινοποίησης στον αρμόδιο 
φορέα.

Or. en

Τροπολογία 1391
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν ειδικότερα να 
διευκολύνουν τη σύνδεση με το δίκτυο 

Τα κράτη μέλη μπορούν ειδικότερα να 
διευκολύνουν τη σύνδεση με το δίκτυο 
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ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας.

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας. Για μονάδες 
συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας 
που έχουν εγκατασταθεί σε μεμονωμένα 
κτίρια, οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν απλή 
διαδικασία κοινοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 1392
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Στις αστικές περιοχές τα κράτη μέλη 
μπορούν να δίνουν μεγάλη προτεραιότητα 
στις μονάδες συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης.

Or. de

Τροπολογία 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης μπορούν να προσφέρουν 
υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες 
λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο 
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ή 
διαχειριστών συστήματος διανομής, όπου 
αυτό είναι συμβατό με τον τρόπο 
λειτουργίας της εγκατάστασης 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, εφόσον 
τούτο είναι συμβατό με τον τρόπο 
λειτουργίας της εγκατάστασης 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, οι 
φορείς εκμετάλλευσης συμπαραγωγής 
υψηλής απόδοσης και οι φορείς 
συγκέντρωσης της απόκρισης στη 
ζήτηση μπορούν να προσφέρουν 
υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες 
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συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών που είναι διαφανής και ανοικτή 
σε εις βάθος έλεγχο.

λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο 
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ή 
διαχειριστών συστήματος διανομής, όπου 
αυτό είναι συμβατό με τον τρόπο 
λειτουργίας της εγκατάστασης 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών που είναι διαφανής και ανοικτή 
σε εις βάθος έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 1394
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης μπορούν να προσφέρουν 
υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες 
λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο 
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ή 
διαχειριστών συστήματος διανομής, όπου 
αυτό είναι συμβατό με τον τρόπο 
λειτουργίας της εγκατάστασης 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών που είναι διαφανής και ανοικτή 
σε εις βάθος έλεγχο.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης καθώς και οι φορείς 
συγκέντρωσης προγραμμάτων 
διαφοροποίησης της ενεργειακής 
κατανάλωσης μπορούν να προσφέρουν 
υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες 
λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο 
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ή 
διαχειριστών συστήματος διανομής, όπου 
αυτό είναι συμβατό με τον τρόπο 
λειτουργίας της εγκατάστασης 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών που είναι διαφανής και ανοικτή 
σε εις βάθος έλεγχο.
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Or. fr

Τροπολογία 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης μπορούν να προσφέρουν 
υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες 
λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο 
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ή 
διαχειριστών συστήματος διανομής, όπου 
αυτό είναι συμβατό με τον τρόπο 
λειτουργίας της εγκατάστασης 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών που είναι διαφανής και ανοικτή 
σε εις βάθος έλεγχο.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και οι φορείς συγκέντρωσης 
της απόκρισης στη ζήτηση μπορούν να 
προσφέρουν υπηρεσίες εξισορρόπησης και 
άλλες λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο 
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ή 
διαχειριστών συστήματος διανομής, όπου 
αυτό είναι συμβατό με τον τρόπο 
λειτουργίας της εγκατάστασης 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών που είναι διαφανής και ανοικτή 
σε εις βάθος έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 1396
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης μπορούν να προσφέρουν 

Τα κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι 
οι φορείς εκμετάλλευσης συμπαραγωγής 
υψηλής απόδοσης μπορούν να προσφέρουν 
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υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες 
λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο 
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ή 
διαχειριστών συστήματος διανομής, όπου 
αυτό είναι συμβατό με τον τρόπο 
λειτουργίας της εγκατάστασης 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών που είναι διαφανής και ανοικτή 
σε εις βάθος έλεγχο.

υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες 
λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο 
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ή 
διαχειριστών συστήματος διανομής, όπου 
αυτό είναι συμβατό με τον τρόπο 
λειτουργίας της εγκατάστασης 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και 
εφικτό από οικονομική και τεχνική 
άποψη. Οι διαχειριστές συστήματος 
μεταφοράς και οι διαχειριστές συστήματος 
διανομής εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
υπηρεσίες αποτελούν μέρος μιας 
διαδικασίας υποβολής προσφορών για 
παροχή υπηρεσιών που είναι διαφανής και 
ανοικτή σε εις βάθος έλεγχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα είδη πρόσθετων λειτουργιών πρέπει να εξετασθούν υπό το πρίσμα των οικονομικών 
περιορισμών.

Τροπολογία 1397
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης μπορούν να προσφέρουν 
υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες 
λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο 
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ή 
διαχειριστών συστήματος διανομής, όπου 
αυτό είναι συμβατό με τον τρόπο 
λειτουργίας της εγκατάστασης 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης μπορούν να προσφέρουν 
υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες 
λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο 
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ή 
διαχειριστών συστήματος διανομής, όπου 
αυτό είναι συμβατό με τον τρόπο 
λειτουργίας και με την οικονομική 
σκοπιμότητα της εγκατάστασης 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
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υποβολής προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών που είναι διαφανής και ανοικτή 
σε εις βάθος έλεγχο.

αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών που είναι διαφανής και ανοικτή 
σε εις βάθος έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 1398
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης μπορούν να προσφέρουν 
υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες 
λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο 
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ή 
διαχειριστών συστήματος διανομής, όπου 
αυτό είναι συμβατό με τον τρόπο 
λειτουργίας της εγκατάστασης 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών που είναι διαφανής και ανοικτή 
σε εις βάθος έλεγχο.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης μπορούν να προσφέρουν 
υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες 
λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο 
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ή 
διαχειριστών συστήματος διανομής, όπου 
αυτό είναι συμβατό με τον τρόπο 
λειτουργίας και με την οικονομική 
σκοπιμότητα της εγκατάστασης 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών που είναι διαφανής και ανοικτή 
σε εις βάθος έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 1399
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης μπορούν να προσφέρουν 
υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες 
λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο 
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ή 
διαχειριστών συστήματος διανομής, όπου 
αυτό είναι συμβατό με τον τρόπο 
λειτουργίας της εγκατάστασης 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών που είναι διαφανής και ανοικτή 
σε εις βάθος έλεγχο.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς 
εκμετάλλευσης συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης μπορούν να προσφέρουν 
υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες 
λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο 
διαχειριστών συστήματος μεταφοράς ή 
διαχειριστών συστήματος διανομής, όπου 
αυτό είναι συμβατό με τον τρόπο 
λειτουργίας της εγκατάστασης 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών που είναι διαφανής, μη 
γενεσιουργός διακρίσεων και ανοικτή σε 
εις βάθος έλεγχο.

Or. ro

Τροπολογία 1400
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να απαιτούν από τους 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και 
τους διαχειριστές συστήματος διανομής 
να ενθαρρύνουν να εγκαθίστανται οι 
μονάδες συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης πλησίον σημείων ζήτησης 
μειώνοντας τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη 
χρήσης συστήματος.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1401
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να απαιτούν από τους 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και 
τους διαχειριστές συστήματος διανομής 
να ενθαρρύνουν να εγκαθίστανται οι 
μονάδες συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης πλησίον σημείων ζήτησης 
μειώνοντας τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη 
χρήσης συστήματος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1402
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να απαιτούν από τους 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και 
τους διαχειριστές συστήματος διανομής να 
ενθαρρύνουν να εγκαθίστανται οι μονάδες 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης πλησίον 
σημείων ζήτησης μειώνοντας τα τέλη 
σύνδεσης και τα τέλη χρήσης συστήματος.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη 
μπορούν να απαιτούν από τους 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και 
τους διαχειριστές συστήματος διανομής να 
ενθαρρύνουν να εγκαθίστανται οι μονάδες 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης πλησίον 
σημείων ζήτησης θερμότητας μειώνοντας 
τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη χρήσης 
συστήματος.

Or. en

Τροπολογία 1403
András Gyürk
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 
από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, οι 
οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν με το 
δίκτυο, να προκηρύσσουν πρόσκληση 
υποβολής προσφορών για τις εργασίες 
σύνδεσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1404
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 
από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, οι 
οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν με το 
δίκτυο, να προκηρύσσουν πρόσκληση 
υποβολής προσφορών για τις εργασίες 
σύνδεσης.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας 
από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, οι 
οποίοι επιθυμούν να συνδεθούν με το 
δίκτυο, να προκηρύσσουν πρόσκληση 
υποβολής προσφορών για τις εργασίες 
σύνδεσης. Η πρόσκληση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα τεχνικά πρότυπα και τα 
πρότυπα ασφάλειας που έχουν ορίσει οι 
φορείς εκμετάλλευσης δικτύων.

Or. de

Τροπολογία 1405
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Στο πλαίσιο των προσεχών εθνικών 
σχεδίων δράσης για την ανάπτυξη 
έξυπνων δικτύων, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προσδιορίζουν λεπτομερώς με 
ποιο τρόπο τα προγράμματα 
διαφοροποίησης της ενεργειακής 
κατανάλωσης θα μπορέσουν να 
ενταχθούν στις αγορές ενέργειας, κυρίως 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και 
να αναφέρονται λεπτομερώς στην 
ανάπτυξη τεχνολογιών που διευκολύνουν 
τη σύνδεση των κτιρίων και των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο δίκτυο 
ενέργειας.

Or. fr

Τροπολογία 1406
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο πλαίσιο των μελλοντικών εθνικών 
σχεδίων δράσης που συμπεριλαμβάνουν  
στόχους εφαρμογής ευφυών δικτύων, τα 
κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με τις δυνατότητες 
ενσωμάτωσης των πόρων της πλευράς 
της ζήτησης στις περιφερειακές αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας και 
συμπεριλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά 
με την ανάπτυξη τεχνολογιών που 
διευκολύνουν τη σύνδεση των πόρων της 
πλευράς της ζήτησης με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς 
χρήστες.

Or. en
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Τροπολογία 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 1408
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου τεχνικής κατάρτισης, 
αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014, διατίθενται καθεστώτα 
πιστοποίησης ή ισοδύναμα καθεστώτα 
επαγγελματικών προσόντων για τους 
παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, 

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

ενεργειακών ελέγχων και μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και για τους υπεύθυνους 
εγκατάστασης δομικών στοιχείων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ. Τα καθεστώτα αυτά 
πιστοποίησης ή επαγγελματικών 
προσόντων αναφέρονται λεπτομερώς στο 
Παράρτημα ΧΙΙΙα.

Or. fr

Τροπολογία 1409
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 1410
Ioan Enciu

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

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

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

Or. ro

Τροπολογία 1411
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που πρόκειται να 
εφαρμοστεί ένα νέο καθεστώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι 
συνεπές προς τα καθεστώτα και τις 
πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε 
εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τους 
ενδιαφερομένους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω του σύνθετου χαρακτήρα των καθεστώτων πιστοποίησης για τις μικρές επιχειρήσεις, η 
εφαρμογή δεν θα πρέπει επουδενί να αποβαίνει εις βάρος υφιστάμενων καθεστώτων 
επαγγελματικών προσόντων, που κατοχυρώνουν την επάρκεια των επαγγελματιών.
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Τροπολογία 1412
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
καθεστώτα πιστοποίησης ή τα ισοδύναμα 
καθεστώτα επαγγελματικών προσόντων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με την 
Επιτροπή για συγκρίσεις μεταξύ των 
καθεστώτων και την αναγνώρισή τους, 
σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων για τα 
νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω του σύνθετου χαρακτήρα των καθεστώτων πιστοποίησης για τις μικρές επιχειρήσεις, η 
εφαρμογή δεν θα πρέπει επουδενί να αποβαίνει εις βάρος υφιστάμενων καθεστώτων 
επαγγελματικών προσόντων, που κατοχυρώνουν την επάρκεια των επαγγελματιών.

Τροπολογία 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
καθεστώτα επαγγελματικών προσόντων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με την 
Επιτροπή για συγκρίσεις μεταξύ των 
καθεστώτων και την αναγνώρισή τους.
Τούτο δεν θίγει την οδηγία 2005/36/EΚ.

Or. de
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Τροπολογία 1414
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
καθεστώτα πιστοποίησης ή τα ισοδύναμα 
καθεστώτα επαγγελματικών προσόντων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και
αναγνωρίζουν τα καθεστώτα τους σε 
αμοιβαία βάση.

Or. en

Τροπολογία 1415
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη στα 
οποία υπάρχουν ήδη κατάλογοι παρόχων 
ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακών 
ελέγχων και μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης μπορούν να χρησιμοποιούν 
τους καταλόγους αυτούς διασφαλίζοντας 
ότι η εγγραφή στους καταλόγους θα είναι 
δυνατή μόνο αν πληρούνται συγκεκριμένα
κριτήρια επαγγελματικών προσόντων και 
κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο τεχνικής ικανότητας, 
αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη υπάρχουν ήδη κατάλογοι παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακών 
ελέγχων και μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Θα ήταν πρόσθετη γραφειοκρατία να καθιερωθούν 
νέα καθεστώτα πιστοποίησης σε αυτά τα κράτη μέλη, αντί να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα 
καθεστώτα.

Τροπολογία 1416
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα ήδη υπάρχοντα καθεστώτα 
πιστοποίησης ή ισοδύναμα καθεστώτα 
επαγγελματικών προσόντων για τους 
παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, 
ενεργειακών ελέγχων και άλλων μέτρων 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, που 
πληρούν τις απαιτήσεις για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου τεχνικής ικανότητας, 
αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας, 
πρέπει να αναγνωρίζονται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη καθεστώτα πιστοποίησης ή ισοδύναμα καθεστώτα 
επαγγελματικών προσόντων για την εποπτεία της ενεργειακής τους κατανάλωσης. Οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν το καθεστώς που ανταποκρίνεται στις 
συγκεκριμένες συνθήκες και ανάγκες τους. Στόχος θα έπρεπε να είναι η αποφυγή της 
αλληλεπικάλυψης και ο εξορθολογισμός της υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία 1417
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 
κατάρτιση:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ενημέρωση όσον αφορά τους διαθέσιμους 
μηχανισμούς ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και τα οικονομικά και νομικά 
πλαίσια, είναι διαφανής και διαδίδεται 
ευρέως και ενεργά σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους συντελεστές της 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
καταναλωτών, των κατασκευαστών, των 
αρχιτεκτόνων, των μηχανικών, των 
περιβαλλοντικών ελεγκτών, καθώς και 
των υπεύθυνων εγκατάστασης δομικών 
στοιχείων, όπως καθορίζεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ. Εξασφαλίζουν ότι οι 
τράπεζες και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα ενημερώνονται για τις 
δυνατότητες συμμετοχής στη 
χρηματοδότηση μέτρων για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης.
2. Τα κράτη μέλη δημιουργούν 
κατάλληλες συνθήκες και κίνητρα για 
τους παράγοντες της αγοράς ώστε να 
παρέχουν επαρκή και στοχοθετημένη 
ενημέρωση και συμβουλές στους 
καταναλωτές ενέργειας σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση.
3. Τα κράτη μέλη με τη συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, θέτουν σε 
εφαρμογή προγράμματα κατάλληλης 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης ώστε να ενημερώσουν τους 
πολίτες για τα οφέλη και τις πρακτικές 
πτυχές που προκύπτουν από την 
υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης.
4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η 
ενημέρωση όσον αφορά τις βέλτιστες 
πρακτικές για την εξοικονόμηση 
ενέργειας στα κράτη μέλη θα αποτελέσει 
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αντικείμενο ανταλλαγής και ευρείας 
διάδοσης.

Or. en

Τροπολογία 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ιωάννης Α. 
Τσουκαλάς, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 1419
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ενημέρωση όσον αφορά τους διαθέσιμους 
μηχανισμούς ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και τα οικονομικά και νομικά 
πλαίσια, είναι διαφανής και διαδίδεται 
ευρέως και ενεργά σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους συντελεστές της 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
καταναλωτών, των κατασκευαστών, των 
αρχιτεκτόνων, των μηχανικών, των 
περιβαλλοντικών ελεγκτών, καθώς και 
των υπεύθυνων εγκατάστασης δομικών 
στοιχείων, όπως καθορίζεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ. Εξασφαλίζουν ότι οι
τράπεζες και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά 
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ιδρύματα ενημερώνονται για τις 
δυνατότητες συμμετοχής στη 
χρηματοδότηση μέτρων για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης.
1β. Τα κράτη μέλη δημιουργούν 
κατάλληλες συνθήκες και κίνητρα για 
τους παράγοντες της αγοράς ώστε να 
παρέχουν επαρκή και στοχοθετημένη 
ενημέρωση και συμβουλές στους 
καταναλωτές ενέργειας σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση.
1γ. Τα κράτη μέλη με τη συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, θέτουν σε 
εφαρμογή προγράμματα κατάλληλης 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης ώστε να ενημερώσουν τους 
πολίτες για τα οφέλη και τις πρακτικές 
πτυχές που προκύπτουν από την 
υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης.
1δ. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η 
ενημέρωση όσον αφορά τις βέλτιστες 
πρακτικές για την εξοικονόμηση 
ενέργειας στα κράτη μέλη θα αποτελέσει 
αντικείμενο ανταλλαγής και ευρείας 
διάδοσης.

Or. en

Τροπολογία 1420
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημοσιοποιώντας, ελέγχοντας και 
επικαιροποιώντας τακτικά τον κατάλογο 
των διαθέσιμων παρόχων ενεργειακών 
υπηρεσιών και των ενεργειακών 
υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν·

α) δημοσιοποιώντας, ελέγχοντας και 
επικαιροποιώντας τακτικά τον κατάλογο 
των διαθέσιμων διαπιστευμένων 
εταιρειών παροχής ενεργειακών 
υπηρεσιών και των ενεργειακών 
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υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν·

Or. en

Τροπολογία 1421
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημοσιοποιώντας, ελέγχοντας και 
επικαιροποιώντας τακτικά τον κατάλογο 
των διαθέσιμων παρόχων ενεργειακών 
υπηρεσιών και των ενεργειακών 
υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν·

α) δημοσιοποιώντας, προωθώντας,
ελέγχοντας και επικαιροποιώντας τακτικά 
τον κατάλογο των διαθέσιμων παρόχων 
ενεργειακών υπηρεσιών και των 
ενεργειακών υπηρεσιών που αυτοί 
προσφέρουν·

Or. ro

Τροπολογία 1422
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aa) εξασφαλίζοντας ότι όταν οι εν λόγω 
πάροχοι αναφέρονται ονομαστικά σε 
δημόσιο κατάλογο, θα διαθέτουν 
κατάλληλο επίπεδο δεξιοτήτων, γνώσεων 
και κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία 1423
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aa) αίροντας τους ρυθμιστικούς και μη 
ρυθμιστικούς φραγμούς που 
παρεμποδίζουν την εφαρμογή των 
συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και 
άλλων χρηματοδοτικών μοντέλων τρίτων 
μερών για μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 1424
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχοντας υποδείγματα συμβάσεων 
για τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης στον δημόσιο τομέα· αυτά 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία 
που παρατίθενται στο παράρτημα XIII·

β) ενθαρρύνοντας τις δημόσιες αρχές να 
χρησιμοποιούν συμβάσεις ενεργειακής 
απόδοσης όταν πραγματοποιούν 
ανακαινίσεις κτιρίων και παρέχοντας 
υποδείγματα συμβάσεων για τη σύναψη 
συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης με 
βάση ανάλυση κόστους - οφέλους για 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής και 
ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τη σύναψη 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων που 
εξασφαλίζουν περισσότερη εξοικονόμηση 
ενέργειας· αυτά περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται 
στο παράρτημα XIII·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συνάπτουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις που 
να εξασφαλίζουν περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας και με τις οποίες να αποφεύγεται ο 
κίνδυνος επιλογής της "αφρόκρεμας" των έργων ανακαίνισης με μικρότερη διάρκεια απόσβεσης 
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν το "φαινόμενο της αδράνειας".    
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Τροπολογία 1425
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχοντας υποδείγματα συμβάσεων 
για τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης στον δημόσιο τομέα· αυτά 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία 
που παρατίθενται στο παράρτημα XIII·

β) παρέχοντας υποδείγματα συμβάσεων 
για τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα με βάση τα κόστη του κύκλου ζωής 
και παροχής, ενθαρρύνοντας συγχρόνως 
τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις που 
διασφαλίζουν μεγαλύτερες 
εξοικονομήσεις· αυτά περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται 
στο παράρτημα XIII·

Or. ro

Τροπολογία 1426
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχοντας υποδείγματα συμβάσεων 
για τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης στον δημόσιο τομέα· αυτά 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία 
που παρατίθενται στο παράρτημα XIII·

β) παρέχοντας υποδείγματα συμβάσεων 
για τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης στον δημόσιο τομέα, 
βασισμένων στο κόστος και στα οφέλη 
του κύκλου ζωής και ενθαρρύνοντας 
ταυτόχρονα τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις που εξασφαλίζουν 
περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας·
αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα 
XIII·

Or. en
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Τροπολογία 1427
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχοντας υποδείγματα συμβάσεων 
για τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης στον δημόσιο τομέα· αυτά 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία 
που παρατίθενται στο παράρτημα XIII·

β) παρέχοντας υποδείγματα συμβάσεων 
για τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης στον δημόσιο τομέα, 
βασισμένων στο κόστος και στα οφέλη 
του κύκλου ζωής και ενθαρρύνοντας 
ταυτόχρονα τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις που εξασφαλίζουν 
περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας· 
αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα 
XIII·

Or. en

Τροπολογία 1428
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχοντας υποδείγματα συμβάσεων 
για τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης στον δημόσιο τομέα· αυτά 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία 
που παρατίθενται στο παράρτημα XIII·

β) παρέχοντας υποδείγματα συμβάσεων 
για τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης στον δημόσιο τομέα, 
βασισμένων στο κόστος και στα οφέλη 
του κύκλου ζωής και ενθαρρύνοντας 
ταυτόχρονα τις μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις που εξασφαλίζουν 
περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας· 
αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
στοιχεία που παρατίθενται στο παράρτημα 
XIII·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ΕΕΥ θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συνάπτουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις που να 
εξασφαλίζουν περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας και με τις οποίες να αποφεύγεται ο 
κίνδυνος επιλογής της "αφρόκρεμας" των έργων ανακαίνισης με μικρότερη διάρκεια απόσβεσης 
που θα άφηναν ανεκμετάλλευτο σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας.    

Τροπολογία 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
΄Αρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχοντας υποδείγματα συμβάσεων 
για τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης στον δημόσιο τομέα· αυτά 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία 
που παρατίθενται στο παράρτημα XIII·

β) παρέχοντας υποδείγματα συμβάσεων 
για τη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης (Contracting) στον δημόσιο 
τομέα· αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον 
τα στοιχεία που παρατίθενται στο 
παράρτημα XIII·

Or. de

Τροπολογία 1430
Antonio Cancian

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ 
δημόσιων αρχών και ανεξάρτητων 
φορέων εκμετάλλευσης, δικτύων και 
τεχνολογικών πλατφορμών, ούτως ώστε 
να υποστηριχθεί η εναρμόνιση της 
προσφοράς και της ζήτησης ενεργειακών 
υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής 
προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης 
και/ή της θέσπισης συστημάτων 
ενεργειακής διαχείρισης· 

Or. it
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Τροπολογία 1431
Άννυ Ποδηματά, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β a) εξασφαλίζοντας ότι οι δημόσιες 
αρχές θα εξετάσουν τη δυνατότητα 
χρήσης των ενεργειακών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 1432
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη
προαιρετικών σημάτων ποιότητας·

δ) ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη σημάτων 
ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 1433
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διαδίδοντας πληροφορίες σχετικά με 
χρηματοοικονομικά μέσα, τα κίνητρα, τις 
επιχορηγήσεις και τα δάνεια για τη 
στήριξη έργων παροχής ενεργειακών 
υπηρεσιών.

ε) ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα 
χρηματοοικονομικών μέσων, κινήτρων,  
επιχορηγήσεων και δανείων για τη 
στήριξη έργων παροχής ενεργειακών 
υπηρεσιών και διαδίδοντας σαφείς και 
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εύκολα προσιτές πληροφορίες σχετικά με 
τα εν λόγω καθεστώτα στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 1434
Claude Turmes

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε a) υποστηρίζοντας ανεξάρτητους 
μεσάζοντες της αγοράς, δίκτυα και 
πλατφόρμες που εφαρμόζουν 
προγράμματα για την τόνωση της 
ανάπτυξης της αγοράς στην πλευρά της 
ζήτησης υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης καθώς και στην πλευρά της 
προσφοράς υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης και συνδέουν τη ζήτηση και 
την προσφορά υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 1435
Fiorello Provera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ενθαρρύνοντας τη χρηματοδοτική 
στήριξη ΜΜΕ και ΕΕΥ που 
πραγματοποιούν μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση εξ 
ονόματος των ΜΜΕ, μέσω: 
εξειδικευμένων κρατικών κεφαλαίων, 
εγγυήσεων πιστώσεων, δανείων με 
χαμηλό κέρδος ειδικά σχεδιασμένων για 
την ενεργειακή απόδοση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

SMEs often face issues of lack of capitals and credits. If private and public authorities 
provide for support facilities and other credit enhancing mechanisms, the positive effect 
would be to have more SMEs get confidence in the viability and profitability of the efficiency 
measure they are willing to implement while not being forced to endure the overall investment 
burden all by themselves. The same thing goes for ESCOs as well, with the positive outcome 
of having both actors in the business relationship fully confident in the successful and 
sustainable fulfilment of the planned investment

Τροπολογία 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε a) ενθαρρύνοντας τη χρηματοδοτική 
στήριξη ΜΜΕ και ΕΕΥ που 
πραγματοποιούν μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση εξ 
ονόματος των ΜΜΕ, μέσω: 
εξειδικευμένων κρατικών κεφαλαίων, 
εγγυήσεων πιστώσεων, δανείων με 
χαμηλό κέρδος ειδικά σχεδιασμένων για 
την ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε a) θεσπίζοντας δεσμευτικές ρυθμίσεις 
προκειμένου να μην υπάρχουν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εις βάρος 
των μικρών επιχειρήσεων στις νέες 
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αγορές ενέργειας·

Or. de

Τροπολογία 1438
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Maria Da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε a) ενθαρρύνοντας την άμεση ή έμμεση 
χρηματοδοτική στήριξη των ΜΜΕ, με 
στόχο την ενίσχυση των 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην 
ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 1439
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) παρέχοντας την αναγκαία τεχνική 
βοήθεια, σε συνεργασία με τις 
υφιστάμενες ενδιάμεσες οργανώσεις 
επιχειρήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συνοδευτική υποστήριξη σε εξατομικευμένη βάση χάρη στις οργανωμένες δράσεις 
οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν μικρές επιχειρήσεις είναι απαραίτητη για να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
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Τροπολογία 1440
Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ενθαρρύνοντας τις δημόσιες αρχές να 
χρησιμοποιούν συμβάσεις ενεργειακής 
απόδοσης στο πλαίσιο σχεδίων που 
στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης.

Or. fr

Τροπολογία 1441
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε a) αναπτύσσοντας καινοτόμα μοντέλα 
χρηματοδότησης με στόχο να δοθεί η 
δυνατότητα στις εξειδικευμένες ΜΜΕ και 
βιοτεχνίες να προσφέρουν συμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης· 

Or. en

Τροπολογία 1442
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε a) προάγοντας το ρόλο των 
επιχειρήσεων λιανικής πώλησης και 
διανομής ενέργειας στην αγορά 
ενεργειακών υπηρεσιών.



PE475.983 98/117 AM\883845EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 1443
Άννυ Ποδηματά, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε a) συγκροτώντας ομάδα εργασίας 
αποτελούμενης από αντιπροσώπους των 
27 κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, με στόχο να διευκολυνθεί η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την 
προαγωγή της αγοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 1444
Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
κατάρτιση και η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης θα επωφεληθούν τόσο από 
τους άνδρες όσο και από τις γυναίκες, 
εστιάζοντας στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων με βάση το φύλο στην αγορά 
εργασίας του ενεργειακού τομέα.

Or. en

Τροπολογία 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Άννυ Ποδηματά
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν εθνική 
στρατηγική για να προαγάγουν και να 
καταστήσουν δυνατή την αποδοτική 
χρήση της ενέργειας στα νοικοκυριά. Η 
στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τη 
δημιουργία ενιαίου κέντρου 
εξυπηρέτησης για συμβουλές και 
διαπιστευμένους παρόχους, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 13 και 14· Τα κράτη 
μέλη δύνανται επίσης να 
χρησιμοποιήσουν ένα φάσμα εργαλείων 
για την προαγωγή της αλλαγής 
συμπεριφοράς με ενιαίο τρόπο, το οποίο 
θα συμπεριλαμβάνει: φορολογικά 
κίνητρα, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, 
επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, παροχή 
πληροφοριών, υποδειγματικά σχέδια, 
δραστηριότητες στο χώρο εργασίας, 
ελάχιστα πρότυπα για προϊόντα και 
υπηρεσίες. 
Οι στρατηγικές αυτές περιλαμβάνουν ένα 
πρόγραμμα για να συμμετάσχουν οι
καταναλωτές στην ανάπτυξη έξυπνων 
μετρητών, μέσω της γνωστοποίησης: 
οικονομικά αποδοτικών αλλαγών εύκολης 
εφαρμογής στη χρήση της ενέργειας και 
πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης·
Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 
19, παράγραφος 2, τα κράτη μέλη 
παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με 
την πρόοδο αυτών των στρατηγικών ανά 
τριετία. 

Or. en

Τροπολογία 1446
Ioan Enciu
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 1447
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την κατανομή κινήτρων μεταξύ 
ιδιοκτήτη και ενοικιαστή κτηρίου ή μεταξύ 
ιδιοκτητών, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι 
τα συγκεκριμένα μέρη δεν αποτρέπονται 
από την πραγματοποίηση επενδύσεων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τις 
οποίες θα είχαν ειδάλλως
πραγματοποιήσει, από το γεγονός ότι 
ατομικά δεν αποκομίζουν όλα τα οφέλη ή 
λόγω έλλειψης κανόνων επιμερισμού του 
κόστους και των οφελών μεταξύ τους·

α) την κατανομή κινήτρων μεταξύ 
ιδιοκτήτη και ενοικιαστή κτηρίου ή μεταξύ 
ιδιοκτητών, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι 
τα συγκεκριμένα μέρη δεν αποτρέπονται 
από την πραγματοποίηση επενδύσεων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης από 
το γεγονός ότι ατομικά δεν αποκομίζουν 
όλα τα οφέλη ή λόγω έλλειψης κανόνων 
επιμερισμού του κόστους και των οφελών 
μεταξύ τους·

Or. en

Τροπολογία 1448
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις β) τις νομικές, φορολογικές και 



AM\883845EL.doc 101/117 PE475.983

EL

και τις διοικητικές πρακτικές, όσον αφορά 
τις κρατικές προμήθειες και τον ετήσιο 
προϋπολογισμό και λογιστική, με σκοπό 
να διασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένοι 
δημόσιοι φορείς δεν αποτρέπονται από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων βελτίωσης 
της απόδοσης.

κανονιστικές διατάξεις και τις διοικητικές 
πρακτικές, όσον αφορά τις κρατικές 
προμήθειες και τον ετήσιο προϋπολογισμό 
και λογιστική, με σκοπό να διασφαλιστεί 
ότι οι μεμονωμένοι δημόσιοι φορείς δεν 
αποτρέπονται από την πραγματοποίηση 
επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και ελαχιστοποίησης του 
αναμενόμενου κόστους του κύκλου ζωής 
σε ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του 
κτιρίου ή του εξοπλισμού·

Or. fr

Τροπολογία 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές, όσον αφορά 
τις κρατικές προμήθειες και τον ετήσιο 
προϋπολογισμό και λογιστική, με σκοπό 
να διασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένοι 
δημόσιοι φορείς δεν αποτρέπονται από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων βελτίωσης 
της απόδοσης.

β) τις νομικές, κανονιστικές και
φορολογικές  διατάξεις και τις διοικητικές 
πρακτικές, όσον αφορά τις κρατικές 
προμήθειες και τον ετήσιο προϋπολογισμό 
και λογιστική, με σκοπό να διασφαλιστεί 
ότι οι μεμονωμένοι δημόσιοι φορείς δεν 
αποτρέπονται από την πραγματοποίηση 
επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και από τη χρήση συμβάσεων 
ενεργειακής απόδοσης και άλλων 
χρηματοδοτικών μηχανισμών τρίτων 
μερών σε μακροπρόθεσμη συμβατική 
βάση·

Or. en

Τροπολογία 1450
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές, όσον αφορά 
τις κρατικές προμήθειες και τον ετήσιο 
προϋπολογισμό και λογιστική, με σκοπό 
να διασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένοι 
δημόσιοι φορείς δεν αποτρέπονται από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων βελτίωσης 
της απόδοσης.

β) τις νομικές, κανονιστικές και
φορολογικές διατάξεις, που σχεδιάζονται 
ειδικά για την ανάπτυξη της ενεργειακής 
απόδοσης, και τις διοικητικές πρακτικές, 
όσον αφορά τις κρατικές προμήθειες και 
τον ετήσιο προϋπολογισμό και τις 
ρυθμίσεις σχετικά με τη λογιστική που 
αφορούν τις ιδιωτικές επενδύσεις, με 
σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένοι 
δημόσιοι φορείς δεν αποτρέπονται από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων βελτίωσης 
της απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε στενή συνάρτηση με τους μηχανισμούς χρηματοδοτικής και φορολογικής στήριξης που 
χρειάζονται για να ξεπεραστούν οι φραγμοί που παρεμποδίζουν την ενεργειακή απόδοση, πρέπει 
να τονιστεί η σημασία της ύπαρξης ανοικτών και ενημερωμένων καταλόγων αξιόπιστων 
φορέων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, ούτως ώστε να ενθαρρυνθούν οι τελικοί πελάτες να 
έρχονται σε επαφή με τεχνικούς και λειτουργικούς εταίρους, στους οποίους μπορούν να 
αναθέσουν ανεπιφύλακτα στόχους εξοικονόμησης ενέργειας. Η ακριβής και έγκαιρη 
ενημέρωση σχετικά με τις ΕΕΥ, τους φορείς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και τα μέτρα που 
εφαρμόζουν αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τους τελικούς πελάτες.

Τροπολογία 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές, όσον αφορά 
τις κρατικές προμήθειες και τον ετήσιο 
προϋπολογισμό και λογιστική, με σκοπό 
να διασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένοι 
δημόσιοι φορείς δεν αποτρέπονται από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων βελτίωσης 
της απόδοσης.

β) τις νομικές, κανονιστικές και
φορολογικές διατάξεις και τις διοικητικές 
πρακτικές, όσον αφορά τις κρατικές 
προμήθειες και τον ετήσιο προϋπολογισμό 
και λογιστική, με σκοπό να διασφαλιστεί 
ότι οι μεμονωμένοι δημόσιοι φορείς δεν 
αποτρέπονται από την πραγματοποίηση 
επενδύσεων βελτίωσης της απόδοσης.
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Or. fr

Τροπολογία 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές, όσον αφορά 
τις κρατικές προμήθειες και τον ετήσιο 
προϋπολογισμό και λογιστική, με σκοπό 
να διασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένοι 
δημόσιοι φορείς δεν αποτρέπονται από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων βελτίωσης 
της απόδοσης.

β) τις νομικές, κανονιστικές, φορολογικές
διατάξεις και τις διοικητικές πρακτικές, 
όσον αφορά τις κρατικές προμήθειες και 
τον ετήσιο προϋπολογισμό και λογιστική, 
με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι 
μεμονωμένοι δημόσιοι φορείς δεν 
αποτρέπονται από την πραγματοποίηση 
επενδύσεων βελτίωσης της απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 1453
Maria Da Graça Carvalho

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β a) τις νομικές και κανονιστικές 
διατάξεις, τους φορολογικούς φραγμούς 
και τις διοικητικές πρακτικές, όσον 
αφορά την αγορά, την εγκατάσταση, την 
αδειοδότηση και τη σύνδεση στο δίκτυο 
γεννητριών ενέργειας μικρής κλίμακας, 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα 
νοικοκυριά ή οι ομάδες νοικοκυριών δεν 
αποτρέπονται από τη χρήση τεχνολογιών 
πολύ μικρής κλίμακας για την παραγωγή 
ενέργειας.

Or. en
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Τροπολογία 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β a) τις νομικές και κανονιστικές 
διατάξεις, τους φορολογικούς φραγμούς 
και τις διοικητικές πρακτικές, όσον 
αφορά την αγορά, την εγκατάσταση, την 
αδειοδότηση και τη σύνδεση στο δίκτυο 
γεννητριών ενέργειας μικρής κλίμακας, 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα 
νοικοκυριά ή οι ομάδες νοικοκυριών δεν 
αποτρέπονται από τη χρήση τεχνολογιών 
πολύ μικρής κλίμακας για την παραγωγή 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 1455
Françoise Grossetête

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τις νομικές και κανονιστικές 
διατάξεις που περιορίζουν, χωρίς 
αποχρώντα λόγο ή κατά τρόπο 
δυσανάλογο, τη χρήση χρηματοδοτικών 
μέσων που αποσκοπούν στην προαγωγή 
της μείωσης της ενεργειακής 
κατανάλωσης στο πλαίσιο αγορών 
ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλων μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
όπως είναι οι συμβάσεις ενεργειακής 
απόδοσης.

Or. fr
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Τροπολογία 1456
Bernd Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β a) Το 2014 η Επιτροπή της ΕΕ θα 
προτείνει, μετά από αναλυτική εξέταση 
της προόδου στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης, νομική πράξη η οποία θα 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λάβουν
εθνικά μέτρα για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης στα ιδιωτικά 
κτίρια,

Or. de

Αιτιολόγηση

Το 88% των κτιρίων σε ολόκληρη την ΕΕ είναι ιδιωτικά. Δεδομένου ότι τα κτίρια αυτά 
προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η Επιτροπή της ΕΕ 
πρέπει να διασφαλίσει, με δεσμευτικές νομικές πράξεις, ότι θα υπάρχουν και για τα ιδιωτικά 
κτίρια εθνικά σχέδια και μέτρα αύξησης της ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 1457
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) την υποχρέωση των διανομέων 
ενέργειας να επανεξετάζουν τα τιμολόγιά 
τους, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι το 
κόστος των οριακών πρόσθετων 
μονάδων κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου είναι 
υψηλότερο από το κόστος του αρχικού 
όγκου μονάδων κατανάλωσης, ούτως 
ώστε οι καταναλωτές να ενθαρρυνθούν 
να κάνουν αποδοτικότερη χρήση 
ενέργειας και να μην καταναλώνουν 
περισσότερη ενέργεια απ' όσο είναι 
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αναγκαίο·

Or. en

Τροπολογία 1458
Britta Thomsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών στην 
ανάπτυξη εθνκών ενημερωτικών σχεδίων 
με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους 
πολίτες σχετικά με τα οφέλη και τις 
πρακτικές πτυχές της λήψης μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
μεταξύ άλλων και με τη χρήση ευφυών 
μετρητών. 

Or. en

Τροπολογία 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) νομικές και κανονιστικές διατάξεις 
που εμποδίζουν ή περιορίζουν χωρίς λόγο 
ή δυσανάλογα την παροχή υπηρεσιών 
ενεργειακής απόδοσης από τις εταιρείες 
του τομέα της ενέργειας ή την εφαρμογή 
καινοτόμων μοντέλων χρηματοδότησης 
τρίτων μερών με σκοπό την εφαρμογή 
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 1460
Teresa Riera Madurell

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) νομικές ή κανονιστικές διατάξεις που 
εμποδίζουν ή περιορίζουν τη δυνατότητα 
σύστασης ομάδων ανεξάρτητων ΜΜΕ με 
σκοπό να μπορούν να παρέχουν πιο 
σύνθετες μορφές συμβάσεων, όπως 
συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. 

Or. en

Τροπολογία 1461
Patrizia Toia

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) νομικές ή κανονιστικές διατάξεις που 
εμποδίζουν ή περιορίζουν τη δυνατότητα 
σύστασης ομάδων ή κοινοπραξιών 
ανεξάρτητων ΜΜΕ με σκοπό να μπορούν 
να παρέχουν πιο σύνθετες μορφές 
συμβάσεων, όπως συμβάσεις ενεργειακής 
απόδοσης. 

Or. en

Τροπολογία 1462
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) περιορισμούς σε εταιρείες του τομέα 
της ενέργειας που δεν τους επιτρέπουν να 
παρέχουν υπηρεσίες ενεργειακής 
απόδοσης, προκειμένου να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τη θέσπιση ρυθμίσεων εξαίρεσης 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης για τις επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση που πραγματοποιούν 
οι δημόσιες αρχές. 

Or. en

Τροπολογία 1464
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β a) την ενθάρρυνση μέτρων που 
στοχεύουν σε μακροπρόθεσμες 
εξοικονομήσεις ή σε διαρθρωμένα 
προγράμματα.

Or. en
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Τροπολογία 1465
Giles Chichester

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) την αναθεώρηση της εφαρμογής 
ΦΠΑ στην κατανάλωση ενέργειας στον 
οικιακό τομέα, με σκοπό να αξιολογηθεί 
κατά πόσο η εφαρμογή μεταβλητών 
συντελεστών ΦΠΑ με αυξητική τάση θα 
συνέβαλε στην ενίσχυση της απόδοσης 
και στη μείωση της κατανάλωσης με την 
επιφύλαξη της ενεργειακής ένδειας·

Or. en

Τροπολογία 1466
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα άρσης των φραγμών 
μπορεί να περιλαμβάνουν παροχή 
κινήτρων, κατάργηση ή τροποποίηση 
νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, ή 
έγκριση κατευθυντήριων γραμμών και 
ερμηνευτικών ανακοινώσεων. Τα μέτρα 
αυτά μπορούν να συνδυαστούν με την 
παροχή εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και 
ειδικών πληροφοριών και τεχνικής 
βοήθειας για την ενεργειακή απόδοση.

Τα εν λόγω μέτρα άρσης των φραγμών 
μπορεί να περιλαμβάνουν παροχή 
κινήτρων, τη σύσταση δημόσιων ταμείων 
για την ενεργειακή απόδοση, στα οποία 
θα έπρεπε να έχουν προνομιακή 
πρόσβαση όλοι οι εξειδικευμένοι φορείς 
παροχής υπηρεσιών, κατάργηση ή 
τροποποίηση νομοθετικών ή κανονιστικών 
διατάξεων, ή έγκριση κατευθυντήριων 
γραμμών και ερμηνευτικών 
ανακοινώσεων. Τα μέτρα αυτά μπορούν να 
συνδυαστούν με την παροχή εκπαίδευσης, 
επιμόρφωσης και ειδικών πληροφοριών 
και τεχνικής βοήθειας για την ενεργειακή 
απόδοση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε στενή συνάρτηση με τους μηχανισμούς χρηματοδοτικής και φορολογικής στήριξης που 
χρειάζονται για να ξεπεραστούν οι φραγμοί που παρεμποδίζουν την ενεργειακή απόδοση, πρέπει
να τονιστεί η σημασία της ύπαρξης ανοικτών και ενημερωμένων καταλόγων αξιόπιστων 
φορέων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, ούτως ώστε να ενθαρρυνθούν οι τελικοί πελάτες να 
έρχονται σε επαφή με τεχνικούς και λειτουργικούς εταίρους, στους οποίους μπορούν να 
αναθέσουν ανεπιφύλακτα στόχους εξοικονόμησης ενέργειας. Η ακριβής και έγκαιρη 
ενημέρωση σχετικά με τις ΕΕΥ, τους φορείς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και τα μέτρα που 
εφαρμόζουν αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τους τελικούς πελάτες.

Τροπολογία 1467
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα άρσης των φραγμών 
μπορεί να περιλαμβάνουν παροχή 
κινήτρων, κατάργηση ή τροποποίηση 
νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, ή 
έγκριση κατευθυντήριων γραμμών και 
ερμηνευτικών ανακοινώσεων. Τα μέτρα 
αυτά μπορούν να συνδυαστούν με την 
παροχή εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και 
ειδικών πληροφοριών και τεχνικής 
βοήθειας για την ενεργειακή απόδοση.

Τα εν λόγω μέτρα άρσης των φραγμών 
μπορεί να περιλαμβάνουν παροχή 
κινήτρων, κατάργηση ή τροποποίηση 
νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, ή 
έγκριση κατευθυντήριων γραμμών και 
ερμηνευτικών ανακοινώσεων. Τα μέτρα 
αυτά μπορούν να συνδυαστούν με την 
παροχή εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και 
ειδικών πληροφοριών και τεχνικής 
βοήθειας για την ενεργειακή απόδοση. Στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να διασφαλίζεται η 
βασική προστασία της ιδιοκτησίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ριζική ανακαίνιση δεν θα πρέπει να μπορεί να οδηγήσει, για παράδειγμα, σε απαλλοτριώσεις.

Τροπολογία 1468
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα άρσης των φραγμών 
μπορεί να περιλαμβάνουν παροχή 
κινήτρων, κατάργηση ή τροποποίηση 
νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, ή
έγκριση κατευθυντήριων γραμμών και 
ερμηνευτικών ανακοινώσεων. Τα μέτρα 
αυτά μπορούν να συνδυαστούν με την 
παροχή εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και 
ειδικών πληροφοριών και τεχνικής 
βοήθειας για την ενεργειακή απόδοση.

Τα εν λόγω μέτρα άρσης των φραγμών 
μπορεί να περιλαμβάνουν παροχή 
κινήτρων, κατάργηση ή τροποποίηση 
νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, 
έγκριση κατευθυντήριων γραμμών και 
ερμηνευτικών ανακοινώσεων ή 
απλοποίηση των διοικητικών 
διαδικασιών. Τα μέτρα αυτά μπορούν να 
συνδυαστούν με την παροχή εκπαίδευσης, 
επιμόρφωσης και ειδικών πληροφοριών 
και τεχνικής βοήθειας για την ενεργειακή 
απόδοση.

Or. ro

Τροπολογία 1469
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται τα 
εξής:
a) η εφαρμογή προγραμμάτων 
ενημέρωσης των επαγγελματιών σχετικά 
με τις ισχύουσες ρυθμίσεις και τους 
διαθέσιμους συνοδευτικούς 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς·
β) την ανάπτυξη προγραμμάτων 
κατάρτισης των επαγγελματιών του 
κλάδου των κατασκευών σχετικά με τις 
νέες τεχνικές οικολογικής δόμησης, τα 
οικολογικά υλικά, καθώς και τις νέες 
μεθόδους αξιολόγησης της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων, προκειμένου να 
ενισχυθεί ο ρόλος τους στην παροχή 
συμβουλών και συστάσεων προς τους 
ιδιώτες και τις επιχειρήσεις.

Or. fr
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Τροπολογία 1470
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες 
για να εξαλείψουν τις διαφορές που 
χαρακτηρίζουν τη διάδοση των μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης στον ιδιωτικό 
τομέα εκμίσθωσης και στον τομέα των 
ιδιόκτητων κατοικιών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναλύσεις καταδεικνύουν ότι οι ιδιοκτήτες κατοικιών υπήρξαν πολύ πιο δραστήριοι όσον 
αφορά την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα 
εκμίσθωσης, όπου φαίνεται να υπάρχει έλλειψη κινήτρων τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και για 
τους μισθωτές.

Τροπολογία 1471
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν, από 
κοινού με όλους τους φορείς 
εκμετάλλευσης και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, κατάλληλα προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και προάγουν 
τη διάδοση καινοτόμων τεχνολογιών, 
ούτως ώστε να βελτιστοποιηθεί το 
δυναμικό ενεργειακής απόδοσης.  Οι 
πολίτες θα πρέπει επίσης να 
ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με τα 
οφέλη που αποφέρουν τα μέτρα αύξησης 
της ενεργειακής απόδοσης.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Η επαγγελματική κατάρτιση των φορέων εκμετάλλευσης συνιστά θεμελιώδη απαίτηση για την 
επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης, ιδίως στον τομέα της ανακαίνισης κτιρίων.

Τροπολογία 1472
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν το 
κλείσιμο των ανοιγμάτων εξαερισμού του 
φρέατος του ανελκυστήρα ή του 
μηχανοστασίου κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής διαπερατότητας και μεριμνούν 
για την αντικατάστασή τους από 
συστήματα εξαερισμού που να 
ανταποκρίνονται στα σημερινά τεχνικά 
πρότυπα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Today most of the > 5Mio elevator shafts and machine rooms in the EU are permenantly 
ventilated and responsible for the loss of more than 125 TWh heating energy. According the 
EN 13829 (Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings 
- Fan pressurization method) technical openings might be provisionaly closed to test the 
permeability of buildings. Eventhough the norm does not explicitely mention the ventilation 
openings  of the elevator shaft or machine room which are regularily 0,5 – 1,5 m2, it is today 
common practice to close these openings during the permeability test in order to recieve a 
better energy certification.

Τροπολογία 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 α (νέο)

Ταμεία και χρηματοδοτικοί μηχανισμοί
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να δημιουργήσουν ένα ταμείο ή 
ταμεία για να επιδοτήσουν την παράδοση 
προγραμμάτων και μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης και να 
προωθήσουν την ανάπτυξη της αγοράς 
για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης. Παρόμοια μέτρα μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν την προώθηση 
προγραμμάτων ενεργειακού ελέγχου 
καθώς και χρηματοδοτικά μέσα για την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Το ταμείο 
μπορεί, μεταξύ άλλων πόρων, να 
συμπεριλαμβάνει τα έσοδα που 
δημιουργούνται από τις"δημοπρατήσεις" 
σύμφωνα με το σύστημα εμπορίας των 
εκπομπών.
2. Όταν τα ταμεία επιδοτούν την παροχή 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, η πρόσβαση στα εν λόγω 
ταμεία θα πρέπει να εξαρτάται από την 
πραγματική επίτευξη εξοικονομήσεων 
στον τομέα της ενέργειας ή βελτιώσεις 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. 
Παρόμοια αποτελέσματα θα πρέπει να 
αποδεικνύονται με κατάλληλα μέσα, 
όπως πιστοποιητικά ενεργειακής 
απόδοσης για τα κτίρια ή σήματα 
ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά τα 
προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α (νέο)
Χρηματοδότηση της ενεργειακής 

απόδοσης
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν ειδικούς μηχανισμούς 
χρηματοδότησης της ενεργειακής 
απόδοσης. Η χρηματοδότηση μπορεί να 
προέρχεται από την ΕΕ και από 
δημόσιους πόρους ή άλλες πηγές, καθώς 
και από πρόστιμα που επιβάλλονται για 
μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας. 
2. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
είναι σε θέση να δημιουργήσουν αυτόν το 
μηχανισμό χρηματοδότησης, θα πρέπει 
να επιτρέψουν τη δημιουργία παρόμοιων 
ταμείων από διατομεακούς παράγοντες, 
εφόσον αυτοί οι μηχανισμοί 
χρηματοδότησης εγγυώνται την επίτευξη 
των ίδιων στόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά τα σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη, οι βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης 
συνεπάγονται σημαντικό αρχικό κόστος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
συστήσουν εθνικά ταμεία για τη στήριξη μέτρων ενεργειακής απόδοσης και να χρησιμοποιήσουν 
σε μεγαλύτερο βαθμό τους πόρους της ΕΕ που προορίζονται ειδικά για την ενεργειακή απόδοση, 
καθώς και να κινητοποιήσουν ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς πόρους.

Τροπολογία 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α (νέο)
Ταμεία και μηχανισμοί χρηματοδότησης

Η Επιτροπή αναθεωρεί σε τακτική βάση 
τη λειτουργία και τον αντίκτυπο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ενεργειακής 
Απόδοσης που συστάθηκε με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1233/2010, ούτως 
ώστε να αναλυθεί η αποδοτικότητά του 
και να προσδιοριστεί κατά πόσο θα 
πρέπει να διατεθούν επιπλέον πόροι γι 
αυτό το χρηματοδοτικό μέσο, στόχος του 
οποίου είναι η υποστήριξη πρωτοβουλιών 
προώθησης της ενεργειακής απόδοσης.

Or. it

Τροπολογία 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α (νέο)

Ταμεία και χρηματοδοτικοί μηχανισμοί
Τα κράτη μέλη που θεσπίζουν καθεστώτα 
για την προώθηση μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν για 
όλους τους  παρόχους τέτοιων μέτρων 
ισότιμη πρόσβαση στις προβλεπόμενες 
ενισχύσεις.

Or. de

Τροπολογία 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι 
δήμοι θα πρέπει να προτείνουν και να 
υποστηρίξουν μεθόδους ενεργειακού 
εφοδιασμού σε επίπεδο διοικητικής 
περιφέρειας ή πόλης, ούτως ώστε τα 
επενδυόμενα ποσά να ωφελήσουν την 
πλειοψηφία των κατοίκων και να 
μοιραστούν τα οφέλη των δημόσιων 
επενδύσεων. 

Or. es


