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Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί 

ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της 

τάξης του 27% τουλάχιστον. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν τη 

συνεισφορά τους στην επίτευξη του 

στόχου αυτού στο πλαίσιο των οικείων 

ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα μέσω της 

διαδικασίας διακυβέρνησης που 

καθορίζεται στον κανονισμό 

[διακυβέρνηση]. 

(7) Είναι επομένως σκόπιμο να τεθεί 

ενωσιακός δεσμευτικός στόχος για μερίδιο 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της 

τάξης του 35% τουλάχιστον, που θα 

συνοδεύεται από εθνικούς στόχους. 

Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση στα 

κράτη μέλη να παρεκκλίνουν το πολύ 

κατά 10 % από το προβλεπόμενο επίπεδο 

του στόχου τους, υπό δεόντως 

αιτιολογημένες, μετρήσιμες και 

επαληθεύσιμες συνθήκες, βάσει 

αντικειμενικών και αμερόληπτων 

κριτηρίων. 

Or. en 
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Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο κζ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

κζ) «αυτοκαταναλωτής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές»: ενεργός πελάτης 

όπως ορίζεται στην οδηγία [οδηγία MDI], 

ο οποίος καταναλώνει και μπορεί να 

αποθηκεύει και να πωλεί ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

παράγει στις εγκαταστάσεις του, όπως 

συγκρότημα διαμερισμάτων, εμπορικός 

χώρος ή χώρος μεριζόμενων υπηρεσιών ή 

κλειστό σύστημα διανομής, υπό τον όρο 

ότι, για τους μη οικιακούς 

αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, οι δραστηριότητες 

αυτές δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή 

επαγγελματική δραστηριότητά τους· 

κζ) «αυτοκαταναλωτής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές»: ενεργός πελάτης ή 

ομάδα πελατών που δρουν από κοινού, 
όπως ορίζεται στην οδηγία [οδηγία MDI], 

οι οποίοι καταναλώνουν και μπορούν να 

αποθηκεύουν και να πωλούν ηλεκτρική 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 

παράγουν στις εγκαταστάσεις τους, όπως 

συγκρότημα διαμερισμάτων, οικιστική 

περιοχή, εμπορικός ή βιομηχανικός χώρος 

ή χώρος μεριζόμενων υπηρεσιών, στο ίδιο 

κλειστό σύστημα διανομής ή σε 

διαφορετικές τοποθεσίες μέσω της 

δημιουργίας και λειτουργίας συστημάτων 

εικονικής κοινοχρησίας· για τους μη 

οικιακούς αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, οι δραστηριότητες 

αυτές δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή 

επαγγελματική δραστηριότητά τους· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

13. Όταν οι προμηθευτές ενέργειας 

διαθέτουν στους πελάτες ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή συμπαραγωγή 

υψηλής απόδοσης αναφέροντας τα 

περιβαλλοντικά ή άλλα οφέλη της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τα κράτη 

μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 

ενέργειας να χρησιμοποιούν τις εγγυήσεις 

προέλευσης για να γνωστοποιούν την 

ποσότητα ή το μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ή συμπαραγωγή 

υψηλής απόδοσης. 

13. Όταν οι προμηθευτές ενέργειας 

διαθέτουν στους πελάτες ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές ή συμπαραγωγή 

υψηλής απόδοσης αναφέροντας τα 

περιβαλλοντικά ή άλλα οφέλη της 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τα κράτη 

μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές 

ενέργειας να χρησιμοποιούν τις εγγυήσεις 

προέλευσης για να γνωστοποιούν την 

ποσότητα ή το μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ή συμπαραγωγή 

υψηλής απόδοσης.  

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους 

μηχανισμούς που επιτρέπουν στους 

παραγωγούς ενέργειας να αποδεικνύουν 

ότι παρήχθη ηλεκτρική ενέργεια σε νέες 

και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη 

επισημαίνουν τις εγγυήσεις προέλευσης 

της ηλεκτρικής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ως Εγγυήσεις 

Προέλευσης Συν, εφόσον πληρούνται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η ημερομηνία λήξης της παραγωγής 

δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη μετά την 

ημερομηνία σύνδεσης της εγκατάστασης 

με το δίκτυο· και 

β) η εγκατάσταση δεν έχει επωφεληθεί 
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από εθνικό καθεστώς στήριξης. 
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Έκθεση A8-0392/2017 

José Blanco López 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (α α) να έχουν δικαίωμα να 

δημιουργούν και να λειτουργούν 

συστήματα εικονικής κοινοχρησίας για 

την κατανάλωση, αποθήκευση και 

πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται σε διαφορετικές τοποθεσίες· 

 (Σε περίπτωση που εγκριθεί η παρούσα 

τροπολογία, θα πρέπει να τοποθετηθεί 

μεταξύ των Τροπ. 180 και Τροπ. 181) 

Or. en 

 


