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Τροπολογία 19
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας16, ο κανονισμός (ΕΕ) 
2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου17έθεσε τον στόχο να 
καταστεί η Ένωση κλιματικά ουδέτερη το 
2050, καθώς και τον στόχο να μειωθούν 
κατά 55 % οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030. Αυτό απαιτεί 
μια ενεργειακή μετάβαση και σημαντικά 
υψηλότερα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε ένα ενοποιημένο ενεργειακό 
σύστημα.

(1) Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας,16 ο κανονισμός (ΕΕ) 
2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου17 έθεσε τον στόχο να 
καταστεί η Ένωση κλιματικά ουδέτερη το 
αργότερο έως το 2050, καθώς και τον 
στόχο να μειωθούν κατά 55% τουλάχιστον 
οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2030, κατά τρόπο που να συμβάλλει 
στη βιώσιμη οικονομική, περιβαλλοντική 
και κοινωνική ανάπτυξη, την ευημερία 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην 
ΕΕ. Αυτό απαιτεί μια ενεργειακή 
μετάβαση προσανατολισμένη στη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων 
και την αύξηση της απόδοσης και 
σημαντικά υψηλότερα ποσοστά 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ένα 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα.

_________________ _________________
16 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» 
[COM(2019) 640 final].

16 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» 
[COM(2019) 640 final].

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη 
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό 
νομοθέτημα για το κλίμα») (ΕΕ L 243 της 
9.7.2021, σ. 1).

17 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη 
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 
(«ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα») 
(ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1).
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Sira Rego
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας16, ο κανονισμός (ΕΕ) 
2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου17έθεσε τον στόχο να 
καταστεί η Ένωση κλιματικά ουδέτερη το 
2050, καθώς και τον στόχο να μειωθούν 
κατά 55 % οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2030. Αυτό απαιτεί 
μια ενεργειακή μετάβαση και σημαντικά 
υψηλότερα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε ένα ενοποιημένο ενεργειακό 
σύστημα.

(1) Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, ο κανονισμός 
(ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έθεσε 
τον στόχο να καταστεί η Ένωση κλιματικά 
ουδέτερη το 2050, καθώς και τον στόχο να 
μειωθούν κατά 55 % οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου έως το 2030. Αυτό 
απαιτεί μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση 
που δεν αφήνει κανένα έδαφος ή κανέναν 
πολίτη στο περιθώριο και σημαντικά 
υψηλότερα μερίδια ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε ένα ενοποιημένο ενεργειακό 
σύστημα με δημόσιο σχεδιασμό 
δεδομένης της έλλειψης πεπερασμένων 
κρίσιμων πρώτων υλών.

_________________
16 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» 
[COM(2019) 640 final].
17 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για 
τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την 
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και 
για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 
(«ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα») 
(ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1).
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Τροπολογία 21
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(2) Η ανανεώσιμη ενέργεια 
διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων αυτών, δεδομένου ότι 
στον ενεργειακό τομέα αναλογεί επί του 
παρόντος περισσότερο από το 75 % των 
συνολικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση. Με τη μείωση 
των εν λόγω εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, η ανανεώσιμη ενέργεια 
συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που σχετίζονται με το 
περιβάλλον, όπως η απώλεια 
βιοποικιλότητας, και στη μείωση της 
ρύπανσης σύμφωνα με τους στόχους του 
σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση.

(2) Η ανανεώσιμη ενέργεια 
διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων αυτών, δεδομένου ότι 
στον ενεργειακό τομέα αναλογεί επί του 
παρόντος περισσότερο από το 75 % των 
συνολικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση. Με τη μείωση 
των εν λόγω εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, η ανανεώσιμη ενέργεια 
μπορεί επίσης να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται 
με το περιβάλλον, όπως η απώλεια 
βιοποικιλότητας, για τη μείωση της 
ρύπανσης του εδάφους, των υδάτων και 
του αέρα σύμφωνα με τους στόχους του 
σχεδίου δράσης μηδενικής ρύπανσης, 
εφόσον οι ίδιες οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν επιδεινώνουν αυτές τις 
προκλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 22
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ανανεώσιμη ενέργεια 
διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων αυτών, δεδομένου ότι 
στον ενεργειακό τομέα αναλογεί επί του 
παρόντος περισσότερο από το 75 % των 
συνολικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση. Με τη μείωση 
των εν λόγω εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, η ανανεώσιμη ενέργεια 
συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που σχετίζονται με το 
περιβάλλον, όπως η απώλεια 
βιοποικιλότητας, και στη μείωση της 
ρύπανσης σύμφωνα με τους στόχους του 
σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση.

(2) Η ανανεώσιμη ενέργεια 
διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην 
επίτευξη των στόχων αυτών, δεδομένου ότι 
στον ενεργειακό τομέα αναλογεί επί του 
παρόντος περισσότερο από το 75 % των 
συνολικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην Ένωση. Με τη μείωση 
των εν λόγω εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, η ανανεώσιμη ενέργεια 
συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που σχετίζονται με το 
περιβάλλον, όπως η απώλεια 
βιοποικιλότητας, εάν σέβεται αυστηρά την 
περιοχή στην οποία αναπτύσσονται οι εν 
λόγω εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, και στη μείωση της ρύπανσης 
σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου 
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δράσης για μηδενική ρύπανση.
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Τροπολογία 23
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18θέτει ως δεσμευτικό στόχο 
της Ένωσης να επιτευχθεί μερίδιο 
τουλάχιστον 32 % της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
έως το 2030. Σύμφωνα με το σχέδιο 
κλιματικών στόχων19, το μερίδιο της 
ανανεώσιμης ενέργειας στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να 
αυξηθεί στο 40 % έως το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου20. Στο πλαίσιο αυτό, τον 
Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή πρότεινε, στο 
πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να 
διπλασιαστεί το μερίδιο της ανανεώσιμης 
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα το 2030 
σε σύγκριση με το 2020, ώστε να φτάσει 
τουλάχιστον το 40 %. Η ανακοίνωση 
σχετικά με το REPowerEU21περιέγραφε 
ένα σχέδιο για την απεξάρτηση της ΕΕ από 
τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από 
το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Η 
ανακοίνωση προβλέπει την εμπροσθοβαρή 
ανάπτυξη της αιολικής και της ηλιακής 
ενέργειας, αυξάνοντας τον μέσο ρυθμό 
ανάπτυξης, καθώς και πρόσθετη 
δυναμικότητα ανανεώσιμης ενέργειας έως 
το 2030, ώστε να ανταποκριθεί στη 
μεγαλύτερη παραγωγή ανανεώσιμου 
υδρογόνου. Κάλεσε επίσης τους 
συννομοθέτες να εξετάσουν έναν 
υψηλότερο ή πιο πρώιμο στόχο για την 

(3) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18 θέτει ως δεσμευτικό στόχο 
της Ένωσης να επιτευχθεί μερίδιο 
τουλάχιστον 32 % της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
έως το 2030. Σύμφωνα με το σχέδιο 
κλιματικών στόχων19, το μερίδιο της 
ανανεώσιμης ενέργειας στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να 
αυξηθεί στο 40 % έως το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου20. Στο πλαίσιο αυτό, τον 
Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή πρότεινε, στο 
πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να 
διπλασιαστεί το μερίδιο της ανανεώσιμης 
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα το 2030 
σε σύγκριση με το 2020, ώστε να φτάσει 
τουλάχιστον το 40 %. Η ανακοίνωση 
σχετικά με το REPowerEU21 περιέγραφε 
ένα σχέδιο για την απεξάρτηση της ΕΕ από 
τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από 
το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Η 
ανακοίνωση προβλέπει την εμπροσθοβαρή 
ανάπτυξη της αιολικής και της ηλιακής 
ενέργειας, αυξάνοντας τον μέσο ρυθμό 
ανάπτυξης, καθώς και πρόσθετη 
δυναμικότητα ανανεώσιμης ενέργειας έως 
το 2030, ώστε να ανταποκριθεί στη 
μεγαλύτερη παραγωγή ανανεώσιμου 
υδρογόνου. Κάλεσε επίσης τους 
συννομοθέτες να εξετάσουν έναν 
υψηλότερο ή πιο πρώιμο στόχο για την 
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ανανεώσιμη ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, 
είναι σκόπιμο να αυξηθεί ο στόχος της 
Ένωσης σχετικά με την ανανεώσιμη 
ενέργεια έως και 45 %, προκειμένου να 
επισπευσθεί σημαντικά ο υφιστάμενος 
ρυθμός ανάπτυξης ανανεώσιμης ενέργειας, 
επισπεύδοντας έτσι τη σταδιακή εξάλειψη 
της εξάρτησης της ΕΕ μέσω της αύξησης 
της διαθεσιμότητας οικονομικά προσιτής, 
ασφαλούς και βιώσιμης ενέργειας στην 
Ένωση.

ανανεώσιμη ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, 
είναι σκόπιμο να αυξηθεί ο στόχος της 
Ένωσης σχετικά με την ανανεώσιμη 
ενέργεια 50% τουλάχιστον, προκειμένου 
να επισπευσθεί σημαντικά ο υφιστάμενος 
ρυθμός ανάπτυξης ανανεώσιμης ενέργειας, 
επισπεύδοντας έτσι τη σταδιακή εξάλειψη 
της εξάρτησης της ΕΕ μέσω της αύξησης 
της διαθεσιμότητας οικονομικά προσιτής, 
ασφαλούς και βιώσιμης ενέργειας στην 
Ένωση. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να 
βασίζεται σε σχεδιασμό υπό την 
καθοδήγηση του κοινού από τα κράτη 
μέλη, με την υποστήριξη της Επιτροπής, 
χωρίς να βλάπτονται το περιβάλλον και η 
βιοποικιλότητα, καθώς και με σεβασμό 
των αναγκαίων χώρων καλλιέργειας για 
τη γεωργία, που εγγυώνται την 
επισιτιστική κυριαρχία και την ορθή 
εφαρμογή της στρατηγικής «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο», 
συμπεριλαμβάνοντας έτσι πολιτικές και 
στρατηγικές για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

_________________ _________________
18 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

18 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

19 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της 
Ευρώπης για το 2030 — Επενδύουμε σε 
ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον προς 
όφελος των πολιτών μας» [COM(2020) 
562 final της 17.9.2020].

19 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της 
Ευρώπης για το 2030 — Επενδύουμε σε 
ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον προς 
όφελος των πολιτών μας» 
[COM(2020) 562 final της 17.9.2020].

20 Σημείο 3 της ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2020) 562.

20 Σημείο 3 της ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2020) 562.

21 REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση 
για πιο οικονομικά προσιτή, 
εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια 
[COM(2022) 108 final] («ανακοίνωση 
σχετικά με το REPowerEU»).

21 REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση 
για πιο οικονομικά προσιτή, 
εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια 
[COM(2022) 108 final] («ανακοίνωση 
σχετικά με το REPowerEU»).
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Τροπολογία 24
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Morten Petersen, Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18θέτει ως δεσμευτικό στόχο 
της Ένωσης να επιτευχθεί μερίδιο 
τουλάχιστον 32 % της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
έως το 2030. Σύμφωνα με το σχέδιο 
κλιματικών στόχων19, το μερίδιο της 
ανανεώσιμης ενέργειας στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να 
αυξηθεί στο 40 % έως το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου20. Στο πλαίσιο αυτό, τον 
Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή πρότεινε, στο 
πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να 
διπλασιαστεί το μερίδιο της ανανεώσιμης 
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα το 2030 
σε σύγκριση με το 2020, ώστε να φτάσει 
τουλάχιστον το 40 %. Η ανακοίνωση 
σχετικά με το REPowerEU21περιέγραφε 
ένα σχέδιο για την απεξάρτηση της ΕΕ από 
τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από 
το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Η 
ανακοίνωση προβλέπει την εμπροσθοβαρή 
ανάπτυξη της αιολικής και της ηλιακής 
ενέργειας, αυξάνοντας τον μέσο ρυθμό 
ανάπτυξης, καθώς και πρόσθετη 
δυναμικότητα ανανεώσιμης ενέργειας έως 
το 2030, ώστε να ανταποκριθεί στη 
μεγαλύτερη παραγωγή ανανεώσιμου 
υδρογόνου. Κάλεσε επίσης τους 
συννομοθέτες να εξετάσουν έναν 
υψηλότερο ή πιο πρώιμο στόχο για την 
ανανεώσιμη ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, 
είναι σκόπιμο να αυξηθεί ο στόχος της 

(3) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18 θέτει ως δεσμευτικό στόχο 
της Ένωσης να επιτευχθεί μερίδιο 
τουλάχιστον 32 % της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
έως το 2030. Σύμφωνα με το σχέδιο 
κλιματικών στόχων19, το μερίδιο της 
ανανεώσιμης ενέργειας στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να 
αυξηθεί στο 40 % έως το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου20. Στο πλαίσιο αυτό, τον 
Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή πρότεινε, στο 
πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να 
διπλασιαστεί το μερίδιο της ανανεώσιμης 
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα το 2030 
σε σύγκριση με το 2020, ώστε να φτάσει 
τουλάχιστον το 40 %. Η ανακοίνωση 
σχετικά με το REPowerEU21 περιέγραφε 
ένα σχέδιο για την απεξάρτηση της ΕΕ από 
τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από 
το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Οι 
εξαρτήσεις από το πετρέλαιο και το 
φυσικό αέριο θα πρέπει να εξαλειφθούν 
σταδιακά μέσω μιας ολοκληρωμένης 
πράσινης μετάβασης σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η 
ανακοίνωση προβλέπει την εμπροσθοβαρή 
ανάπτυξη της αιολικής και της ηλιακής 
ενέργειας, αυξάνοντας τον μέσο ρυθμό 
ανάπτυξης, καθώς και πρόσθετη 
δυναμικότητα ανανεώσιμης ενέργειας έως 
το 2030, ώστε να ανταποκριθεί στη 
μεγαλύτερη εγχώρια παραγωγή 



AM\1263812EL.docx 9/120 PE736.665v01-00

EL

Ένωσης σχετικά με την ανανεώσιμη 
ενέργεια έως και 45 %, προκειμένου να 
επισπευσθεί σημαντικά ο υφιστάμενος 
ρυθμός ανάπτυξης ανανεώσιμης ενέργειας, 
επισπεύδοντας έτσι τη σταδιακή εξάλειψη 
της εξάρτησης της ΕΕ μέσω της αύξησης 
της διαθεσιμότητας οικονομικά προσιτής, 
ασφαλούς και βιώσιμης ενέργειας στην 
Ένωση.

ανανεώσιμου υδρογόνου. Κάλεσε επίσης 
τους συννομοθέτες να εξετάσουν έναν 
υψηλότερο ή πιο πρώιμο στόχο για την 
ανανεώσιμη ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, 
είναι σκόπιμο να αυξηθεί ο στόχος της 
Ένωσης σχετικά με την ανανεώσιμη 
ενέργεια έως και 45 %, προκειμένου να 
επισπευσθεί σημαντικά ο υφιστάμενος 
ρυθμός ανάπτυξης ανανεώσιμης ενέργειας, 
επισπεύδοντας έτσι τη σταδιακή εξάλειψη 
της εξάρτησης της ΕΕ μέσω της αύξησης 
της διαθεσιμότητας οικονομικά προσιτής, 
ασφαλούς, βιώσιμης και τοπικά 
παραγόμενης ενέργειας στην Ένωση.

_________________ _________________
18 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

18 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

19 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της 
Ευρώπης για το 2030 — Επενδύουμε σε 
ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον προς 
όφελος των πολιτών μας» [COM(2020) 
562 final της 17.9.2020].

19 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της 
Ευρώπης για το 2030 — Επενδύουμε σε 
ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον προς 
όφελος των πολιτών μας» 
[COM(2020) 562 final της 17.9.2020].

20 Σημείο 3 της ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2020) 562.

20 Σημείο 3 της ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2020) 562.

21 REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση 
για πιο οικονομικά προσιτή, 
εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια 
[COM(2022) 108 final] («ανακοίνωση 
σχετικά με το REPowerEU»).

21 REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση 
για πιο οικονομικά προσιτή, 
εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια 
[COM(2022) 108 final] («ανακοίνωση 
σχετικά με το REPowerEU»).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι υψίστης σημασίας η ΕΕ να εστιάσει τη νομοθετική και οικονομική της προσπάθεια στην 
εξασφάλιση οικονομικά προσιτής, βιώσιμης και τοπικά παραγόμενης ενέργειας. Θα καταστήσει 
δυνατή την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της και της ανεξαρτησίας της από τις 
υπερβολικές εισαγωγές ενέργειας.

Τροπολογία 25
Ville Niinistö
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18θέτει ως δεσμευτικό στόχο 
της Ένωσης να επιτευχθεί μερίδιο 
τουλάχιστον 32 % της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
έως το 2030. Σύμφωνα με το σχέδιο 
κλιματικών στόχων19, το μερίδιο της 
ανανεώσιμης ενέργειας στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να 
αυξηθεί στο 40 % έως το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου20. Στο πλαίσιο αυτό, τον 
Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή πρότεινε, στο 
πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να 
διπλασιαστεί το μερίδιο της ανανεώσιμης 
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα το 2030 
σε σύγκριση με το 2020, ώστε να φτάσει 
τουλάχιστον το 40 %. Η ανακοίνωση 
σχετικά με το REPowerEU21περιέγραφε 
ένα σχέδιο για την απεξάρτηση της ΕΕ από 
τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από 
το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Η 
ανακοίνωση προβλέπει την εμπροσθοβαρή 
ανάπτυξη της αιολικής και της ηλιακής 
ενέργειας, αυξάνοντας τον μέσο ρυθμό 
ανάπτυξης, καθώς και πρόσθετη 
δυναμικότητα ανανεώσιμης ενέργειας έως 
το 2030, ώστε να ανταποκριθεί στη 
μεγαλύτερη παραγωγή ανανεώσιμου 
υδρογόνου. Κάλεσε επίσης τους 
συννομοθέτες να εξετάσουν έναν 
υψηλότερο ή πιο πρώιμο στόχο για την 
ανανεώσιμη ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, 
είναι σκόπιμο να αυξηθεί ο στόχος της 
Ένωσης σχετικά με την ανανεώσιμη 
ενέργεια έως και 45 %, προκειμένου να 
επισπευσθεί σημαντικά ο υφιστάμενος 
ρυθμός ανάπτυξης ανανεώσιμης ενέργειας, 
επισπεύδοντας έτσι τη σταδιακή εξάλειψη 

(3) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18 θέτει ως δεσμευτικό στόχο 
της Ένωσης να επιτευχθεί μερίδιο 
τουλάχιστον 32% της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
έως το 2030. Για να επιτευχθεί ο στόχος 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
και του 8ου ΠΔΠ και να προσαρμοστεί η 
νομοθεσία στον στόχο του 1,5°C, το 
μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας στην 
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 
θα πρέπει να αυξηθεί στο 56% 
τουλάχιστον και η ενεργειακή απόδοση 
τουλάχιστον στο 45% έως το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
μείωσης των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου του στην Ένωση20. Στο 
πλαίσιο αυτό, τον Ιούλιο του 2021 η 
Επιτροπή πρότεινε, στο πλαίσιο της 
δέσμης μέτρων για την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία, να διπλασιαστεί το 
μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα το 2030 σε σύγκριση με 
το 2020, ώστε να φτάσει τουλάχιστον το 
40 %. Η ανακοίνωση σχετικά με το 
REPowerEU21 περιέγραφε ένα σχέδιο για 
την απεξάρτηση της ΕΕ από τα ρωσικά 
ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από το τέλος 
της τρέχουσας δεκαετίας. Η ανακοίνωση 
προβλέπει την εμπροσθοβαρή ανάπτυξη 
της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, 
αυξάνοντας τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης, 
καθώς και πρόσθετη δυναμικότητα 
ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2030, ώστε 
να ανταποκριθεί στη μεγαλύτερη 
παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου. 
Κάλεσε επίσης τους συννομοθέτες να 
εξετάσουν έναν υψηλότερο ή πιο πρώιμο 
στόχο για την ανανεώσιμη ενέργεια. Στο 
πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμο να αυξηθεί ο 
στόχος της Ένωσης σχετικά με την 
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της εξάρτησης της ΕΕ μέσω της αύξησης 
της διαθεσιμότητας οικονομικά προσιτής, 
ασφαλούς και βιώσιμης ενέργειας στην 
Ένωση.

ανανεώσιμη ενέργεια έως και 45% 
τουλάχιστον, προκειμένου να επισπευσθεί 
σημαντικά ο υφιστάμενος ρυθμός 
ανάπτυξης ανανεώσιμης ενέργειας, 
επισπεύδοντας έτσι τη σταδιακή εξάλειψη 
της εξάρτησης της ΕΕ από τα ορυκτά 
καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια μέσω 
της αύξησης της διαθεσιμότητας 
οικονομικά προσιτής, ασφαλούς, βιώσιμης 
και ανανεώσιμης ενέργειας στην Ένωση.

_________________ _________________
18 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

18 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

19 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας 
της Ευρώπης για το 2030 — Επενδύουμε 
σε ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον προς 
όφελος των πολιτών μας» [COM(2020) 
562 final της 17.9.2020].
20 Σημείο 3 της ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2020) 562.

20 Σημείο 3 της ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2020) 562.

21 REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση 
για πιο οικονομικά προσιτή, 
εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια 
[COM(2022) 108 final] («ανακοίνωση 
σχετικά με το REPowerEU»).

21 REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση 
για πιο οικονομικά προσιτή, 
εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια 
[COM(2022) 108 final] («ανακοίνωση 
σχετικά με το REPowerEU»).

Or. en

Τροπολογία 26
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18θέτει ως δεσμευτικό στόχο 
της Ένωσης να επιτευχθεί μερίδιο 
τουλάχιστον 32 % της ενέργειας από 

(3) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18 θέτει ως δεσμευτικό στόχο 
της Ένωσης να επιτευχθεί μερίδιο 
τουλάχιστον 32 % της ενέργειας από 



PE736.665v01-00 12/120 AM\1263812EL.docx

EL

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
έως το 2030. Σύμφωνα με το σχέδιο 
κλιματικών στόχων19, το μερίδιο της 
ανανεώσιμης ενέργειας στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να 
αυξηθεί στο 40 % έως το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου20. Στο πλαίσιο αυτό, τον 
Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή πρότεινε, στο 
πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να 
διπλασιαστεί το μερίδιο της ανανεώσιμης 
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα το 2030 
σε σύγκριση με το 2020, ώστε να φτάσει 
τουλάχιστον το 40 %. Η ανακοίνωση 
σχετικά με το REPowerEU21περιέγραφε 
ένα σχέδιο για την απεξάρτηση της ΕΕ από 
τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από 
το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Η 
ανακοίνωση προβλέπει την εμπροσθοβαρή 
ανάπτυξη της αιολικής και της ηλιακής 
ενέργειας, αυξάνοντας τον μέσο ρυθμό 
ανάπτυξης, καθώς και πρόσθετη 
δυναμικότητα ανανεώσιμης ενέργειας έως 
το 2030, ώστε να ανταποκριθεί στη 
μεγαλύτερη παραγωγή ανανεώσιμου 
υδρογόνου. Κάλεσε επίσης τους 
συννομοθέτες να εξετάσουν έναν 
υψηλότερο ή πιο πρώιμο στόχο για την 
ανανεώσιμη ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, 
είναι σκόπιμο να αυξηθεί ο στόχος της 
Ένωσης σχετικά με την ανανεώσιμη 
ενέργεια έως και 45 %, προκειμένου να 
επισπευσθεί σημαντικά ο υφιστάμενος 
ρυθμός ανάπτυξης ανανεώσιμης ενέργειας, 
επισπεύδοντας έτσι τη σταδιακή εξάλειψη 
της εξάρτησης της ΕΕ μέσω της αύξησης 
της διαθεσιμότητας οικονομικά προσιτής, 
ασφαλούς και βιώσιμης ενέργειας στην 
Ένωση.

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
έως το 2030. Σύμφωνα με το σχέδιο 
κλιματικών στόχων19, το μερίδιο της 
ανανεώσιμης ενέργειας στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να 
αυξηθεί στο 40 % έως το 2030, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου20. Στο πλαίσιο αυτό, τον 
Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή πρότεινε, στο 
πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να 
διπλασιαστεί το μερίδιο της ανανεώσιμης 
ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα το 2030 
σε σύγκριση με το 2020, ώστε να φτάσει 
τουλάχιστον το 40 %. Η ανακοίνωση 
σχετικά με το REPowerEU21 περιέγραφε 
ένα σχέδιο για την απεξάρτηση της ΕΕ από 
τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από 
το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Η 
ανακοίνωση προβλέπει την εμπροσθοβαρή 
ανάπτυξη της αιολικής και της ηλιακής 
ενέργειας, αυξάνοντας τον μέσο ρυθμό 
ανάπτυξης, καθώς και πρόσθετη 
δυναμικότητα ανανεώσιμης ενέργειας έως 
το 2030, ώστε να ανταποκριθεί στη 
μεγαλύτερη παραγωγή ανανεώσιμου 
υδρογόνου. Κάλεσε επίσης τους 
συννομοθέτες να εξετάσουν έναν 
υψηλότερο ή πιο πρώιμο στόχο για την 
ανανεώσιμη ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, 
είναι σκόπιμο, με την επιφύλαξη της 
ολοκλήρωσης επαρκούς αριθμού 
εκτιμήσεων περιφερειακού αντικτύπου, 
να αυξηθεί ο στόχος της Ένωσης σχετικά 
με την ανανεώσιμη ενέργεια έως και 45 %, 
προκειμένου να επισπευσθεί σημαντικά ο 
υφιστάμενος ρυθμός ανάπτυξης 
ανανεώσιμης ενέργειας, επισπεύδοντας 
έτσι τη σταδιακή εξάλειψη της εξάρτησης 
της ΕΕ μέσω της αύξησης της 
διαθεσιμότητας οικονομικά προσιτής, 
ασφαλούς και βιώσιμης ενέργειας στην 
Ένωση.

_________________ _________________
18 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 

18 Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
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για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 
21.12.2018, σ. 82).

19 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της 
Ευρώπης για το 2030 — Επενδύουμε σε 
ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον προς 
όφελος των πολιτών μας» [COM(2020) 
562 final της 17.9.2020].

19 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της 
Ευρώπης για το 2030 — Επενδύουμε σε 
ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον προς 
όφελος των πολιτών μας» 
[COM(2020) 562 final της 17.9.2020].

20 Σημείο 3 της ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2020) 562.

20 Σημείο 3 της ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2020) 562.

21 REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση 
για πιο οικονομικά προσιτή, 
εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια 
[COM(2022) 108 final] («ανακοίνωση 
σχετικά με το REPowerEU»).

21 REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση 
για πιο οικονομικά προσιτή, 
εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια 
[COM(2022) 108 final] («ανακοίνωση 
σχετικά με το REPowerEU»).

Or. en

Τροπολογία 27
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Μετά την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, η ανάγκη για ταχεία 
ενεργειακή μετάβαση δεν υπήρξε ποτέ 
ισχυρότερη και σαφέστερη. Η Ρωσία 
παρείχε πάνω από το 40 % της συνολικής 
κατανάλωσης φυσικού αερίου της ΕΕ, για 
χρήση κυρίως στον κατασκευαστικό 
τομέα, ο οποίος ευθύνεται για το 40 % της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της 
ΕΕ. Μετά την εισβολή, η ΕΕ αναζήτησε 
προμηθευτές από άλλες τρίτες χώρες, 
ωστόσο η λύση αντικαθιστά τα ορυκτά 
καύσιμα από την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης αντλιών 
θερμότητας, η ΕΕ θα μπορούσε να 
εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες 
εισαγωγών ορυκτών καυσίμων. Με την 
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εμπροσθοβαρή υλοποίηση των 
επενδύσεων αυτών, 10 εκατομμύρια 
υδραυλικές αντλίες θερμότητας έως το 
2026 θα επιταχύνουν περαιτέρω τη 
μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από 
εξωτερικούς προμηθευτές. Σύμφωνα με 
το REPowerEU, μόνο για το 2022 θα 
μπορούσε να εξοικονομηθεί πρόσθετη 
ποσότητα 12 bcm αερίου από κάθε 10 
εκατομμύριο εγκατεστημένες αντλίες 
θερμότητας. Εάν η πρωτοβουλία για τις 
ηλιακές στέγες της ανακοίνωσης 
RepowerEU καλύπτεται επαρκώς από τις 
διατάξεις της οδηγίας για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων (COM (2021) 802 
final), εξακολουθεί να απουσιάζει ειδική 
πρωτοβουλία για τις αντλίες θερμότητας 
και, επομένως, απαιτείται στην παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 28
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι χρονοβόρες διοικητικές 
διαδικασίες αποτελούν έναν από τους 
βασικούς φραγμούς για τις επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις 
συναφείς υποδομές τους. Οι εν λόγω 
φραγμοί περιλαμβάνουν την 
πολυπλοκότητα των εφαρμοστέων 
κανόνων για την επιλογή τοποθεσίας και 
τις διοικητικές άδειες για έργα, την 
πολυπλοκότητα και τη διάρκεια της 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των έργων, ζητήματα 
σύνδεσης στο δίκτυο, περιορισμούς στην 
προσαρμογή των τεχνολογικών 
προδιαγραφών κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης ή θέματα στελέχωσης των 
αρχών αδειοδότησης ή των διαχειριστών 

(4) Οι χρονοβόρες διοικητικές 
διαδικασίες αποτελούν έναν από τους 
βασικούς φραγμούς για τις επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις 
συναφείς υποδομές τους. Οι εν λόγω 
φραγμοί περιλαμβάνουν την 
πολυπλοκότητα των εφαρμοστέων 
κανόνων για την επιλογή τοποθεσίας και 
τις διοικητικές άδειες για έργα, την 
πολυπλοκότητα και τη διάρκεια της 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των έργων, ζητήματα 
σύνδεσης στο δίκτυο και ανάπτυξης 
δικτύων, περιορισμούς στην προσαρμογή 
των τεχνολογικών προδιαγραφών κατά τη 
διαδικασία αδειοδότησης ή θέματα 
στελέχωσης των αρχών αδειοδότησης ή 



AM\1263812EL.docx 15/120 PE736.665v01-00

EL

του δικτύου. Προκειμένου να επισπευσθεί 
ο ρυθμός ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης 
ενέργειας, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
κανόνες που θα απλουστεύσουν και θα 
επισπεύσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης.

των διαχειριστών του δικτύου. 
Προκειμένου να επισπευσθεί ο ρυθμός 
ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης ενέργειας, 
είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες 
που θα απλουστεύσουν και θα 
επισπεύσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης, 
ενώ λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική 
αποδοχή της ανάπτυξης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Τροπολογία 29
Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι χρονοβόρες διοικητικές 
διαδικασίες αποτελούν έναν από τους 
βασικούς φραγμούς για τις επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις 
συναφείς υποδομές τους. Οι εν λόγω 
φραγμοί περιλαμβάνουν την 
πολυπλοκότητα των εφαρμοστέων 
κανόνων για την επιλογή τοποθεσίας και 
τις διοικητικές άδειες για έργα, την 
πολυπλοκότητα και τη διάρκεια της 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των έργων, ζητήματα 
σύνδεσης στο δίκτυο, περιορισμούς στην 
προσαρμογή των τεχνολογικών 
προδιαγραφών κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης ή θέματα στελέχωσης των 
αρχών αδειοδότησης ή των διαχειριστών 
του δικτύου. Προκειμένου να επισπευσθεί 
ο ρυθμός ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης 
ενέργειας, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
κανόνες που θα απλουστεύσουν και θα 
επισπεύσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης.

(4) Οι χρονοβόρες διοικητικές 
διαδικασίες αποτελούν έναν από τους 
βασικούς φραγμούς για τις επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις 
συναφείς υποδομές τους. Οι εν λόγω 
φραγμοί περιλαμβάνουν την 
πολυπλοκότητα των εφαρμοστέων 
κανόνων για την επιλογή τοποθεσίας και 
τις διοικητικές άδειες για έργα, ειδικότερα, 
σε σχέση με τους υφιστάμενους 
περιορισμούς που συνδέονται με την 
ιστορική αξία ορισμένων τόπων, την 
πολυπλοκότητα και τη διάρκεια της 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των έργων, ζητήματα 
σύνδεσης στο δίκτυο, περιορισμούς στην 
προσαρμογή των τεχνολογικών 
προδιαγραφών κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης ή θέματα στελέχωσης των 
αρχών αδειοδότησης ή των διαχειριστών 
του δικτύου. Προκειμένου να επισπευσθεί 
ο ρυθμός ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης 
ενέργειας, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
κανόνες που θα απλουστεύσουν και θα 
επισπεύσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Οι διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την υλοποίηση έργων ανανεώσιμης ενέργειας σε 
τόπους ιστορικής αξίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και χρονοβόρες, ιδίως λόγω του βέτο που 
ασκούν οι αρχές εποπτείας στα πολιτιστικά αγαθά. Για τούτο, είναι αναγκαίο να εξορθολογιστεί 
η διαδικασία και να επιταχυνθούν οι εν λόγω διαδικασίες.

Τροπολογία 30
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι χρονοβόρες διοικητικές 
διαδικασίες αποτελούν έναν από τους 
βασικούς φραγμούς για τις επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις 
συναφείς υποδομές τους. Οι εν λόγω 
φραγμοί περιλαμβάνουν την 
πολυπλοκότητα των εφαρμοστέων 
κανόνων για την επιλογή τοποθεσίας και 
τις διοικητικές άδειες για έργα, την 
πολυπλοκότητα και τη διάρκεια της 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των έργων, ζητήματα 
σύνδεσης στο δίκτυο, περιορισμούς στην 
προσαρμογή των τεχνολογικών 
προδιαγραφών κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης ή θέματα στελέχωσης των 
αρχών αδειοδότησης ή των διαχειριστών 
του δικτύου. Προκειμένου να επισπευσθεί 
ο ρυθμός ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης 
ενέργειας, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
κανόνες που θα απλουστεύσουν και θα 
επισπεύσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης.

(4) Οι χρονοβόρες διοικητικές 
διαδικασίες αποτελούν έναν από τους 
βασικούς φραγμούς για τις επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις 
συναφείς υποδομές τους. Οι εν λόγω 
φραγμοί περιλαμβάνουν την 
πολυπλοκότητα των εφαρμοστέων 
κανόνων για την επιλογή τοποθεσίας και 
τις διοικητικές άδειες για έργα, ζητήματα 
σύνδεσης στο δίκτυο, περιορισμούς στην 
προσαρμογή των τεχνολογικών 
προδιαγραφών κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης ή θέματα στελέχωσης των 
αρχών αδειοδότησης ή των διαχειριστών 
του δικτύου μεταξύ άλλων. Προκειμένου 
να επισπευσθεί ο ρυθμός ανάπτυξης έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας, είναι απαραίτητο 
να θεσπιστούν κανόνες που θα 
απλουστεύσουν και θα επισπεύσουν τις 
διαδικασίες αδειοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 31
Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 
εξορθολογίζει τις απαιτήσεις για την 
απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών 
αδειοδότησης των σταθμών ανανεώσιμης 
ενέργειας, θεσπίζοντας κανόνες για την 
οργάνωση και τη μέγιστη διάρκεια του 
διοικητικού σκέλους της διαδικασίας 
αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας, οι οποίοι καλύπτουν όλες τις 
σχετικές άδειες εγκατάστασης, ανανέωσης 
και εκμετάλλευσης των σταθμών και για 
τη σύνδεσή τους στο δίκτυο.

(5) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 
εξορθολογίζει τις απαιτήσεις για την 
απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών 
αδειοδότησης των σταθμών ανανεώσιμης 
ενέργειας, θεσπίζοντας κανόνες για την 
οργάνωση και τη μέγιστη διάρκεια του 
διοικητικού σκέλους της διαδικασίας 
αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας, οι οποίοι καλύπτουν όλες τις 
σχετικές άδειες εγκατάστασης, ανανέωσης 
και εκμετάλλευσης των σταθμών και για 
τη σύνδεσή τους στο δίκτυο. Επιπλέον, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ταχύτερη ανάπτυξη και υλοποίηση έργων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να 
καταρτίσει ειδικό σχέδιο απόδοσης για 
τις δραστηριότητες παραγωγής. Το 
σχέδιο αυτό θα παρέχει στήριξη για 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής, 
εξασφαλίζοντας κίνητρα για την επίτευξη 
πραγματικών στόχων εξοικονόμησης που 
αξιολογούνται βάσει της διαφοράς μεταξύ 
κατανάλωσης πριν και μετά την 
παρέμβαση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να θεσπιστεί ad hoc σχέδιο απόδοσης για τις δραστηριότητες παραγωγής και να 
προστεθεί παρέκκλιση από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν μέτρα για την τόνωση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 32
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Απαιτείται περαιτέρω απλούστευση 
και επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης 

(6) Απαιτείται περαιτέρω απλούστευση 
και επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης 
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διοικητικών αδειών με συντονισμένο και 
εναρμονισμένο τρόπο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα επιτύχει τους 
φιλόδοξους ενεργειακούς και κλιματικούς 
στόχους της για το 2030 και τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την αρχή 
της «μη πρόκλησης βλάβης» της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η 
θέσπιση συντομότερων και σαφών 
προθεσμιών για τη λήψη αποφάσεων από 
τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά την έκδοση 
άδειας για τις εγκαταστάσεις ανανεώσιμης 
ενέργειας με βάση μια πλήρη αίτηση, θα 
επισπεύσει την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας. Ωστόσο, είναι 
σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ των 
έργων σε περιοχές ιδιαίτερα πρόσφορες για 
την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμης 
ενέργειας, για τα οποία οι προθεσμίες 
μπορούν να εξορθολογιστούν σημαντικά 
(περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και των 
έργων που βρίσκονται εκτός αυτών των 
περιοχών.

διοικητικών αδειών με συντονισμένο και 
εναρμονισμένο τρόπο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα επιτύχει τους 
φιλόδοξους ενεργειακούς και κλιματικούς 
στόχους της για το 2030 και τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την αρχή 
της «μη πρόκλησης βλάβης» της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η 
οποία πρέπει να αποτελεί αναγκαία 
συνθήκη για την ανάπτυξη και εκτέλεση 
έργων. Η θέσπιση συντομότερων και 
σαφών προθεσμιών για τη λήψη 
αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές όσον 
αφορά την έκδοση άδειας για τις 
εγκαταστάσεις ανανεώσιμης ενέργειας με 
βάση μια πλήρη αίτηση, θα επισπεύσει την 
ανάπτυξη έργων ανανεώσιμης ενέργειας. 
Ωστόσο, είναι σκόπιμο να γίνει διάκριση 
μεταξύ των έργων σε περιοχές ιδιαίτερα 
πρόσφορες για την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας, για τα οποία οι 
προθεσμίες μπορούν να εξορθολογιστούν 
σημαντικά (περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και των 
έργων που βρίσκονται εκτός αυτών των 
περιοχών στις οποίες, λόγω της 
περιβαλλοντικής αξίας ή της ιστορικής, 
πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής ή 
αρχαιολογικής κληρονομιάς, οι εν λόγω 
εγκαταστάσεις δεν μπορούν να 
αναπτυχθούν με κανέναν τρόπο λόγω της 
ανεπανόρθωτης ζημίας που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν.

Or. en

Τροπολογία 33
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ορισμένα από τα συνηθέστερα 
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι 
υπεύθυνοι ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης 

(7) Ορισμένα από τα συνηθέστερα 
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι 
υπεύθυνοι ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης 
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ενέργειας αφορούν τις διαδικασίες που 
έχουν θεσπιστεί σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο για την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
προτεινόμενων έργων. Ως εκ τούτου, είναι 
σκόπιμο να εξορθολογιστούν ορισμένες 
περιβαλλοντικές πτυχές των διαδικασιών 
αδειοδότησης για τα έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας.

ενέργειας αφορούν τις διαδικασίες που 
έχουν θεσπιστεί σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο για την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
προτεινόμενων έργων. Ως εκ τούτου, είναι 
σκόπιμο να εξορθολογιστούν ορισμένες 
περιβαλλοντικές πτυχές των διαδικασιών 
αδειοδότησης για τα έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας χωρίς να υπονομεύεται η 
περιβαλλοντική προστασία. Ωστόσο, οι 
«περιοχές πρώτης επιλογής», όπως οι 
στέγες οικιστικών κτιρίων, γραφείων, 
δημόσιων εγκαταστάσεων των 
διοικήσεων, βιομηχανικών χώρων, 
ορυχείων ή υποβαθμισμένων χώρων που 
δεν είναι κατάλληλοι για τη γεωργία, όπου 
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι 
μικρές ή πολύ σπάνιες, είναι λογικό να 
διαθέτουν με ένα ταχύ σύστημα για την 
ανάπτυξή τους, το οποίο θα ωφελήσει 
αναμφίβολα τις εγκαταστάσεις 
αυτοκατανάλωσης, τόσο συλλογικές όσο 
και ατομικές, καθώς και τις τοπικές 
ενεργειακές κοινότητες.

Or. en

Τροπολογία 34
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ορισμένα από τα συνηθέστερα 
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι 
υπεύθυνοι ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης 
ενέργειας αφορούν τις διαδικασίες που 
έχουν θεσπιστεί σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο για την αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
προτεινόμενων έργων. Ως εκ τούτου, είναι 
σκόπιμο να εξορθολογιστούν ορισμένες 
περιβαλλοντικές πτυχές των διαδικασιών 
αδειοδότησης για τα έργα ανανεώσιμης 

(7) Ορισμένα από τα συνηθέστερα 
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι 
υπεύθυνοι ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης 
ενέργειας αφορούν πολύπλοκες και 
παρατεταμένες διοικητικές διαδικασίες, 
διαδικασίες αδειοδότησης και σύνδεσης 
με το δίκτυο που έχουν θεσπιστεί σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, έλλειψη 
επαρκούς στελέχωσης και τεχνικής 
πραγματογνωσίας στις αρχές 
αδειοδότησης. Ως εκ τούτου, είναι 
σκόπιμο να εξορθολογιστούν οι 
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ενέργειας. διαδικασίες αδειοδότησης για τα έργα 
ανανεώσιμης ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 35
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Οι πολίτες, οι τοπικές αρχές και οι 
ΜΜΕ, που ενεργούν ως μεμονωμένοι και 
συλλογικοί αυτοκαταναλωτές και μέσω 
κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, επηρεάζονται δυσανάλογα από 
πολύπλοκες, χρονοβόρες και αδιαφανείς 
διοικητικές διαδικασίες. Αυτό οφείλεται 
συχνά στην έλλειψη πείρας ή 
πραγματογνωσίας, οικονομικών και 
ανθρώπινων πόρων για την πλοήγηση 
στις διαδικασίες αδειοδότησης και 
σύνδεσης με το δίκτυο ειδικότερα. Είναι 
αναγκαίο να διευκολυνθεί η επιτυχής 
εκτέλεση των σχετικών διαδικασιών από 
μη επαγγελματικούς και μη εμπορικούς 
παράγοντες της αγοράς για την απόκτηση 
σχετικών εγκρίσεων. Αυτό θα πρέπει να 
διευκολυνθεί με την απλούστευση, όπου 
είναι αναγκαίο, καθώς και με ειδικές 
θυρίδες στις περιπτώσεις που οι φορείς 
αυτοί δεν έχουν την ίδια ικανότητα με 
άλλους επαγγελματίες συμμετέχοντες 
στην αγορά που διαθέτουν επαρκείς 
πόρους. Ο ολοκληρωμένος πολυεπίπεδος 
σχεδιασμός και η χαρτογράφηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζουν τον τοπικό 
σχεδιασμό και τη χαρτογράφηση που 
πραγματοποιείται σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νέου άρθρου 15ββ, και να 
προσδιορίζουν τις εκτιμώμενες ανάγκες 
σε προσωπικό και κατάρτιση, και τις 
τεχνικές ανάγκες των αρχών χορήγησης 
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αδειών, όπως επίσης τις αναμενόμενες 
χρηματοδοτικές ανάγκες.

Or. en

Τροπολογία 36
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η ταχύτερη ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας θα μπορούσε να 
υποστηριχτεί από τον στρατηγικό 
σχεδιασμό τον οποίο θα 
πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν 
τις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που 
είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις εθνικές συνεισφορές 
τους προς τον αναθεωρημένο στόχο 
σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια για 
το 2030 που ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 
2018/2001. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τις εκτιμώμενες πορείες 
τους και τη συνολική προγραμματισμένη 
εγκατεστημένη ισχύ και θα πρέπει να 
προσδιορίζονται από την τεχνολογία 
ανανεώσιμης ενέργειας που ορίζεται στα 
επικαιροποιημένα εθνικά σχέδια των 
κρατών μελών για την ενέργεια και το 
κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. Ο 
προσδιορισμός των απαιτούμενων 
χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι διάφορες χερσαίες και 
θαλάσσιες περιοχές για την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας μέσω των 
διαφόρων τεχνολογιών, την προβλεπόμενη 

(8) Η ταχύτερη ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί με 
ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σχεδιασμό 
και χαρτογράφηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας από τα κράτη μέλη σε 
διαρθρωμένο συντονισμό με τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προσδιορίζουν το έδαφος, 
τις επιφάνειες, τις υποεπιφάνειες, τις 
θαλάσσιες περιοχές και τις περιοχές 
εσωτερικών υδάτων που απαιτούνται για 
την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
προκειμένου να καλύψουν τουλάχιστον τις 
εθνικές συνεισφορές τους στον 
αναθεωρημένο στόχο για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές για το 2030 που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, καθώς και τις 
εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές 
τους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 και τον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας. Οι περιοχές αυτές θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις 
εκτιμώμενες πορείες τους και τη συνολική 
προγραμματισμένη εγκατεστημένη ισχύ 
και θα πρέπει να προσδιορίζονται από την 
τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας που 
ορίζεται στα επικαιροποιημένα εθνικά 
σχέδια των κρατών μελών για την ενέργεια 
και το κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. Ο 
προσδιορισμός του εδάφους, των 
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ζήτηση ενέργειας συνολικά και στις 
διάφορες περιοχές του κράτους μέλους και 
τη διαθεσιμότητα σχετικών υποδομών 
δικτύου, αποθήκευσης και άλλων 
εργαλείων ευελιξίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τη δυναμικότητα που απαιτείται για την 
κάλυψη της αυξανόμενης ποσότητας 
ανανεώσιμης ενέργειας.

επιφανειών, των υποεπιφανειών, των 
εσωτερικών υδάτων και των θαλάσσιων 
περιοχών που απαιτούνται θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τη διαθεσιμότητα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις 
δυνατότητες που προσφέρουν οι διάφορες 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές με τις διάφορες τεχνολογίες, την 
προβλεπόμενη ενεργειακή ζήτηση, 
λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή 
απόδοση και την απόδοση του 
συστήματος, συνολικά και στις διάφορες 
περιφέρειες του κράτους μέλους, τη 
διαθεσιμότητα σχετικών δικτύων 
θέρμανσης και ψύξης και υποδομών 
δικτύου, την αποθήκευση ενέργειας και 
άλλα εργαλεία ευελιξίας, με γνώμονα την 
ικανότητα που απαιτείται για την κάλυψη 
της αυξανόμενης ποσότητας ανανεώσιμης 
ενέργειας, τη δυνατότητα ενεργού 
συμμετοχής των πολιτών στο ενεργειακό 
σύστημα, ως ατομικών και συλλογικών 
αυτοκαταναλωτών και μέσω κοινοτήτων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τους 
τομείς με άλλες πρωτογενείς χρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 37
Christophe Grudler, Nicola Danti, Claudia Gamon, Morten Petersen, Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η ταχύτερη ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας θα μπορούσε να 
υποστηριχτεί από τον στρατηγικό 
σχεδιασμό τον οποίο θα 
πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν 
τις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που 
είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις εθνικές συνεισφορές 

(8) Η ταχύτερη ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας θα πρέπει να 
υποστηριχτεί από τον στρατηγικό 
σχεδιασμό τον οποίο θα 
πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν 
τις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που 
είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις εθνικές συνεισφορές 
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τους προς τον αναθεωρημένο στόχο 
σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια για το 
2030 που ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 
2018/2001. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τις εκτιμώμενες πορείες 
τους και τη συνολική προγραμματισμένη 
εγκατεστημένη ισχύ και θα πρέπει να 
προσδιορίζονται από την τεχνολογία 
ανανεώσιμης ενέργειας που ορίζεται στα 
επικαιροποιημένα εθνικά σχέδια των 
κρατών μελών για την ενέργεια και το 
κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. Ο 
προσδιορισμός των απαιτούμενων 
χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι διάφορες χερσαίες και 
θαλάσσιες περιοχές για την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας μέσω των 
διαφόρων τεχνολογιών, την προβλεπόμενη 
ζήτηση ενέργειας συνολικά και στις 
διάφορες περιοχές του κράτους μέλους και 
τη διαθεσιμότητα σχετικών υποδομών 
δικτύου, αποθήκευσης και άλλων 
εργαλείων ευελιξίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τη δυναμικότητα που απαιτείται για την 
κάλυψη της αυξανόμενης ποσότητας 
ανανεώσιμης ενέργειας.

τους προς τον αναθεωρημένο στόχο 
σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια για το 
2030 που ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/2001. Όταν είναι διαθέσιμη, η 
χαρτογράφηση των περιοχών θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνει υπόψη την πορεία 
προς την κλιματική ουδετερότητα που 
πρέπει να επιτευχθεί έως το 2050. Οι 
περιοχές αυτές θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τις εκτιμώμενες πορείες 
τους και τη συνολική προγραμματισμένη 
εγκατεστημένη ισχύ και θα πρέπει να 
προσδιορίζονται από την τεχνολογία 
ανανεώσιμης ενέργειας που ορίζεται στα 
επικαιροποιημένα εθνικά σχέδια των 
κρατών μελών για την ενέργεια και το 
κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. Ο 
προσδιορισμός των απαιτούμενων 
χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι διάφορες χερσαίες και 
θαλάσσιες περιοχές για την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας μέσω των 
διαφόρων τεχνολογιών, την προβλεπόμενη 
ζήτηση ενέργειας συνολικά και στις 
διάφορες περιοχές του κράτους μέλους και 
τη διαθεσιμότητα σχετικών υποδομών 
δικτύου, αποθήκευσης και άλλων 
εργαλείων ευελιξίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τη δυναμικότητα που απαιτείται για την 
κάλυψη της αυξανόμενης ποσότητας 
ανανεώσιμης ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν τις ανάγκες τους και να προβλέψουν τις ενεργειακές τους 
ικανότητες έως το 2050, προκειμένου να διασφαλιστεί η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Τροπολογία 38
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η ταχύτερη ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας θα μπορούσε να 
υποστηριχτεί από τον στρατηγικό 
σχεδιασμό τον οποίο θα 
πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν 
τις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που 
είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις εθνικές συνεισφορές 
τους προς τον αναθεωρημένο στόχο 
σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια για το 
2030 που ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 
2018/2001. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τις εκτιμώμενες πορείες 
τους και τη συνολική προγραμματισμένη 
εγκατεστημένη ισχύ και θα πρέπει να 
προσδιορίζονται από την τεχνολογία 
ανανεώσιμης ενέργειας που ορίζεται στα 
επικαιροποιημένα εθνικά σχέδια των 
κρατών μελών για την ενέργεια και το 
κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. Ο 
προσδιορισμός των απαιτούμενων 
χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι διάφορες χερσαίες και 
θαλάσσιες περιοχές για την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας μέσω των 
διαφόρων τεχνολογιών, την προβλεπόμενη 
ζήτηση ενέργειας συνολικά και στις 
διάφορες περιοχές του κράτους μέλους και 
τη διαθεσιμότητα σχετικών υποδομών 
δικτύου, αποθήκευσης και άλλων 
εργαλείων ευελιξίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τη δυναμικότητα που απαιτείται για την 
κάλυψη της αυξανόμενης ποσότητας 
ανανεώσιμης ενέργειας.

(8) Η ταχύτερη ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας θα μπορούσε να 
υποστηριχτεί από τον στρατηγικό 
σχεδιασμό τον οποίο θα 
πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν 
τις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που 
είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις εθνικές συνεισφορές 
τους προς τον αναθεωρημένο στόχο 
σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια για το 
2030 που ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/2001, καθώς και τον στόχο της 
κλιματικής ουδετερότητας που 
καθορίζονται στο άρθρο 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119. Οι περιοχές 
αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις 
εκτιμώμενες πορείες τους και τη συνολική 
προγραμματισμένη εγκατεστημένη ισχύ 
και θα πρέπει να προσδιορίζονται από την 
τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας που 
ορίζεται στα επικαιροποιημένα εθνικά 
σχέδια των κρατών μελών για την ενέργεια 
και το κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. Ο 
προσδιορισμός των απαιτούμενων 
χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι διάφορες χερσαίες και 
θαλάσσιες περιοχές για την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας μέσω των 
διαφόρων τεχνολογιών, την προβλεπόμενη 
ζήτηση ενέργειας συνολικά και στις 
διάφορες περιοχές του κράτους μέλους και 
τη διαθεσιμότητα σχετικών υποδομών 
δικτύου, αποθήκευσης και άλλων 
εργαλείων ευελιξίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τη δυναμικότητα που απαιτείται για την 
κάλυψη της αυξανόμενης ποσότητας 
ανανεώσιμης ενέργειας.
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Or. en

Τροπολογία 39
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η ταχύτερη ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας θα μπορούσε να 
υποστηριχτεί από τον στρατηγικό 
σχεδιασμό τον οποίο θα 
πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν 
τις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που 
είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις εθνικές συνεισφορές 
τους προς τον αναθεωρημένο στόχο 
σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια για το 
2030 που ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 
2018/2001. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τις εκτιμώμενες πορείες 
τους και τη συνολική προγραμματισμένη 
εγκατεστημένη ισχύ και θα πρέπει να 
προσδιορίζονται από την τεχνολογία 
ανανεώσιμης ενέργειας που ορίζεται στα 
επικαιροποιημένα εθνικά σχέδια των 
κρατών μελών για την ενέργεια και το 
κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. Ο 
προσδιορισμός των απαιτούμενων 
χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι διάφορες χερσαίες και 
θαλάσσιες περιοχές για την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας μέσω των 
διαφόρων τεχνολογιών, την προβλεπόμενη 
ζήτηση ενέργειας συνολικά και στις 
διάφορες περιοχές του κράτους μέλους και 
τη διαθεσιμότητα σχετικών υποδομών 
δικτύου, αποθήκευσης και άλλων 

(8) Η ταχύτερη ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας θα πρέπει να 
υποστηριχτεί από τον στρατηγικό 
σχεδιασμό τον οποίο θα 
πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν 
τις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που 
είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις εθνικές συνεισφορές 
τους προς τον αναθεωρημένο στόχο 
σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια για το 
2030 που ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/2001. Οι περιοχές αυτές θα 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις 
εκτιμώμενες πορείες τους και τη συνολική 
προγραμματισμένη εγκατεστημένη ισχύ 
και θα πρέπει να προσδιορίζονται από την 
τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας που 
ορίζεται στα επικαιροποιημένα εθνικά 
σχέδια των κρατών μελών για την ενέργεια 
και το κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. Ο 
προσδιορισμός των απαιτούμενων 
χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι διάφορες χερσαίες και 
θαλάσσιες περιοχές για την παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας μέσω των 
διαφόρων τεχνολογιών, την προβλεπόμενη 
ζήτηση ενέργειας συνολικά και στις 
διάφορες περιοχές του κράτους μέλους και 
τη διαθεσιμότητα σχετικών υποδομών 
δικτύου, αποθήκευσης και άλλων 
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εργαλείων ευελιξίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τη δυναμικότητα που απαιτείται για την 
κάλυψη της αυξανόμενης ποσότητας 
ανανεώσιμης ενέργειας.

εργαλείων ευελιξίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τη δυναμικότητα που απαιτείται για την 
κάλυψη της αυξανόμενης ποσότητας 
ανανεώσιμης ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 40
Christophe Grudler, Max Orville, Stéphane Bijoux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χαρακτηρίσουν ως περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
εκείνες τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
πρόσφορες για την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας, κάνοντας 
διάκριση μεταξύ των τεχνολογιών και 
εφόσον η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
αναμένεται να έχει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν 
τις προστατευόμενες περιοχές στο μέτρο 
του δυνατού και να εξετάζουν σχέδια 
αποκατάστασης. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να χαρακτηρίσουν περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ειδικά για έναν ή περισσότερους τύπους 
σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας και θα πρέπει να υποδεικνύουν 
τον τύπο ή τους τύπους ανανεώσιμης 
ενέργειας που είναι κατάλληλοι να 
παραχθούν σε κάθε περιοχή πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χαρακτηρίσουν ως περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
εκείνες τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
πρόσφορες για την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας, κάνοντας 
διάκριση μεταξύ των τεχνολογιών και 
εφόσον η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
αναμένεται να έχει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι περιοχές 
ανανεώσιμων πρώτης επιλογής θα πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την 
εγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εκτός 
των μονάδων καύσης βιομάζας, 
εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται σε εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 349 ΣΛΕΕ. Κατά τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν 
τις προστατευόμενες περιοχές στο μέτρο 
του δυνατού και να εξετάζουν σχέδια 
αποκατάστασης. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να χαρακτηρίσουν περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ειδικά για έναν ή περισσότερους τύπους 
σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας και θα πρέπει να υποδεικνύουν 
τον τύπο ή τους τύπους ανανεώσιμης 
ενέργειας που είναι κατάλληλοι να 
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παραχθούν σε κάθε περιοχή πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές ανάγκες των εξόχως απόκεντρων περιοχών για τη διασφάλιση της ενεργειακής τους 
μετάβασης θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται δεόντως σεβαστές, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 41
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χαρακτηρίσουν ως περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
εκείνες τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
πρόσφορες για την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας, κάνοντας 
διάκριση μεταξύ των τεχνολογιών και 
εφόσον η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
αναμένεται να έχει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφεύγουν τις προστατευόμενες περιοχές 
στο μέτρο του δυνατού και να εξετάζουν 
σχέδια αποκατάστασης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να χαρακτηρίσουν περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ειδικά για έναν ή περισσότερους 
τύπους σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας και θα πρέπει να υποδεικνύουν 
τον τύπο ή τους τύπους ανανεώσιμης 
ενέργειας που είναι κατάλληλοι να 
παραχθούν σε κάθε περιοχή πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χαρακτηρίσουν ως περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
εκείνες τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
πρόσφορες για την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας, κάνοντας 
διάκριση μεταξύ των τεχνολογιών και 
εφόσον η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
αναμένεται να έχει χαμηλό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο, σύμφωνα με 
τη χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών 
δυνάμει του άρθρου 15β. Τα κράτη μέλη 
ορίζουν κατά προτεραιότητα 
ανανεώσιμες περιοχές πρώτης επιλογής 
όπως, για παράδειγμα, τεχνητές και 
κατασκευασμένες επιφάνειες (στέγες, 
χώροι στάθμευσης, χώροι αποβλήτων 
κ.λπ.). Κατά τον καθορισμό των περιοχών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν τις 
προστατευόμενες περιοχές, τις περιοχές 
αποκατάστασης, τις μεταναστευτικές 
οδούς πτηνών και θαλάσσιων 
θηλαστικών κ.λπ. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να χαρακτηρίσουν περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ειδικά για έναν ή περισσότερους τύπους 
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σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας, με εξαίρεση τη βιομάζα και 
τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, και θα 
πρέπει να υποδεικνύουν τον τύπο ή τους 
τύπους ανανεώσιμης ενέργειας που είναι 
κατάλληλοι να παραχθούν σε κάθε 
περιοχή πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 42
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χαρακτηρίσουν ως περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
εκείνες τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
πρόσφορες για την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας, κάνοντας 
διάκριση μεταξύ των τεχνολογιών και 
εφόσον η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
αναμένεται να έχει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν 
τις προστατευόμενες περιοχές στο μέτρο 
του δυνατού και να εξετάζουν σχέδια 
αποκατάστασης. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να χαρακτηρίσουν περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ειδικά για έναν ή περισσότερους τύπους 
σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας και θα πρέπει να υποδεικνύουν 
τον τύπο ή τους τύπους ανανεώσιμης 
ενέργειας που είναι κατάλληλοι να 
παραχθούν σε κάθε περιοχή πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χαρακτηρίσουν ως περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
εκείνες τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
πρόσφορες για την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας, κάνοντας 
διάκριση μεταξύ των τεχνολογιών και 
εφόσον η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
αναμένεται να έχει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ορίζοντας 
σαφώς τι σημαίνει σημαντικές. Κατά τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν 
τις προστατευόμενες περιοχές και να 
εκτελούν σχέδια αποκατάστασης της 
φύσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χαρακτηρίσουν περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ειδικά 
για έναν ή περισσότερους τύπους σταθμών 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και θα 
πρέπει να υποδεικνύουν τον τύπο ή τους 
τύπους ανανεώσιμης ενέργειας που είναι 
κατάλληλοι να παραχθούν σε κάθε περιοχή 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Or. en
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Τροπολογία 43
Morten Petersen, Christophe Grudler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χαρακτηρίσουν ως περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
εκείνες τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
πρόσφορες για την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας, κάνοντας 
διάκριση μεταξύ των τεχνολογιών και 
εφόσον η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
αναμένεται να έχει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν 
τις προστατευόμενες περιοχές στο μέτρο 
του δυνατού και να εξετάζουν σχέδια 
αποκατάστασης. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να χαρακτηρίσουν περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ειδικά για έναν ή περισσότερους τύπους 
σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας και θα πρέπει να υποδεικνύουν 
τον τύπο ή τους τύπους ανανεώσιμης 
ενέργειας που είναι κατάλληλοι να 
παραχθούν σε κάθε περιοχή πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χαρακτηρίσουν ως περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
εκείνες τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
πρόσφορες για την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας, κάνοντας 
διάκριση μεταξύ των τεχνολογιών και 
εφόσον η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
αναμένεται να έχει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν 
τις προστατευόμενες περιοχές στο μέτρο 
του δυνατού και να εξετάζουν σχέδια 
αποκατάστασης. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να χαρακτηρίσουν περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ειδικά για έναν ή περισσότερους τύπους 
σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας και θα πρέπει να υποδεικνύουν 
τον τύπο ή τους τύπους ανανεώσιμης 
ενέργειας που είναι κατάλληλοι να 
παραχθούν σε κάθε περιοχή πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Οι περιοχές θα πρέπει, τουλάχιστον, να 
ορίζονται για τις ανεμογεννήτριες, τους 
ηλιακούς συλλέκτες και τις μονάδες 
βιομεθανίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη αναγκαία για τη συνοχή του κειμένου.

Τροπολογία 44
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Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χαρακτηρίσουν ως περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
εκείνες τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
πρόσφορες για την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας, κάνοντας 
διάκριση μεταξύ των τεχνολογιών και 
εφόσον η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
αναμένεται να έχει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν 
τις προστατευόμενες περιοχές στο μέτρο 
του δυνατού και να εξετάζουν σχέδια 
αποκατάστασης. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να χαρακτηρίσουν περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ειδικά για έναν ή περισσότερους τύπους 
σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας και θα πρέπει να υποδεικνύουν 
τον τύπο ή τους τύπους ανανεώσιμης 
ενέργειας που είναι κατάλληλοι να 
παραχθούν σε κάθε περιοχή πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χαρακτηρίσουν ως περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
εκείνες τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
πρόσφορες για την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας, κάνοντας 
διάκριση μεταξύ των τεχνολογιών και 
εφόσον η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τύπου πηγής λαμβάνει υπόψη την 
περιβαλλοντική και επισιτιστική 
ασφάλεια που συνδέεται με τη γεωργική 
παραγωγικότητα. Κατά τον χαρακτηρισμό 
των περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν τις 
προστατευόμενες περιοχές στο μέτρο του 
δυνατού και να εξετάζουν σχέδια 
αποκατάστασης. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να χαρακτηρίσουν περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ειδικά για έναν ή περισσότερους τύπους 
σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας και θα πρέπει να υποδεικνύουν 
τον τύπο ή τους τύπους ανανεώσιμης 
ενέργειας που είναι κατάλληλοι να 
παραχθούν σε κάθε περιοχή πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στην εκτίμηση επιπτώσεων που θα διενεργηθεί από τα κράτη μέλη σε σχέση με τον ορισμό των 
περιοχών που είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα 
είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και οι 
επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και την επισιτιστική ασφάλεια.

Τροπολογία 45
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χαρακτηρίσουν ως περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
εκείνες τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
πρόσφορες για την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας, κάνοντας 
διάκριση μεταξύ των τεχνολογιών και 
εφόσον η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
αναμένεται να έχει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν 
τις προστατευόμενες περιοχές στο μέτρο 
του δυνατού και να εξετάζουν σχέδια 
αποκατάστασης. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να χαρακτηρίσουν περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ειδικά για έναν ή περισσότερους τύπους 
σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας και θα πρέπει να υποδεικνύουν 
τον τύπο ή τους τύπους ανανεώσιμης 
ενέργειας που είναι κατάλληλοι να 
παραχθούν σε κάθε περιοχή πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(9) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
χαρακτηρίσουν ως περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
εκείνες τις περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
πρόσφορες για την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας, κάνοντας 
διάκριση μεταξύ των τεχνολογιών και 
εφόσον η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
αναμένεται να έχει σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά τον 
χαρακτηρισμό των περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν 
τις προστατευόμενες περιοχές και να 
εξετάζουν σχέδια αποκατάστασης της 
φύσης. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χαρακτηρίσουν περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ειδικά 
για έναν ή περισσότερους τύπους σταθμών 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και θα 
πρέπει να υποδεικνύουν τον τύπο ή τους 
τύπους ανανεώσιμης ενέργειας που είναι 
κατάλληλοι να παραχθούν σε κάθε περιοχή 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 46
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η οδηγία 2001/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου22θεσπίζει τις εκτιμήσεις 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως 
σημαντικό εργαλείο για την ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στην 

(10) Η οδηγία 2001/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου θεσπίζει τις εκτιμήσεις 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως 
σημαντικό εργαλείο για την ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στην 
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προετοιμασία και την έγκριση σχεδίων και 
προγραμμάτων. Προκειμένου να 
χαρακτηρίσουν περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν σχέδιο ή 
σχέδια που να περιλαμβάνουν τον 
προσδιορισμό των περιοχών και τους 
ισχύοντες κανόνες και μέτρα μετριασμού 
για τα έργα που θα εγκατασταθούν σε κάθε 
τέτοια περιοχή. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να καταρτίσουν ένα ενιαίο σχέδιο για όλες 
τις περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας ή 
ειδικά ανά τεχνολογία σχέδια για μία ή 
περισσότερες περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάθε 
σχέδιο θα πρέπει να υπόκειται σε 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που διενεργείται σύμφωνα με τους όρους 
που ορίζονται στην οδηγία 2001/42/ΕΚ, 
προκειμένου να αξιολογηθούν οι 
επιπτώσεις κάθε τεχνολογίας ανανεώσιμης 
ενέργειας στις σχετικές περιοχές που 
χαρακτηρίζονται στο εν λόγω σχέδιο. Με 
τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 
2001/42/ΕΚ για τον σκοπό αυτόν, τα 
κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να 
εφαρμόζουν μια πιο ολοκληρωμένη και 
αποτελεσματική προσέγγιση όσον αφορά 
τον σχεδιασμό και να λαμβάνουν υπόψη 
τα περιβαλλοντικά ζητήματα σε πρώιμο 
στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού σε 
στρατηγικό επίπεδο. Αυτό θα συνέβαλε 
στην επίσπευση της ανάπτυξης 
διαφορετικών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με ταχύτερο και 
εξορθολογισμένο τρόπο, 
ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των έργων αυτών.

προετοιμασία και την έγκριση σχεδίων και 
προγραμμάτων. Προκειμένου να 
χαρακτηρίσουν περιοχές για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να καταρτίσουν σχέδιο ή σχέδια που να 
περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των 
περιοχών και τους ισχύοντες κανόνες και 
μέτρα μετριασμού για τα έργα που θα 
εγκατασταθούν σε κάθε περιοχή για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να καταρτίσουν ένα ενιαίο 
σχέδιο για όλες τις περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, ή 
ειδικά σχέδια τεχνολογίας, 
προσδιορίζοντας μία ή περισσότερες 
περιοχές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
με κάθε σχέδιο που υπόκειται σε ειδική 
περιβαλλοντική εκτίμηση για κάθε τόπο 
και έργο, η οποία διενεργείται σύμφωνα με 
τους όρους που καθορίζονται στην οδηγία 
2001/42/ΕΚ, προκειμένου να εκτιμηθούν 
οι επιπτώσεις κάθε τεχνολογίας 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
σχετικές περιοχές που ορίζονται στο εν 
λόγω σχέδιο. Ωστόσο, μια τέτοια 
στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων δεν θα πρέπει να αντικαθιστά 
μεμονωμένες εκτιμήσεις περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όπως απαιτείται, μεταξύ 
άλλων, από την οδηγία 2001/42/ΕΚ για το 
περιβάλλον (οδηγία για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων) ούτε κατάλληλες 
εκτιμήσεις, όπως απαιτείται βάσει της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου1a 
(οδηγία για τους οικοτόπους) και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ για τα πτηνά1b, για 
όλα τα έργα που ενδέχεται να επηρεάσουν 
περιοχές Natura 2000 ή 
προστατευόμενους οικοτόπους και/ή είδη. 
Οι εν λόγω εκτιμήσεις θα πρέπει ακόμη 
να διενεργηθούν, δεδομένου ότι η μη 
διενέργεια των εν λόγω εκτιμήσεων θα 
είχε ως αποτέλεσμα να μην αξιολογηθούν 
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός έργου 
σε ανανεώσιμη περιοχή, τόσο εντός όσο 
και εκτός της εν λόγω περιοχής, θα 
μείωνε την ικανότητα των αρχών να 
παρακολουθούν και να αξιολογούν τις 
επιδόσεις των υποδομών με την πάροδο 
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του χρόνου και τον αντίκτυπό τους στη 
βιοποικιλότητα, καθώς και θα 
υπονομεύσει τα δικαιώματα συμμετοχής 
του κοινού.

_________________ _________________
1a Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 
της 22.7.1992, σ. 7).
1b Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 
της 22.7.1992, σ.). 24 Οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 
20 της 26.1.2010, σ. 7).

22 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 47
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η οδηγία 2001/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου22θεσπίζει τις εκτιμήσεις 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως 
σημαντικό εργαλείο για την ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στην 
προετοιμασία και την έγκριση σχεδίων και 
προγραμμάτων. Προκειμένου να 
χαρακτηρίσουν περιοχές πρώτης επιλογής 

(10) Η οδηγία 2001/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου22 θεσπίζει τις εκτιμήσεις 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως 
καθοριστικό εργαλείο για την 
ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 
παραμέτρων στην προετοιμασία και την 
έγκριση σχεδίων και προγραμμάτων. 
Προκειμένου να χαρακτηρίσουν περιοχές 
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για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν σχέδιο ή 
σχέδια που να περιλαμβάνουν τον 
προσδιορισμό των περιοχών και τους 
ισχύοντες κανόνες και μέτρα μετριασμού 
για τα έργα που θα εγκατασταθούν σε κάθε 
τέτοια περιοχή. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καταρτίσουν ένα ενιαίο σχέδιο για όλες τις 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας ή ειδικά ανά 
τεχνολογία σχέδια για μία ή περισσότερες 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Κάθε σχέδιο θα πρέπει να 
υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με 
τους όρους που ορίζονται στην οδηγία 
2001/42/ΕΚ, προκειμένου να 
αξιολογηθούν οι επιπτώσεις κάθε 
τεχνολογίας ανανεώσιμης ενέργειας στις 
σχετικές περιοχές που χαρακτηρίζονται 
στο εν λόγω σχέδιο. Με τη διενέργεια 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ για 
τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα έχουν 
τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μια πιο 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
προσέγγιση όσον αφορά τον σχεδιασμό και 
να λαμβάνουν υπόψη τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα σε πρώιμο στάδιο της 
διαδικασίας σχεδιασμού σε στρατηγικό 
επίπεδο. Αυτό θα συνέβαλε στην 
επίσπευση της ανάπτυξης διαφορετικών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με 
ταχύτερο και εξορθολογισμένο τρόπο, 
ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
έργων αυτών.

πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταρτίσουν σχέδιο ή σχέδια που να 
περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των 
περιοχών και τους ισχύοντες κανόνες και 
μέτρα μετριασμού για τα έργα που θα 
εγκατασταθούν σε κάθε τέτοια περιοχή. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να καταρτίσουν ένα 
ενιαίο σχέδιο για όλες τις περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας ή 
ειδικά ανά τεχνολογία σχέδια για μία ή 
περισσότερες περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάθε 
σχέδιο θα πρέπει να υπόκειται σε 
στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με 
τους όρους που ορίζονται στην οδηγία 
2001/42/ΕΚ, προκειμένου να 
αξιολογηθούν οι επιπτώσεις κάθε 
τεχνολογίας ανανεώσιμης ενέργειας στις 
σχετικές περιοχές που χαρακτηρίζονται 
στο εν λόγω σχέδιο. Με τη διενέργεια 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ για 
τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα έχουν 
τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μια πιο 
ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
προσέγγιση όσον αφορά τον σχεδιασμό και 
να λαμβάνουν υπόψη τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα σε πρώιμο στάδιο της 
διαδικασίας σχεδιασμού σε στρατηγικό 
επίπεδο, για το οποίο είναι απαραίτητο ο 
δημόσιος σχεδιασμός να έχει τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
και των επηρεαζόμενων κοινοτήτων. 
Αυτό θα συνέβαλε στην επίσπευση της 
ανάπτυξης διαφορετικών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας με ταχύτερο, 
συντεταγμένο και εξορθολογισμένο τρόπο, 
ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
έργων αυτών, και απαγορεύοντας εκείνα 
που έχουν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις.

_________________ _________________
22 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

22 Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
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επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων.

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων.

Or. en

Τροπολογία 48
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Μετά την έγκριση του σχεδίου ή 
των σχεδίων που χαρακτηρίζουν τις 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τα κράτη μέλη 
παρακολουθούν τις σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την 
εφαρμογή των σχεδίων και προγραμμάτων, 
προκειμένου, μεταξύ άλλων, να 
εντοπίσουν εγκαίρως απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις και να είναι σε θέση 
να αναλάβουν την κατάλληλη 
επανορθωτική δράση, σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/42/ΕΚ.

(11) Μετά την έγκριση του σχεδίου ή 
των σχεδίων που χαρακτηρίζουν τις 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τα κράτη μέλη 
παρακολουθούν τις σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την 
εφαρμογή των σχεδίων και προγραμμάτων, 
προκειμένου, μεταξύ άλλων, να 
εντοπίσουν εγκαίρως απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις και να είναι σε θέση 
να αναλάβουν την κατάλληλη 
επανορθωτική δράση, σύμφωνα με την 
οδηγία 2001/42/ΕΚ. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν 
την ορθή συμμόρφωση με τα μέτρα 
μετριασμού, ώστε να μπορούν να 
εντοπίζουν, ως αποτέλεσμα της εποπτείας 
τους, τυχόν απρόβλεπτες δυσμενείς 
συνέπειες ή αποκλίσεις του φορέα 
υλοποίησης κατά την εκτέλεση του έργου, 
εφαρμόζοντας το καθεστώς κυρώσεων 
που μπορεί να αντιστοιχεί ανάλογα με τον 
βαθμό σοβαρότητας ή επανάληψης.

Or. en

Τροπολογία 49
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι διατάξεις της Σύμβασης της 
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή 
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα23(«Σύμβαση του 
Aarhus») σχετικά με την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέματα, ιδίως οι διατάξεις σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη, εξακολουθούν να ισχύουν, 
κατά περίπτωση.

(12) Οι διατάξεις της Σύμβασης της 
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή 
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα23 («Σύμβαση του 
Aarhus») σχετικά με την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέματα, ιδίως οι διατάξεις σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη, εξακολουθούν να ισχύουν 
πλήρως, κατά περίπτωση. Για τον λόγο 
αυτό, τα κράτη μέλη, κατά τη διαδικασία 
δημόσιου σχεδιασμού στην οποία 
εντάσσονται οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας, και σύμφωνα με τη Σύμβαση του 
Aarhus και την εφαρμογή της στο δίκαιο 
της ΕΕ1a, θα προωθήσουν και θα 
ενισχύσουν τις συμμετοχικές διαδικασίες 
σε υποχρεωτική βάση, ώστε η κοινωνία 
των πολιτών, τόσο η ατομική όσο και η 
οργανωμένη, να συμμετέχουν από κοινού 
στον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των 
τομέων που αναφέρονται στην παρούσα 
οδηγία.

_________________ _________________
1a Οδηγία 2003/4/ECof του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28 
Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του 
κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες 
και για την κατάργηση της οδηγίας 
90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου Έγγραφο 
καθοδήγησης για την υποβολή εκθέσεων 
από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 9 
της οδηγίας 2003/4 Εκθέσεις των κρατών 
μελών δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 
2003/4 Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με 
την πείρα που αποκτήθηκε από την 
εφαρμογή της οδηγίας 2003/4/ΕΚ για την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες (COM (2012) 774 τελικό της 
17 Δεκεμβρίου 2012) Οδηγία 
2003/35/ECof του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 
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Μαΐου 2003, σχετικά με τη συμμετοχή 
του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν 
το περιβάλλον και με την τροποποίηση 
όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και 
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των 
οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου

23 Απόφαση 2005/370/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 17ης Φεβρουαρίου 2005, για σύναψη, 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
της σύμβασης για την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος 
(ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 1).

23 Απόφαση 2005/370/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 17ης Φεβρουαρίου 2005, για σύναψη, 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
της σύμβασης για την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος 
(ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 50
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι διατάξεις της Σύμβασης της 
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή 
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα23(«Σύμβαση του 
Aarhus») σχετικά με την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέματα, ιδίως οι διατάξεις σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη, εξακολουθούν να ισχύουν, 
κατά περίπτωση.

(12) Οι διατάξεις της Σύμβασης της 
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) για την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή 
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα23 («Σύμβαση του 
Aarhus») σχετικά με την πρόσβαση σε 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέματα, ιδίως οι διατάξεις σχετικά με τη 
συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη, εξακολουθούν να ισχύουν, 
κατά περίπτωση.

_________________ _________________
23 Απόφαση 2005/370/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 17ης Φεβρουαρίου 2005, για σύναψη, 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
της σύμβασης για την πρόσβαση σε 

23 Απόφαση 2005/370/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 17ης Φεβρουαρίου 2005, για σύναψη, 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
της σύμβασης για την πρόσβαση σε 
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πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος 
(ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 1).

πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος 
(ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 51
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Θα δοθεί προτεραιότητα στις 
ενεργειακές κοινότητες, όπως ορίζονται 
στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και 
σε άλλες κατανεμημένες παραγωγές 
εγγύτητας, μικρού μεγέθους, στις οποίες η 
κοινωνία των πολιτών, τόσο μεμονωμένα 
όσο και οργανωμένη σε τοπικά 
εδραιωμένους συνεταιρισμούς 
κοινωνικής οικονομίας, διαδραματίζει 
ηγετικό ρόλο και η συμμετοχή του κοινού 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα 
προωθηθεί μέσω ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 52
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για τις χαρακτηρισμένες περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, για τα έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας που συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και για τα μέτρα που 

διαγράφεται·
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προσδιορίζονται στο σχέδιο ή στα σχέδια 
τα οποία έχουν καταρτίσει τα κράτη 
μέλη, θα πρέπει να ισχύει το τεκμήριο ότι 
δεν προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να εξαιρούνται από την ανάγκη 
διενέργειας ειδικής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδο 
έργου κατά την έννοια της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, με 
εξαίρεση τα έργα που ενδέχεται να 
προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον σε άλλο κράτος μέλος ή όταν 
το ζητήσει ένα κράτος μέλος που 
ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικά. Οι 
υποχρεώσεις βάσει της σύμβασης Espoo 
της ΟΕΕ/ΗΕ για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
διασυνοριακό πλαίσιο, της 25ης 
Φεβρουαρίου 1991, θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν για τα κράτη 
μέλη όπου το έργο ενδέχεται να 
προκαλέσει σημαντικές διασυνοριακές 
επιπτώσεις σε τρίτη χώρα.
_________________
24 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 53
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για τις χαρακτηρισμένες περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, για τα έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας που συμμορφώνονται με τους 

(14) Οι υποχρεώσεις βάσει της 
σύμβασης Espoo της ΟΕΕ/ΗΕ για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, της 
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κανόνες και για τα μέτρα που 
προσδιορίζονται στο σχέδιο ή στα σχέδια 
τα οποία έχουν καταρτίσει τα κράτη 
μέλη, θα πρέπει να ισχύει το τεκμήριο ότι 
δεν προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να εξαιρούνται από την ανάγκη 
διενέργειας ειδικής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδο 
έργου κατά την έννοια της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24, με 
εξαίρεση τα έργα που ενδέχεται να 
προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον σε άλλο κράτος μέλος ή όταν 
το ζητήσει ένα κράτος μέλος που 
ενδέχεται να επηρεαστεί σημαντικά. Οι 
υποχρεώσεις βάσει της σύμβασης Espoo 
της ΟΕΕ/ΗΕ για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
διασυνοριακό πλαίσιο, της 25ης 
Φεβρουαρίου 1991, θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν για τα κράτη 
μέλη όπου το έργο ενδέχεται να 
προκαλέσει σημαντικές διασυνοριακές 
επιπτώσεις σε τρίτη χώρα.

25ης Φεβρουαρίου 1991, θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν για τα κράτη 
μέλη όπου το έργο ενδέχεται να 
προκαλέσει σημαντικές διασυνοριακές 
επιπτώσεις σε τρίτη χώρα.

_________________
24 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 54
Andris Ameriks

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για τις χαρακτηρισμένες περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, για τα έργα ανανεώσιμης 

(14) Για τις χαρακτηρισμένες περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, για τα έργα ανανεώσιμης 
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ενέργειας που συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και για τα μέτρα που 
προσδιορίζονται στο σχέδιο ή στα σχέδια 
τα οποία έχουν καταρτίσει τα κράτη μέλη, 
θα πρέπει να ισχύει το τεκμήριο ότι δεν 
προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρούνται από την ανάγκη διενέργειας 
ειδικής εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε επίπεδο έργου κατά την 
έννοια της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, με εξαίρεση τα έργα που 
ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον σε άλλο 
κράτος μέλος ή όταν το ζητήσει ένα 
κράτος μέλος που ενδέχεται να επηρεαστεί 
σημαντικά. Οι υποχρεώσεις βάσει της 
σύμβασης Espoo της ΟΕΕ/ΗΕ για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, της 
25ης Φεβρουαρίου 1991, θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν για τα κράτη 
μέλη όπου το έργο ενδέχεται να 
προκαλέσει σημαντικές διασυνοριακές 
επιπτώσεις σε τρίτη χώρα.

ενέργειας που συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και για τα μέτρα που 
προσδιορίζονται στο σχέδιο ή στα σχέδια 
τα οποία έχουν καταρτίσει τα κράτη μέλη, 
θα πρέπει να ισχύει το τεκμήριο ότι δεν 
προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξαιρούνται από την ανάγκη διενέργειας 
ειδικής εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε επίπεδο έργου κατά την 
έννοια της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24, με εξαίρεση τα έργα που 
ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον σε άλλο 
κράτος μέλος ή όταν το ζητήσει ένα 
κράτος μέλος που ενδέχεται να επηρεαστεί 
σημαντικά. Η παραγωγή υδρογόνου σε 
συνδυασμό με τη μεταφορά και την 
αποθήκευση υδρογόνου θα πρέπει να 
επωφελούνται από το τεκμήριο ότι δεν 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον. Οι υποχρεώσεις βάσει της 
σύμβασης Espoo της ΟΕΕ/ΗΕ για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, της 
25ης Φεβρουαρίου 1991, θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν για τα κράτη 
μέλη όπου το έργο ενδέχεται να 
προκαλέσει σημαντικές διασυνοριακές 
επιπτώσεις σε τρίτη χώρα.

_________________ _________________
24 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον.

24 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 55
Andris Ameriks

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι δεν 
είναι πάντα δυνατή η συγκέντρωση των 
μονάδων παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, των συστεγαζόμενων 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, 
καθώς και των στοιχείων ενεργητικού 
που είναι απαραίτητα για τη σύνδεσή 
τους με το δίκτυο, σε συγκεκριμένη θέση, 
όχι μόνο στην ξηρά ή στην πλευρά της 
θάλασσας. Επιπλέον, θα πρέπει να 
αναγνωριστεί ότι, ιδίως στις περιοχές 
λιμένων, ενόψει της βελτιστοποίησης της 
χρήσης γης, υπάρχουν πολλαπλές χρήσεις 
μιας συγκεκριμένης περιοχής, οι οποίες 
πρέπει να συνδυαστούν. Επομένως, η 
γεωγραφική προσέγγιση θα πρέπει να 
εξεταστεί σε συνδυασμό με μια 
λειτουργική προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 56
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο χαρακτηρισμός των περιοχών 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να επιτρέπει τη 
σύνδεση των σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας με το δίκτυο, 
καθώς και να επιτρέπει στις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας που βρίσκονται σε 
αυτές τις περιοχές να επωφελούνται από 
την προβλεψιμότητα και τις 
απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες. 
Ειδικότερα, τα έργα που βρίσκονται σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να 
επωφελούνται από ταχείες διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης 

(15) Ο χαρακτηρισμός των περιοχών για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και των 
περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να 
επιτρέπει τη σύνδεση των σταθμών 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας με το 
δίκτυο, καθώς και να επιτρέπει στις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας που βρίσκονται σε 
αυτές τις περιοχές να επωφελούνται από 
την προβλεψιμότητα και τις 
απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες. 
Ειδικότερα, τα έργα που υλοποιούνται σε 
αυτές τις περιοχές θα πρέπει να 
επωφελούνται από ταχείες διοικητικές 
διαδικασίες και θα πρέπει επίσης να 
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σιωπηρής συμφωνίας σε περίπτωση μη 
απάντησης από την αρμόδια αρχή σε 
διοικητικό διάβημα εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας, εκτός εάν το 
συγκεκριμένο έργο υπόκειται σε 
αξιολόγηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Για τα έργα αυτά θα πρέπει 
επίσης να ισχύουν σαφώς οριοθετημένες 
προθεσμίες και τα έργα θα πρέπει να 
τυγχάνουν ασφάλειας δικαίου όσον αφορά 
το αναμενόμενο αποτέλεσμα της 
διαδικασίας. Μετά την υποβολή αίτησης 
για έργα σε μια περιοχή πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν 
στον ταχύ έλεγχο των εν λόγω αιτήσεων 
με σκοπό να διαπιστώσουν εάν κάποιο 
από τα έργα αυτά είναι πολύ πιθανό να 
προκαλέσει σημαντικές απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας της 
γεωγραφικής περιοχής στην οποία 
βρίσκεται, οι οποίες δεν είχαν 
προσδιοριστεί κατά την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
σχεδίου ή των σχεδίων χαρακτηρισμού 
των περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έλαβε 
χώρα σύμφωνα με την οδηγία 
2001/42/ΕΚ. Όλα τα έργα που βρίσκονται 
σε περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει 
να θεωρούνται εγκεκριμένα στο τέλος της 
εν λόγω διαδικασίας ελέγχου. Μόνο εάν 
τα κράτη μέλη διαθέτουν σαφή στοιχεία 
ώστε να θεωρήσουν ότι ένα συγκεκριμένο 
έργο είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει 
τέτοιες σημαντικές απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, αφού αιτιολογήσουν μια τέτοια 
απόφαση, να υποβάλουν το εν λόγω έργο 
σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 
2011/92/ΕΕ και, κατά περίπτωση, την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ25. Δεδομένης της 
ανάγκης να επισπευσθεί η ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η 
εκτίμηση αυτή θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών.

επωφελούνται από σαφώς καθορισμένες 
προθεσμίες και ασφάλεια δικαίου όσον 
αφορά το αναμενόμενο αποτέλεσμα της 
διαδικασίας.
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_________________
25 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 
της 22.7.1992).

Or. en

Τροπολογία 57
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο χαρακτηρισμός των περιοχών 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να επιτρέπει τη 
σύνδεση των σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας με το δίκτυο, 
καθώς και να επιτρέπει στις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας που βρίσκονται σε 
αυτές τις περιοχές να επωφελούνται από 
την προβλεψιμότητα και τις 
απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες. 
Ειδικότερα, τα έργα που βρίσκονται σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας θα πρέπει να 
επωφελούνται από ταχείες διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης 
σιωπηρής συμφωνίας σε περίπτωση μη 
απάντησης από την αρμόδια αρχή σε 
διοικητικό διάβημα εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας, εκτός εάν το 
συγκεκριμένο έργο υπόκειται σε 
αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Για τα έργα αυτά θα πρέπει επίσης να 
ισχύουν σαφώς οριοθετημένες προθεσμίες 
και τα έργα θα πρέπει να τυγχάνουν 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα της 
διαδικασίας. Μετά την υποβολή αίτησης 
για έργα σε μια περιοχή πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα 

(15) Ο χαρακτηρισμός των περιοχών 
πρώτης επιλογής και των 
συμπληρωματικών περιοχών για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να 
επιτρέπει τη σύνδεση των σταθμών 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας με το 
δίκτυο, καθώς και να επιτρέπει στις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας που βρίσκονται σε 
αυτές τις περιοχές να επωφελούνται από 
την προβλεψιμότητα και τις 
απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες. 
Ειδικότερα, τα έργα που βρίσκονται σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας θα πρέπει να 
επωφελούνται από ταχείες διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης 
σιωπηρής συμφωνίας σε περίπτωση μη 
απάντησης από την αρμόδια αρχή σε 
διοικητικό διάβημα εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας, εκτός εάν το 
συγκεκριμένο έργο υπόκειται σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δέουσα 
αξιολόγηση. Για τα έργα αυτά θα πρέπει 
επίσης να ισχύουν σαφώς οριοθετημένες 
προθεσμίες και τα έργα θα πρέπει να 
τυγχάνουν ασφάλειας δικαίου.
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κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν 
στον ταχύ έλεγχο των εν λόγω αιτήσεων 
με σκοπό να διαπιστώσουν εάν κάποιο 
από τα έργα αυτά είναι πολύ πιθανό να 
προκαλέσει σημαντικές απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας της 
γεωγραφικής περιοχής στην οποία 
βρίσκεται, οι οποίες δεν είχαν 
προσδιοριστεί κατά την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
σχεδίου ή των σχεδίων χαρακτηρισμού 
των περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έλαβε 
χώρα σύμφωνα με την οδηγία 
2001/42/ΕΚ. Όλα τα έργα που βρίσκονται 
σε περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει 
να θεωρούνται εγκεκριμένα στο τέλος της 
εν λόγω διαδικασίας ελέγχου. Μόνο εάν 
τα κράτη μέλη διαθέτουν σαφή στοιχεία 
ώστε να θεωρήσουν ότι ένα συγκεκριμένο 
έργο είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει 
τέτοιες σημαντικές απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, αφού αιτιολογήσουν μια τέτοια 
απόφαση, να υποβάλουν το εν λόγω έργο 
σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 
2011/92/ΕΕ και, κατά περίπτωση, την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ25. Δεδομένης της 
ανάγκης να επισπευσθεί η ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η 
εκτίμηση αυτή θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών.

_________________
25 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 
της 22.7.1992).

Or. en

Τροπολογία 58
Sira Rego
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο χαρακτηρισμός των περιοχών 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να επιτρέπει τη 
σύνδεση των σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας με το δίκτυο, 
καθώς και να επιτρέπει στις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας που βρίσκονται σε 
αυτές τις περιοχές να επωφελούνται από 
την προβλεψιμότητα και τις 
απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες. 
Ειδικότερα, τα έργα που βρίσκονται σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας θα πρέπει να 
επωφελούνται από ταχείες διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης 
σιωπηρής συμφωνίας σε περίπτωση μη 
απάντησης από την αρμόδια αρχή σε 
διοικητικό διάβημα εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας, εκτός εάν το 
συγκεκριμένο έργο υπόκειται σε 
αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Για τα έργα αυτά θα πρέπει επίσης να 
ισχύουν σαφώς οριοθετημένες προθεσμίες 
και τα έργα θα πρέπει να τυγχάνουν 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα της διαδικασίας. 
Μετά την υποβολή αίτησης για έργα σε μια 
περιοχή πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να προβαίνουν στον ταχύ έλεγχο των εν 
λόγω αιτήσεων με σκοπό να διαπιστώσουν 
εάν κάποιο από τα έργα αυτά είναι πολύ 
πιθανό να προκαλέσει σημαντικές 
απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις λόγω 
της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της 
γεωγραφικής περιοχής στην οποία 
βρίσκεται, οι οποίες δεν είχαν 
προσδιοριστεί κατά την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου 
ή των σχεδίων χαρακτηρισμού των 
περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έλαβε 
χώρα σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ. 
Όλα τα έργα που βρίσκονται σε περιοχές 

(15) Ο χαρακτηρισμός των περιοχών 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να επιτρέπει τη 
σύνδεση των σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας με το δίκτυο, 
καθώς και να επιτρέπει στις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας που βρίσκονται σε 
αυτές τις περιοχές να επωφελούνται από 
την προβλεψιμότητα και τις 
απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες. 
Συγκεκριμένα, τα έργα που βρίσκονται σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας θα πρέπει να 
επωφελούνται από ταχείες διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης 
σιωπηρής συμφωνίας σε περίπτωση μη 
απάντησης από την αρμόδια αρχή σε 
διοικητικό διάβημα εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας, αλλά μόνο 
όταν πρόκειται για έργα που σχετίζονται 
με συλλογική ή ατομική αυτοκατανάλωση 
καθώς και με τοπικές ενεργειακές 
κοινότητες, εκτός αν το συγκεκριμένο 
έργο υπόκειται σε αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για τα έργα 
αυτά θα πρέπει επίσης να ισχύουν σαφώς 
οριοθετημένες προθεσμίες και τα έργα θα 
πρέπει να τυγχάνουν ασφάλειας δικαίου 
όσον αφορά το αναμενόμενο αποτέλεσμα 
της διαδικασίας. Μετά την υποβολή 
αίτησης για έργα σε μια περιοχή πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν 
στον ταχύ έλεγχο των εν λόγω αιτήσεων με 
σκοπό να διαπιστώσουν εάν κάποιο από τα 
έργα αυτά είναι πολύ πιθανό να 
προκαλέσει σημαντικές απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας της 
γεωγραφικής περιοχής στην οποία 
βρίσκεται, οι οποίες δεν είχαν 
προσδιοριστεί κατά την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου 
ή των σχεδίων χαρακτηρισμού των 
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πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να θεωρούνται 
εγκεκριμένα στο τέλος της εν λόγω 
διαδικασίας ελέγχου. Μόνο εάν τα κράτη 
μέλη διαθέτουν σαφή στοιχεία ώστε να 
θεωρήσουν ότι ένα συγκεκριμένο έργο 
είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει τέτοιες 
σημαντικές απρόβλεπτες δυσμενείς 
επιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, αφού 
αιτιολογήσουν μια τέτοια απόφαση, να 
υποβάλουν το εν λόγω έργο σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
την οδηγία 2011/92/ΕΕ και, κατά 
περίπτωση, την οδηγία 92/43/ΕΟΚ25. 
Δεδομένης της ανάγκης να επισπευσθεί η 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών.

περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έλαβε 
χώρα σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ. 
Όλα τα έργα που βρίσκονται σε περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να θεωρούνται 
εγκεκριμένα στο τέλος της εν λόγω 
διαδικασίας ελέγχου. Μόνο εάν τα κράτη 
μέλη διαθέτουν σαφή στοιχεία ώστε να 
θεωρήσουν ότι ένα συγκεκριμένο έργο 
είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει τέτοιες 
σημαντικές απρόβλεπτες δυσμενείς 
επιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, αφού 
αιτιολογήσουν μια τέτοια απόφαση, να 
υποβάλουν το εν λόγω έργο σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
την οδηγία 2011/92/ΕΕ και, κατά 
περίπτωση, την οδηγία 92/43/ΕΟΚ25. 
Δεδομένης της ανάγκης να επισπευσθεί η 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών.

_________________ _________________
25 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992).

25 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992).

Or. en

Τροπολογία 59
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο χαρακτηρισμός των περιοχών 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να επιτρέπει τη 
σύνδεση των σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας με το δίκτυο, 
καθώς και να επιτρέπει στις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 

(15) Ο χαρακτηρισμός των περιοχών 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να επιτρέπει τη 
σύνδεση των σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας με το δίκτυο, 
καθώς και να επιτρέπει στις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
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αποθήκευσης ενέργειας που βρίσκονται σε 
αυτές τις περιοχές να επωφελούνται από 
την προβλεψιμότητα και τις 
απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες. 
Ειδικότερα, τα έργα που βρίσκονται σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας θα πρέπει να 
επωφελούνται από ταχείες διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης 
σιωπηρής συμφωνίας σε περίπτωση μη 
απάντησης από την αρμόδια αρχή σε 
διοικητικό διάβημα εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας, εκτός εάν το 
συγκεκριμένο έργο υπόκειται σε 
αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Για τα έργα αυτά θα πρέπει επίσης να 
ισχύουν σαφώς οριοθετημένες προθεσμίες 
και τα έργα θα πρέπει να τυγχάνουν 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα της διαδικασίας. 
Μετά την υποβολή αίτησης για έργα σε μια 
περιοχή πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να προβαίνουν στον ταχύ έλεγχο των εν 
λόγω αιτήσεων με σκοπό να διαπιστώσουν 
εάν κάποιο από τα έργα αυτά είναι πολύ 
πιθανό να προκαλέσει σημαντικές 
απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις λόγω 
της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της 
γεωγραφικής περιοχής στην οποία 
βρίσκεται, οι οποίες δεν είχαν 
προσδιοριστεί κατά την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου 
ή των σχεδίων χαρακτηρισμού των 
περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έλαβε 
χώρα σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ. 
Όλα τα έργα που βρίσκονται σε περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να θεωρούνται 
εγκεκριμένα στο τέλος της εν λόγω 
διαδικασίας ελέγχου. Μόνο εάν τα κράτη 
μέλη διαθέτουν σαφή στοιχεία ώστε να 
θεωρήσουν ότι ένα συγκεκριμένο έργο 
είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει τέτοιες 
σημαντικές απρόβλεπτες δυσμενείς 
επιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, αφού 
αιτιολογήσουν μια τέτοια απόφαση, να 
υποβάλουν το εν λόγω έργο σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 

αποθήκευσης ενέργειας που βρίσκονται σε 
αυτές τις περιοχές να επωφελούνται από 
την προβλεψιμότητα και τις 
απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες. 
Ειδικότερα, τα έργα που βρίσκονται σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας θα πρέπει να 
επωφελούνται από ταχείες διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας σιωπηρής συμφωνίας σε 
περίπτωση μη απάντησης από την αρμόδια 
αρχή σε διοικητικό διάβημα εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας, εκτός εάν το 
συγκεκριμένο έργο υπόκειται σε 
αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Για τα έργα αυτά θα πρέπει επίσης να 
ισχύουν σαφώς οριοθετημένες προθεσμίες 
και τα έργα θα πρέπει να τυγχάνουν 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα της διαδικασίας. 
Μετά την υποβολή αίτησης για έργα σε μια 
περιοχή πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να προβαίνουν στον ταχύ έλεγχο των εν 
λόγω αιτήσεων με σκοπό να διαπιστώσουν 
εάν κάποιο από τα έργα αυτά είναι πολύ 
πιθανό να προκαλέσει σημαντικές 
απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις λόγω 
της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της 
γεωγραφικής περιοχής στην οποία 
βρίσκεται, οι οποίες δεν είχαν 
προσδιοριστεί κατά την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου 
ή των σχεδίων χαρακτηρισμού των 
περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έλαβε 
χώρα σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ. 
Όλα τα έργα που βρίσκονται σε περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να θεωρούνται 
εγκεκριμένα στο τέλος της εν λόγω 
διαδικασίας ελέγχου. Μόνο εάν τα κράτη 
μέλη διαθέτουν σαφή στοιχεία ώστε να 
θεωρήσουν ότι ένα συγκεκριμένο έργο 
είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει τέτοιες 
σημαντικές απρόβλεπτες δυσμενείς 
επιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, αφού 
αιτιολογήσουν μια τέτοια απόφαση, να 
υποβάλουν το εν λόγω έργο σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
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την οδηγία 2011/92/ΕΕ και, κατά 
περίπτωση, την οδηγία 92/43/ΕΟΚ25. 
Δεδομένης της ανάγκης να επισπευσθεί η 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών.

την οδηγία 2011/92/ΕΕ και, κατά 
περίπτωση, την οδηγία 92/43/ΕΟΚ25. 
Δεδομένης της ανάγκης να επισπευσθεί η 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών.

_________________ _________________
25 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992).

25 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992).

Or. en

Τροπολογία 60
Claudia Gamon, Emma Wiesner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο χαρακτηρισμός των περιοχών 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να επιτρέπει τη 
σύνδεση των σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας με το δίκτυο, 
καθώς και να επιτρέπει στις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας που βρίσκονται σε 
αυτές τις περιοχές να επωφελούνται από 
την προβλεψιμότητα και τις 
απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες. 
Ειδικότερα, τα έργα που βρίσκονται σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας θα πρέπει να 
επωφελούνται από ταχείες διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης 
σιωπηρής συμφωνίας σε περίπτωση μη 
απάντησης από την αρμόδια αρχή σε 
διοικητικό διάβημα εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας, εκτός εάν το 
συγκεκριμένο έργο υπόκειται σε 
αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Για τα έργα αυτά θα πρέπει επίσης να 
ισχύουν σαφώς οριοθετημένες προθεσμίες 

(15) Ο χαρακτηρισμός των περιοχών 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να επιτρέπει τη 
σύνδεση των σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας με το δίκτυο, 
καθώς και να επιτρέπει στις εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας που βρίσκονται σε 
αυτές τις περιοχές να επωφελούνται από 
την προβλεψιμότητα και τις 
απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες. 
Ειδικότερα, τα έργα που βρίσκονται σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας θα πρέπει να 
επωφελούνται από ταχείες διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης 
σιωπηρής συμφωνίας σε περίπτωση μη 
απάντησης από την αρμόδια αρχή σε 
διοικητικό διάβημα εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας, εκτός εάν το 
συγκεκριμένο έργο υπόκειται σε 
αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Για τα έργα αυτά θα πρέπει επίσης να 
ισχύουν σαφώς οριοθετημένες προθεσμίες 
και τα έργα θα πρέπει να τυγχάνουν 
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και τα έργα θα πρέπει να τυγχάνουν 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα της διαδικασίας. 
Μετά την υποβολή αίτησης για έργα σε μια 
περιοχή πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να προβαίνουν στον ταχύ έλεγχο των εν 
λόγω αιτήσεων με σκοπό να διαπιστώσουν 
εάν κάποιο από τα έργα αυτά είναι πολύ 
πιθανό να προκαλέσει σημαντικές 
απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις λόγω 
της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της 
γεωγραφικής περιοχής στην οποία 
βρίσκεται, οι οποίες δεν είχαν 
προσδιοριστεί κατά την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου 
ή των σχεδίων χαρακτηρισμού των 
περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έλαβε 
χώρα σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ. 
Όλα τα έργα που βρίσκονται σε περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να θεωρούνται 
εγκεκριμένα στο τέλος της εν λόγω 
διαδικασίας ελέγχου. Μόνο εάν τα κράτη 
μέλη διαθέτουν σαφή στοιχεία ώστε να 
θεωρήσουν ότι ένα συγκεκριμένο έργο 
είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει τέτοιες 
σημαντικές απρόβλεπτες δυσμενείς 
επιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, αφού 
αιτιολογήσουν μια τέτοια απόφαση, να 
υποβάλουν το εν λόγω έργο σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
την οδηγία 2011/92/ΕΕ και, κατά 
περίπτωση, την οδηγία 92/43/ΕΟΚ25. 
Δεδομένης της ανάγκης να επισπευσθεί η 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών.

ασφάλειας δικαίου όσον αφορά το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα της διαδικασίας. 
Μετά την υποβολή αίτησης για έργα σε μια 
περιοχή πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να προβαίνουν στον ταχύ έλεγχο των εν 
λόγω αιτήσεων με σκοπό να διαπιστώσουν 
εάν κάποιο από τα έργα αυτά είναι πολύ 
πιθανό να προκαλέσει σημαντικές 
απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις λόγω 
της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της 
γεωγραφικής περιοχής στην οποία 
βρίσκεται, οι οποίες δεν είχαν 
προσδιοριστεί κατά την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου 
ή των σχεδίων χαρακτηρισμού των 
περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έλαβε 
χώρα σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ. 
Όλα τα έργα που βρίσκονται σε περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα πρέπει να θεωρούνται 
εγκεκριμένα στο τέλος της εν λόγω 
διαδικασίας ελέγχου. Μόνο εάν τα κράτη 
μέλη διαθέτουν σαφή στοιχεία ώστε να 
θεωρήσουν ότι ένα συγκεκριμένο έργο 
είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει τέτοιες 
σημαντικές απρόβλεπτες δυσμενείς 
επιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, αφού 
αιτιολογήσουν μια τέτοια απόφαση, να 
υποβάλουν το εν λόγω έργο σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
την οδηγία 2011/92/ΕΕ και, κατά 
περίπτωση, την οδηγία 92/43/ΕΟΚ25. 
Δεδομένης της ανάγκης να επισπευσθεί η 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών.

_________________ _________________
25 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992).

25 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 
22.7.1992).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όλες οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας συμβάλλουν στην αντιστάθμιση της αστάθειας στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά ενδέχεται να μην συστεγάζονται 
πάντα με εγκατάσταση αιολικής ή ηλιακής παραγωγής. Συνεπώς, οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, προκειμένου να μην αποκλείονται ορισμένες τεχνολογίες αποθήκευσης.

Τροπολογία 61
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15 α) Αν ο τόπος τον οποίο αφορά ένα 
έργο έχει συμπεριληφθεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, στον κατάλογο τόπων που 
έχουν επιλεγεί ως ΤΚΣ από την Επιτροπή, 
ο τόπος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
πλαισίου Natura 2000. Κατά συνέπεια, η 
έκταση του τόπου δεν αποτελεί περιοχή 
που αναφέρεται στο άρθρο 15γ, με 
εξαίρεση τις κατασκευασμένες και 
τεχνητές επιφάνειες που βρίσκονται στην 
περιοχή αυτή.

Or. en

Τροπολογία 62
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Τα κράτη μέλη συμφώνησαν για 
την ανάπτυξη ενός συνεκτικού 
ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000 
προτείνοντας στην Επιτροπή 
κατάλληλους τόπους κοινοτικής 
σημασίας και τις ειδικές ζώνες 
προστασίας που ορίζονται βάσει της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Τα κράτη μέλη θα 



PE736.665v01-00 52/120 AM\1263812EL.docx

EL

πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τόποι που 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον 
εθνικό τους κατάλογο βάσει των 
επιστημονικών κριτηρίων που ορίζονται 
στην εν λόγω οδηγία αποκλείονται από 
τον χαρακτηρισμό περιοχών πρώτης 
επιλογής ή συμπληρωματικών περιοχών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκκρεμούν 12 παραβάσεις σχετικά με το ελλιπές πλαίσιο Natura 2000. Η μη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία Natura 2000 δεν θα πρέπει να οδηγεί στον χαρακτηρισμό περιοχών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε σχέση με τις περιοχές για τις οποίες τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι θα 
πρέπει να προστατεύονται, και θα πρέπει να πρόκειται για περιοχές εκτός των περιοχών που 
έχουν προτεραιότητα για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 63
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Λόγω της ανάγκης να επισπευσθεί 
η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ο προσδιορισμός των περιοχών 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη 
συνεχιζόμενη και μελλοντική εγκατάσταση 
έργων ανανεώσιμης ενέργειας σε όλες τις 
περιοχές που είναι διαθέσιμες για 
ανάπτυξη ανανεώσιμης ενέργειας. Τα έργα 
αυτά θα πρέπει να εξακολουθούν να 
υπόκεινται στην υποχρέωση διεξαγωγής 
ειδικής εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 
2011/92/ΕΕ και θα πρέπει να υπόκεινται 
στις διαδικασίες που προβλέπονται για 
έργα ανανεώσιμης ενέργειας που 
βρίσκονται εκτός των περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Προκειμένου να επισπευσθεί η 
αδειοδότηση στην κλίμακα που απαιτείται 
για την επίτευξη του στόχου για την 

(16) Λόγω της ανάγκης να επισπευσθεί 
η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ο προσδιορισμός των περιοχών 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη 
συνεχιζόμενη και μελλοντική εγκατάσταση 
έργων ανανεώσιμης ενέργειας σε όλες τις 
περιοχές που είναι διαθέσιμες για 
ανάπτυξη ανανεώσιμης ενέργειας. Τα έργα 
αυτά θα πρέπει να εξακολουθούν να 
υπόκεινται στην υποχρέωση διεξαγωγής 
ειδικής εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 
2011/92/ΕΕ και θα πρέπει να υπόκεινται 
στις διαδικασίες που προβλέπονται για 
έργα ανανεώσιμης ενέργειας που 
βρίσκονται εκτός των περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Προκειμένου να επισπευσθεί η 
αδειοδότηση στην κλίμακα που απαιτείται 
για την επίτευξη του στόχου για την 
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ανανεώσιμη ενέργεια που ορίζεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, θα πρέπει επίσης 
να απλουστευθούν και να εξορθολογιστούν 
οι διαδικασίες που ισχύουν για έργα εκτός 
των περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη 
θέσπιση σαφών μέγιστων προθεσμιών για 
όλα τα στάδια της διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ανά έργο.

ανανεώσιμη ενέργεια που ορίζεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, θα πρέπει επίσης 
να απλουστευθούν και να εξορθολογιστούν 
οι διαδικασίες που ισχύουν για έργα εκτός 
των περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη 
θέσπιση σαφών μέγιστων προθεσμιών για 
όλα τα στάδια της διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ανά έργο, για τις οποίες τα κράτη μέλη 
δεν θα αποκρύπτουν ανθρώπινους 
πόρους, ΤΠ ή άλλου είδους, γεγονός που 
θα συμβάλει στην καλύτερη και ταχύτερη 
διεκπεραίωση των φακέλων. Είναι 
ανέφικτο, με τους σημερινούς πόρους, οι 
οποίοι είναι σαφώς μειωμένοι, οι 
δημόσιες διοικήσεις να μπορούν να 
υποστηρίξουν μεγαλύτερο φόρτο 
εργασίας, ακόμη και αν οι μέθοδοι και οι 
διαδικασίες απλουστευθούν και 
αποσαφηνιστούν. Η παροχή πόρων στη 
δημόσια διοίκηση είναι δίκαιη από 
άποψη εργασίας για τους δημόσιους 
υπαλλήλους και αναγκαία για την 
επίτευξη των στόχων που επιδιώκει η 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 64
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Λόγω της ανάγκης να επισπευσθεί 
η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ο προσδιορισμός των περιοχών 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη 
συνεχιζόμενη και μελλοντική εγκατάσταση 
έργων ανανεώσιμης ενέργειας σε όλες τις 
περιοχές που είναι διαθέσιμες για 
ανάπτυξη ανανεώσιμης ενέργειας. Τα έργα 

(16) Λόγω της ανάγκης να επισπευσθεί 
η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, ο προσδιορισμός των περιοχών 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και περιοχών για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει τη συνεχιζόμενη και μελλοντική 
εγκατάσταση έργων ανανεώσιμης 
ενέργειας σε όλες τις περιοχές που είναι 
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αυτά θα πρέπει να εξακολουθούν να 
υπόκεινται στην υποχρέωση διεξαγωγής 
ειδικής εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την οδηγία 
2011/92/ΕΕ και θα πρέπει να υπόκεινται 
στις διαδικασίες που προβλέπονται για 
έργα ανανεώσιμης ενέργειας που 
βρίσκονται εκτός των περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Προκειμένου να επισπευσθεί η 
αδειοδότηση στην κλίμακα που απαιτείται 
για την επίτευξη του στόχου για την 
ανανεώσιμη ενέργεια που ορίζεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, θα πρέπει επίσης 
να απλουστευθούν και να εξορθολογιστούν 
οι διαδικασίες που ισχύουν για έργα εκτός 
των περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη 
θέσπιση σαφών μέγιστων προθεσμιών για 
όλα τα στάδια της διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ανά έργο.

διαθέσιμες για ανάπτυξη ανανεώσιμης 
ενέργειας. Τα έργα αυτά θα πρέπει να 
εξακολουθούν να υπόκεινται στην 
υποχρέωση διεξαγωγής ειδικής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
την οδηγία 2011/92/ΕΕ και θα πρέπει να 
υπόκεινται στις διαδικασίες που 
προβλέπονται για έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας. Προκειμένου να επισπευσθεί η 
αδειοδότηση στην κλίμακα που απαιτείται 
για την επίτευξη του στόχου για την 
ανανεώσιμη ενέργεια που ορίζεται στην 
οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, θα πρέπει επίσης 
να απλουστευθούν και να εξορθολογιστούν 
οι διαδικασίες που ισχύουν για έργα εκτός 
των περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη 
θέσπιση σαφών μέγιστων προθεσμιών για 
όλα τα στάδια της διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ανά έργο, χωρίς να παραβλέπονται οι 
σχετικές υποχρεώσεις βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας, μεταξύ άλλων 
βάσει της οδηγίας για την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και 
βάσει των οδηγιών για τα πτηνά και τους 
οικοτόπους.

Or. en

Τροπολογία 65
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η πολλαπλή χρήση του χώρου για 
την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και 
άλλες χρήσεις της γης και της θάλασσας 
(όπως η παραγωγή τροφίμων ή η 
προστασία ή η αποκατάσταση της φύσης) 
μετριάζει τους περιορισμούς στη χρήση 
της γης και της θάλασσας. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό και 

(17) Η πολλαπλή χρήση του χώρου για 
την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και 
άλλες χρήσεις της γης και της θάλασσας 
(όπως η παραγωγή τροφίμων ή η 
προστασία ή η αποκατάσταση της φύσης) 
μετριάζει τους περιορισμούς στη χρήση 
της γης και της θάλασσας. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί 
ουσιαστικό, αν όχι κρίσιμο, εργαλείο για 
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τον προσανατολισμό των συνεργειών για 
τη χρήση της γης και της θάλασσας σε 
πρώιμο στάδιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διερευνούν, να καθιστούν εφικτές και 
να ευνοούν τις πολλαπλές χρήσεις των 
περιοχών που προσδιορίζονται ως 
αποτέλεσμα των μέτρων χωροταξικού 
σχεδιασμού που έχουν εγκριθεί.

τον εντοπισμό και τον προσανατολισμό 
των συνεργειών για τη χρήση της γης και 
της θάλασσας σε πρώιμο στάδιο. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διερευνούν, να 
καθιστούν εφικτές και να ευνοούν τις 
πολλαπλές χρήσεις των περιοχών που 
προσδιορίζονται ως αποτέλεσμα των 
μέτρων χωροταξικού σχεδιασμού που 
έχουν εγκριθεί, καθορίζοντας μια σαφή 
σειρά προτεραιοτήτων με βάση τη 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, 
των τροφίμων και, τρίτον, την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 66
Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Η γεωργική παραγωγή για την 
παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών και 
η παραγωγή ενέργειας είναι δύο 
δραστηριότητες που πρέπει να 
συνυπάρχουν. Για να καταστεί αυτό 
δυνατό, είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η 
παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας στις 
διάφορες μορφές της, σε χώρους εύκολα 
προσβάσιμους από τους γεωργικούς 
φορείς και σύμφωνα με τους στόχους 
παραγωγής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προωθηθεί η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε στρατηγικές 
και εύκολα προσβάσιμες περιοχές για γεωργική παραγωγή. Αυτό θα διευκολύνει τους γεωργούς 
να αξιοποιούν αυτούς τους ενεργειακούς πόρους σύμφωνα με τους στόχους παραγωγής.

Τροπολογία 67
Sira Rego
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η κατασκευή και η λειτουργία 
σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας μπορεί να οδηγήσει στην 
περιστασιακή θανάτωση ή ενόχληση των 
πτηνών και άλλων προστατευόμενων 
ειδών σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ 
ή την οδηγία 2009/147/ΕΚ26. Ωστόσο, η 
θανάτωση ή η ενόχληση αυτή δεν θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ότι γίνεται εκ 
προθέσεως κατά την έννοια των οδηγιών 
αυτών, εάν σε ένα έργο έχουν υιοθετηθεί, 
κατά την κατασκευή και τη λειτουργία 
του, κατάλληλα μέτρα μετριασμού για την 
αποφυγή των συγκρούσεων ή την 
πρόληψη των διαταραχών, και εάν 
διενεργείται η δέουσα παρακολούθηση 
για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των εν λόγω 
μέτρων και, με βάση τις πληροφορίες που 
έχουν συγκεντρωθεί, λαμβάνονται τα 
περαιτέρω απαραίτητα μέτρα για να 
διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον 
πληθυσμό του συγκεκριμένου είδους.

διαγράφεται·

_________________
26 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 
20 της 26.1.2010, σ. 7).

Or. en

Τροπολογία 68
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(19) Εκτός από την εγκατάσταση νέων 
σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας, η ανανέωση ενεργειακής πηγής 
των υφιστάμενων σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας έχει σημαντικές 
δυνατότητες να συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων για την ανανεώσιμη ενέργεια. 
Δεδομένου ότι οι υφιστάμενοι σταθμοί 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας έχουν 
εγκατασταθεί συνήθως σε τοποθεσίες με 
σημαντικές δυνατότητες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η ανανέωσή τους μπορεί 
να διασφαλίσει τη συνεχή χρήση των 
εγκαταστάσεων αυτών, μειώνοντας 
ταυτόχρονα την ανάγκη καθορισμού νέων 
εγκαταστάσεων για έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας. Η ανανέωση ενεργειακής πηγής 
περιλαμβάνει περαιτέρω οφέλη, όπως η 
υφιστάμενη σύνδεση στο δίκτυο, ο 
πιθανώς υψηλότερος βαθμός δημόσιας 
αποδοχής και η γνώση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η 
ανανέωση ενεργειακής πηγής έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας συνεπάγεται 
αλλαγές ή επέκταση των υφιστάμενων 
έργων σε διαφορετικούς βαθμούς. Η 
διαδικασία αδειοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του 
ελέγχου, για την ανανέωση έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας θα πρέπει να 
περιορίζεται στις πιθανές επιπτώσεις που 
προκύπτουν από την αλλαγή ή την 
επέκταση σε σύγκριση με το αρχικό έργο.

(19) Εκτός από την εγκατάσταση νέων 
σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας, η ανανέωση ενεργειακής πηγής 
των υφιστάμενων σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας έχει σημαντικές 
δυνατότητες να συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων για την ανανεώσιμη ενέργεια. 
Δεδομένου ότι οι υφιστάμενοι σταθμοί 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας έχουν 
εγκατασταθεί συνήθως σε τοποθεσίες με 
σημαντικές δυνατότητες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η ανανέωσή τους μπορεί 
να διασφαλίσει τη συνεχή χρήση των 
εγκαταστάσεων αυτών, μειώνοντας 
ταυτόχρονα την ανάγκη καθορισμού νέων 
εγκαταστάσεων για έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας, όπως επίσης τη μείωση των 
κρίσιμων πρώτων υλών σε διαφορετικούς 
βαθμούς και τη μείωση του κόστους 
κατασκευής. Η ανανέωση ενεργειακής 
πηγής περιλαμβάνει περαιτέρω οφέλη, 
όπως η υφιστάμενη σύνδεση στο δίκτυο, ο 
πιθανώς υψηλότερος βαθμός δημόσιας 
αποδοχής και η γνώση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η 
ανανέωση ενεργειακής πηγής έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας συνεπάγεται 
αλλαγές ή επέκταση των υφιστάμενων 
έργων σε διαφορετικούς βαθμούς. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν 
προτεραιότητα σε αυτή την ανανέωση 
έναντι των εντελώς νέων έργων. Η 
διαδικασία αδειοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του 
ελέγχου, για την ανανέωση έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας θα πρέπει να 
περιορίζεται στις πιθανές επιπτώσεις που 
προκύπτουν από την αλλαγή ή την 
επέκταση σε σύγκριση με το αρχικό έργο.

Or. en

Τροπολογία 69
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Morten Petersen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Εκτός από την εγκατάσταση νέων 
σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας, η ανανέωση ενεργειακής πηγής 
των υφιστάμενων σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας έχει σημαντικές 
δυνατότητες να συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων για την ανανεώσιμη ενέργεια. 
Δεδομένου ότι οι υφιστάμενοι σταθμοί 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας έχουν 
εγκατασταθεί συνήθως σε τοποθεσίες με 
σημαντικές δυνατότητες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η ανανέωσή τους μπορεί 
να διασφαλίσει τη συνεχή χρήση των 
εγκαταστάσεων αυτών, μειώνοντας 
ταυτόχρονα την ανάγκη καθορισμού νέων 
εγκαταστάσεων για έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας. Η ανανέωση ενεργειακής πηγής 
περιλαμβάνει περαιτέρω οφέλη, όπως η 
υφιστάμενη σύνδεση στο δίκτυο, ο 
πιθανώς υψηλότερος βαθμός δημόσιας 
αποδοχής και η γνώση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η 
ανανέωση ενεργειακής πηγής έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας συνεπάγεται 
αλλαγές ή επέκταση των υφιστάμενων 
έργων σε διαφορετικούς βαθμούς. Η 
διαδικασία αδειοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του 
ελέγχου, για την ανανέωση έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας θα πρέπει να 
περιορίζεται στις πιθανές επιπτώσεις που 
προκύπτουν από την αλλαγή ή την 
επέκταση σε σύγκριση με το αρχικό έργο.

(19) Εκτός από την εγκατάσταση 
καινοτόμων σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας, η ανανέωση 
ενεργειακής πηγής των υφιστάμενων 
σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας έχει σημαντικές δυνατότητες να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για 
την ανανεώσιμη ενέργεια. Δεδομένου ότι 
οι υφιστάμενοι σταθμοί παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας έχουν 
εγκατασταθεί συνήθως σε τοποθεσίες με 
σημαντικές δυνατότητες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η ανανέωσή τους μπορεί 
να διασφαλίσει τη συνεχή χρήση των 
εγκαταστάσεων αυτών, μειώνοντας 
ταυτόχρονα την ανάγκη καθορισμού νέων 
εγκαταστάσεων για έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας. Η ανανέωση ενεργειακής πηγής 
περιλαμβάνει περαιτέρω οφέλη, όπως η 
υφιστάμενη σύνδεση στο δίκτυο, ο 
πιθανώς υψηλότερος βαθμός δημόσιας 
αποδοχής και η γνώση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η 
ανανέωση ενεργειακής πηγής έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας συνεπάγεται 
αλλαγές ή επέκταση των υφιστάμενων 
έργων σε διαφορετικούς βαθμούς. Η 
διαδικασία αδειοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του 
ελέγχου, για την ανανέωση έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας θα πρέπει να 
περιορίζεται στις πιθανές επιπτώσεις που 
προκύπτουν από την αλλαγή ή την 
επέκταση σε σύγκριση με το αρχικό έργο.

Or. en

Αιτιολόγηση

«Καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» είναι η διατύπωση που 
χρησιμοποιείται στη θέση του Κοινοβουλίου όπως ψηφίστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Τροπολογία 70
Markus Pieper
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 θεσπίζει 
απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης 
για την ανανέωση ενεργειακής πηγής. 
Προκειμένου να ανταποκριθεί στην 
αυξανόμενη ανάγκη για την ανανέωση των 
υφιστάμενων σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας και να 
αξιοποιηθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα 
που προσφέρει, είναι σκόπιμο να 
καθιερωθεί μια ακόμη συντομότερη 
διαδικασία για την αναβάθμιση του 
εξοπλισμού των σταθμών ανανεώσιμης 
ενέργειας που βρίσκονται σε περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης μιας 
συντομότερης διαδικασίας ελέγχου. Για 
την ανανέωση ενεργειακής πηγής των 
υφιστάμενων σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας που βρίσκονται 
εκτός περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
απλουστευμένη και ταχεία διαδικασία 
αδειοδότησης που δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το ένα έτος, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη την αρχή της «μη 
πρόκλησης βλάβης» της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας.

(20) Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 θεσπίζει 
απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης 
για την ανανέωση ενεργειακής πηγής. 
Προκειμένου να ανταποκριθεί στην 
αυξανόμενη ανάγκη για την ανανέωση των 
υφιστάμενων σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας και να 
αξιοποιηθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα 
που προσφέρει, είναι σκόπιμο να 
καθιερωθεί μια ακόμη συντομότερη 
διαδικασία για την αναβάθμιση του 
εξοπλισμού των σταθμών ανανεώσιμης 
ενέργειας που βρίσκονται σε περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης μιας 
συντομότερης διαδικασίας ελέγχου. Για 
την ανανέωση ενεργειακής πηγής των 
υφιστάμενων σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας που βρίσκονται 
εκτός περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν 
απλουστευμένη και ταχεία διαδικασία 
αδειοδότησης που δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τους έξι μήνες, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη την αρχή της «μη 
πρόκλησης βλάβης» της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας.

Or. en

Τροπολογία 71
Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η εγκατάσταση εξοπλισμού 
ηλιακής ενέργειας, παράλληλα με τη 
σχετική συστεγαζόμενη αποθήκευση και 

(21) Η εγκατάσταση εξοπλισμού 
ηλιακής ενέργειας, παράλληλα με τη 
σχετική συστεγαζόμενη αποθήκευση και 
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σύνδεση στο δίκτυο, σε υφιστάμενες ή 
μελλοντικές κατασκευές που έχουν 
δημιουργηθεί για σκοπούς διαφορετικούς 
από την παραγωγή ηλιακής ενέργειας με 
εξαίρεση τις τεχνητές επιφάνειες νερού, 
όπως σε στέγες, χώρους στάθμευσης, 
δρόμους και σιδηροδρόμους, δεν εγείρουν 
συνήθως ανησυχίες σχετικά με 
ανταγωνιστικές χρήσεις του χώρου ή 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνεπώς, οι 
εγκαταστάσεις αυτές ενδέχεται να 
επωφεληθούν από τις συντομότερες 
διαδικασίες αδειοδότησης.

σύνδεση στο δίκτυο, σε υφιστάμενες ή 
μελλοντικές κατασκευές που έχουν 
δημιουργηθεί για σκοπούς διαφορετικούς 
από την παραγωγή ηλιακής ενέργειας με 
εξαίρεση τις τεχνητές επιφάνειες νερού, 
όπως σε στέγες, χώρους στάθμευσης, 
δρόμους και σιδηροδρόμους, δεν εγείρουν 
συνήθως ανησυχίες σχετικά με 
ανταγωνιστικές χρήσεις του χώρου ή 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνεπώς, οι 
εγκαταστάσεις αυτές ενδέχεται να 
επωφεληθούν από τις συντομότερες 
διαδικασίες αδειοδότησης. Οι 
απλουστεύσεις αυτές θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν την υπέρβαση ορισμένων 
περιορισμών που επιβάλλονται από τις 
εθνικές εποπτικές αρχές και σχετίζονται 
με την ιστορική ή μνημειακή αξία των 
κτιρίων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Εκτός από την απλούστευση των διαδικασιών εγκατάστασης εξοπλισμού ηλιακής ενέργειας, 
είναι σημαντικό να εφαρμόζονται και σε κτίρια ιστορικής ή μνημειακής αξίας. Αυτό θα 
καθιστούσε δυνατή την υπέρβαση ορισμένων περιορισμών και προθεσμιών που επιβάλλονται 
από τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Τροπολογία 72
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η εγκατάσταση εξοπλισμού 
ηλιακής ενέργειας, παράλληλα με τη 
σχετική συστεγαζόμενη αποθήκευση και 
σύνδεση στο δίκτυο, σε υφιστάμενες ή 
μελλοντικές κατασκευές που έχουν 
δημιουργηθεί για σκοπούς διαφορετικούς 
από την παραγωγή ηλιακής ενέργειας με 
εξαίρεση τις τεχνητές επιφάνειες νερού, 
όπως σε στέγες, χώρους στάθμευσης, 
δρόμους και σιδηροδρόμους, δεν εγείρουν 

(21) Η εγκατάσταση εξοπλισμού 
ηλιακής ενέργειας, παράλληλα με τη 
σχετική συστεγαζόμενη αποθήκευση 
θερμότητας ή ισχύος, το δίκτυο 
θέρμανσης και ψύξης και τη σύνδεση στο 
δίκτυο, σε υφιστάμενες ή μελλοντικές 
κατασκευές που έχουν δημιουργηθεί για 
σκοπούς διαφορετικούς από την παραγωγή 
ηλιακής ενέργειας με εξαίρεση τις τεχνητές 
επιφάνειες νερού, όπως σε στέγες, χώρους 
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συνήθως ανησυχίες σχετικά με 
ανταγωνιστικές χρήσεις του χώρου ή 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνεπώς, οι 
εγκαταστάσεις αυτές ενδέχεται να 
επωφεληθούν από τις συντομότερες 
διαδικασίες αδειοδότησης.

στάθμευσης, δρόμους και σιδηροδρόμους, 
δεν εγείρουν συνήθως ανησυχίες σχετικά 
με ανταγωνιστικές χρήσεις του χώρου ή 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνεπώς, οι 
εγκαταστάσεις αυτές ενδέχεται να 
επωφεληθούν από τις συντομότερες 
διαδικασίες αδειοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 73
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η εγκατάσταση εξοπλισμού 
ηλιακής ενέργειας, παράλληλα με τη 
σχετική συστεγαζόμενη αποθήκευση και 
σύνδεση στο δίκτυο, σε υφιστάμενες ή 
μελλοντικές κατασκευές που έχουν 
δημιουργηθεί για σκοπούς διαφορετικούς 
από την παραγωγή ηλιακής ενέργειας με 
εξαίρεση τις τεχνητές επιφάνειες νερού, 
όπως σε στέγες, χώρους στάθμευσης, 
δρόμους και σιδηροδρόμους, δεν εγείρουν 
συνήθως ανησυχίες σχετικά με 
ανταγωνιστικές χρήσεις του χώρου ή 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνεπώς, οι 
εγκαταστάσεις αυτές ενδέχεται να 
επωφεληθούν από τις συντομότερες 
διαδικασίες αδειοδότησης.

(21) Η εγκατάσταση εξοπλισμού 
ηλιακής ενέργειας, παράλληλα με τη 
σχετική συστεγαζόμενη αποθήκευση και 
σύνδεση στο δίκτυο, σε υφιστάμενες ή 
μελλοντικές κατασκευές που έχουν 
δημιουργηθεί για σκοπούς διαφορετικούς 
από την παραγωγή ηλιακής ενέργειας με 
εξαίρεση τις τεχνητές επιφάνειες νερού, 
όπως σε στέγες, χώρους στάθμευσης, 
δρόμους και σιδηροδρόμους, βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, ορυχεία ή άλλες 
υποβαθμισμένες περιοχές, δεν εγείρουν 
συνήθως ανησυχίες σχετικά με 
ανταγωνιστικές χρήσεις του χώρου ή 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνεπώς, οι 
εγκαταστάσεις αυτές ενδέχεται να 
επωφεληθούν από τις συντομότερες 
διαδικασίες αδειοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 74
Claudia Gamon, Emma Wiesner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η εγκατάσταση εξοπλισμού 
ηλιακής ενέργειας, παράλληλα με τη 
σχετική συστεγαζόμενη αποθήκευση και 
σύνδεση στο δίκτυο, σε υφιστάμενες ή 
μελλοντικές κατασκευές που έχουν 
δημιουργηθεί για σκοπούς διαφορετικούς 
από την παραγωγή ηλιακής ενέργειας με 
εξαίρεση τις τεχνητές επιφάνειες νερού, 
όπως σε στέγες, χώρους στάθμευσης, 
δρόμους και σιδηροδρόμους, δεν εγείρουν 
συνήθως ανησυχίες σχετικά με 
ανταγωνιστικές χρήσεις του χώρου ή 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνεπώς, οι 
εγκαταστάσεις αυτές ενδέχεται να 
επωφεληθούν από τις συντομότερες 
διαδικασίες αδειοδότησης.

(21) Η εγκατάσταση εξοπλισμού 
ηλιακής ενέργειας, παράλληλα με τη 
σχετική αποθήκευση και σύνδεση στο 
δίκτυο, σε υφιστάμενες ή μελλοντικές 
κατασκευές που έχουν δημιουργηθεί για 
σκοπούς διαφορετικούς από την παραγωγή 
ηλιακής ενέργειας με εξαίρεση τις τεχνητές 
επιφάνειες νερού, όπως σε στέγες, χώρους 
στάθμευσης, δρόμους και σιδηροδρόμους, 
δεν εγείρουν συνήθως ανησυχίες σχετικά 
με ανταγωνιστικές χρήσεις του χώρου ή 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνεπώς, οι 
εγκαταστάσεις αυτές ενδέχεται να 
επωφεληθούν από τις συντομότερες 
διαδικασίες αδειοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας συμβάλλουν στην αντιστάθμιση της αστάθειας στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά ενδέχεται να μην συστεγάζονται 
πάντα με εγκατάσταση αιολικής ή ηλιακής παραγωγής. Συνεπώς, οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, προκειμένου να μην αποκλείονται ορισμένες τεχνολογίες αποθήκευσης.

Τροπολογία 75
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
είναι καίριας σημασίας για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
τη μείωση των τιμών της ενέργειας, τη 
μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από 
τα ορυκτά καύσιμα και τη διασφάλιση 
της ασφάλειας εφοδιασμού της Ένωσης. 
Για τους σκοπούς της σχετικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
Ένωσης, στις απαραίτητες κατά 

διαγράφεται·
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περίπτωση εκτιμήσεις για να εξακριβωθεί 
εάν ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, η σύνδεσή του 
με το δίκτυο, το ίδιο το σχετικό δίκτυο ή 
τα πάγια στοιχεία αποθήκευσης 
υπαγορεύονται από λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να θεωρούν ότι οι 
εγκαταστάσεις αυτές και η σχετική 
υποδομή τους υπαγορεύονται από λόγους 
επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος και 
εξυπηρετούν τη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια, εκτός εάν υπάρχουν σαφή 
τεκμήρια ότι τα έργα αυτά έχουν 
σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον που δεν μπορούν να 
μετριαστούν ή να αντισταθμιστούν. Εάν 
θεωρείται ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις 
υπαγορεύονται από λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος και εξυπηρετούν 
τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, τα εν 
λόγω έργα μπορούν να επωφελούνται από 
απλουστευμένη εκτίμηση.

Or. en

Τροπολογία 76
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
είναι καίριας σημασίας για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη 
μείωση των τιμών της ενέργειας, τη 
μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από τα 
ορυκτά καύσιμα και τη διασφάλιση της 
ασφάλειας εφοδιασμού της Ένωσης. Για 
τους σκοπούς της σχετικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, 
στις απαραίτητες κατά περίπτωση 
εκτιμήσεις για να εξακριβωθεί εάν ένας 
σταθμός παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, η σύνδεσή του με το 

(22) Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
είναι καίριας σημασίας για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη 
μείωση των τιμών της ενέργειας, τη 
μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από τα 
ορυκτά καύσιμα και τη διασφάλιση της 
ασφάλειας εφοδιασμού της Ένωσης. Για 
τους σκοπούς της σχετικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, 
στις απαραίτητες κατά περίπτωση 
εκτιμήσεις για να εξακριβωθεί εάν ένας 
σταθμός παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, η σύνδεσή του με το 
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δίκτυο, το ίδιο το σχετικό δίκτυο ή τα 
πάγια στοιχεία αποθήκευσης 
υπαγορεύονται από λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να θεωρούν ότι οι 
εγκαταστάσεις αυτές και η σχετική 
υποδομή τους υπαγορεύονται από λόγους 
επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος και 
εξυπηρετούν τη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια, εκτός εάν υπάρχουν σαφή 
τεκμήρια ότι τα έργα αυτά έχουν 
σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον που δεν μπορούν να 
μετριαστούν ή να αντισταθμιστούν. Εάν 
θεωρείται ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις 
υπαγορεύονται από λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος και εξυπηρετούν 
τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, τα εν 
λόγω έργα μπορούν να επωφελούνται από 
απλουστευμένη εκτίμηση.

δίκτυο, το ίδιο το σχετικό δίκτυο ή τα 
πάγια στοιχεία αποθήκευσης 
υπαγορεύονται από λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαφωνούμε έντονα με την πρόταση αυτή, η οποία θα υπονόμευε το δικαίωμα εξέτασης των 
κρατών μελών να αποφασίζουν κατά πόσον οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και η σύνδεσή τους με το δίκτυο, το ίδιο το σχετικό δίκτυο ή η εγκατάσταση 
των συσκευών αποθήκευσης μπορούν να θεωρηθούν ως επιτακτικό δημόσιο συμφέρον. Πρέπει 
επίσης να ληφθεί υπόψη ότι στα συντάγματα ορισμένων κρατών μελών κατοχυρώνεται ότι τα 
δάση πρέπει να διατηρηθούν για τις μελλοντικές γενιές, γεγονός που συνδέεται με το βασικό 
δικαίωμα των πολιτών σε ένα υγιές περιβάλλον και υγεία.

Τροπολογία 77
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
είναι καίριας σημασίας για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη 
μείωση των τιμών της ενέργειας, τη 
μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από τα 
ορυκτά καύσιμα και τη διασφάλιση της 

(22) Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
είναι καίριας σημασίας για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη 
μείωση των τιμών της ενέργειας, τη 
μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από τα 
ορυκτά καύσιμα και τη διασφάλιση της 
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ασφάλειας εφοδιασμού της Ένωσης. Για 
τους σκοπούς της σχετικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, 
στις απαραίτητες κατά περίπτωση 
εκτιμήσεις για να εξακριβωθεί εάν ένας 
σταθμός παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, η σύνδεσή του με το 
δίκτυο, το ίδιο το σχετικό δίκτυο ή τα 
πάγια στοιχεία αποθήκευσης 
υπαγορεύονται από λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις 
αυτές και η σχετική υποδομή τους 
υπαγορεύονται από λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος και εξυπηρετούν 
τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, εκτός εάν 
υπάρχουν σαφή τεκμήρια ότι τα έργα αυτά 
έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις 
στο περιβάλλον που δεν μπορούν να 
μετριαστούν ή να αντισταθμιστούν. Εάν 
θεωρείται ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις 
υπαγορεύονται από λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος και εξυπηρετούν 
τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, τα εν λόγω 
έργα μπορούν να επωφελούνται από 
απλουστευμένη εκτίμηση.

ασφάλειας εφοδιασμού της Ένωσης. Για 
τους σκοπούς της σχετικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, 
στις απαραίτητες κατά περίπτωση 
εκτιμήσεις για να εξακριβωθεί εάν ένας 
σταθμός παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, η σύνδεσή του με το 
δίκτυο, το ίδιο το σχετικό δίκτυο ή τα 
πάγια στοιχεία αποθήκευσης 
υπαγορεύονται από λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις 
αυτές και η σχετική υποδομή τους 
υπαγορεύονται από λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος και εξυπηρετούν 
τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, εκτός εάν 
υπάρχουν σαφή τεκμήρια ότι τα έργα αυτά 
έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις 
στο περιβάλλον που δεν μπορούν να 
μετριαστούν ή να αντισταθμιστούν. Εάν 
θεωρείται ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις 
υπαγορεύονται από λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος και εξυπηρετούν 
τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, τα εν λόγω 
έργα μπορούν να επωφελούνται από 
απλουστευμένη εκτίμηση. Δεν μπορεί να 
ληφθεί τέτοια δήλωση για τις 
«απαγορευμένες περιοχές» ή τις 
«περιοχές αποκλεισμού» που αναφέρονται 
ρητά στην παρούσα οδηγία ως 
αποτέλεσμα της ανεπανόρθωτης ζημίας 
που ενδέχεται να προκληθεί.

Or. en

Τροπολογία 78
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
είναι καίριας σημασίας για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη 
μείωση των τιμών της ενέργειας, τη 

(22) Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
είναι καίριας σημασίας για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη 
μείωση των τιμών της ενέργειας, τη 
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μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από τα 
ορυκτά καύσιμα και τη διασφάλιση της 
ασφάλειας εφοδιασμού της Ένωσης. Για 
τους σκοπούς της σχετικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, 
στις απαραίτητες κατά περίπτωση 
εκτιμήσεις για να εξακριβωθεί εάν ένας 
σταθμός παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, η σύνδεσή του με το 
δίκτυο, το ίδιο το σχετικό δίκτυο ή τα 
πάγια στοιχεία αποθήκευσης 
υπαγορεύονται από λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να θεωρούν ότι οι 
εγκαταστάσεις αυτές και η σχετική 
υποδομή τους υπαγορεύονται από λόγους 
επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος και 
εξυπηρετούν τη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια, εκτός εάν υπάρχουν σαφή 
τεκμήρια ότι τα έργα αυτά έχουν 
σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον που δεν μπορούν να 
μετριαστούν ή να αντισταθμιστούν. Εάν 
θεωρείται ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις 
υπαγορεύονται από λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος και εξυπηρετούν 
τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, τα εν 
λόγω έργα μπορούν να επωφελούνται από 
απλουστευμένη εκτίμηση.

μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από τα 
ορυκτά καύσιμα και τη διασφάλιση της 
ασφάλειας εφοδιασμού της Ένωσης. Για 
τους σκοπούς της σχετικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, 
στις απαραίτητες κατά περίπτωση 
εκτιμήσεις για να εξακριβωθεί εάν ένας 
σταθμός παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, η σύνδεσή του με το 
δίκτυο, το ίδιο το σχετικό δίκτυο ή τα 
πάγια στοιχεία αποθήκευσης 
υπαγορεύονται από λόγους επιτακτικού 
δημόσιου συμφέροντος σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εξετάζουν τις εγκαταστάσεις 
αυτές και τη σχετική υποδομή τους σε 
περιοχές πρώτης προτεραιότητας και 
συμπληρωματικές περιοχές για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκτός εάν 
υπάρχουν σαφή τεκμήρια ότι τα έργα αυτά 
έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις 
στο περιβάλλον που δεν μπορούν να 
μετριαστούν ή να αντισταθμιστούν.

Or. en

Τροπολογία 79
Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23 a) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
προβλέψει ειδικό σύστημα παρέκκλισης 
από τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις, ώστε να μπορούν τα κράτη 
μέλη να προσαρμόζουν σωστά τα μέτρα 
ενίσχυσης για παρεμβάσεις και 
επενδύσεις υπέρ των ανανεώσιμων πηγών 
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ενέργειας, της αυτοπαραγωγής και της 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. it

Τροπολογία 80
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 
μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα στα κτίρια και να επισπευσθούν οι 
προσπάθειες απανθρακοποίησης και 
εξηλεκτρισμού της ενεργειακής τους 
κατανάλωσης. Προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η οικονομικά αποδοτική 
εγκατάσταση ηλιακών τεχνολογιών σε 
μεταγενέστερο στάδιο, όλα τα νέα κτίρια 
θα πρέπει να διαθέτουν υποδομές για να 
δεχθούν εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας, 
δηλαδή να έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
βελτιστοποιούν το δυναμικό παραγωγής 
ηλεκτρισμού με ηλιακή ενέργεια με βάση 
την ηλιακή ακτινοβολία της εγκατάστασης, 
ώστε να είναι εφικτή η εποικοδομητική 
εγκατάσταση ηλιακών τεχνολογιών χωρίς 
δαπανηρές διαρθρωτικές παρεμβάσεις. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την εγκατάσταση 
κατάλληλων ηλιακών εγκαταστάσεων σε 
νέα κτίρια, τόσο οικιστικής όσο και μη 
οικιστικής χρήσης, καθώς και σε 
υφιστάμενα μη οικιστικής χρήσης κτίρια. 
Η μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη ηλιακών 
εγκαταστάσεων στα κτίρια θα συμβάλει 
σημαντικά στην αποτελεσματικότερη 
προστασία των καταναλωτών από τις 
αυξανόμενες και ασταθείς τιμές των 
ορυκτών καυσίμων, θα μειώσει την 
έκθεση των ευάλωτων πολιτών στο υψηλό 
ενεργειακό κόστος και θα επιφέρει 
ευρύτερα περιβαλλοντικά, οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη. Προκειμένου να 
αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το δυναμικό 

(25) Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 
μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα στα κτίρια και να επισπευσθούν οι 
προσπάθειες απανθρακοποίησης και 
εξηλεκτρισμού της ενεργειακής τους 
κατανάλωσης. Προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η οικονομικά αποδοτική 
εγκατάσταση ηλιακών τεχνολογιών, όλα τα 
νέα κτίρια θα πρέπει να διαθέτουν 
υποδομές για να δεχθούν εγκαταστάσεις 
ηλιακής ενέργειας, δηλαδή να έχουν 
σχεδιαστεί ώστε να βελτιστοποιούν το 
δυναμικό παραγωγής ηλεκτρισμού με 
ηλιακή ενέργεια με βάση την ηλιακή 
ακτινοβολία της εγκατάστασης, ώστε να 
είναι εφικτή η εποικοδομητική 
εγκατάσταση ηλιακών τεχνολογιών και 
συστημάτων αποθήκευσης χωρίς 
δαπανηρές διαρθρωτικές παρεμβάσεις. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την εγκατάσταση 
κατάλληλων ηλιακών εγκαταστάσεων σε 
νέα κτίρια, τόσο οικιστικής όσο και μη 
οικιστικής χρήσης, καθώς και σε 
υφιστάμενα μη οικιστικής χρήσης κτίρια. 
Η μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη ηλιακών 
εγκαταστάσεων στα κτίρια πρέπει να 
συμβάλλει σημαντικά στην 
αποτελεσματικότερη προστασία των 
καταναλωτών από τις αυξανόμενες και 
ασταθείς τιμές των ορυκτών καυσίμων, να 
μειώνει την έκθεση των ευάλωτων 
πολιτών στο υψηλό ενεργειακό κόστος 
όταν μεταβάλλεται η τρέχουσα δομή της 
χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
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των ηλιακών εγκαταστάσεων σε κτίρια, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν 
κριτήρια για την εφαρμογή και τις πιθανές 
εξαιρέσεις από την εγκατάσταση ηλιακών 
εγκαταστάσεων σε κτίρια σύμφωνα με το 
εκτιμώμενο τεχνικό και οικονομικό 
δυναμικό των εγκαταστάσεων ηλιακής 
ενέργειας και τα χαρακτηριστικά των 
κτιρίων που καλύπτονται από την 
υποχρέωση αυτή.

και να προσφέρει ευρύτερα 
περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη. Προκειμένου να αξιοποιηθεί 
αποτελεσματικά το δυναμικό των ηλιακών 
εγκαταστάσεων σε κτίρια, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να καθορίσουν κριτήρια για την 
εφαρμογή και τις πιθανές εξαιρέσεις από 
την εγκατάσταση ηλιακών εγκαταστάσεων 
σε κτίρια σύμφωνα με το εκτιμώμενο 
τεχνικό και οικονομικό δυναμικό των 
εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας και τα 
χαρακτηριστικά των κτιρίων που 
καλύπτονται από την υποχρέωση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 81
Marek Paweł Balt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 
μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα στα κτίρια και να επισπευσθούν οι 
προσπάθειες απανθρακοποίησης και 
εξηλεκτρισμού της ενεργειακής τους 
κατανάλωσης. Προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η οικονομικά αποδοτική 
εγκατάσταση ηλιακών τεχνολογιών σε 
μεταγενέστερο στάδιο, όλα τα νέα κτίρια 
θα πρέπει να διαθέτουν υποδομές για να 
δεχθούν εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας, 
δηλαδή να έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
βελτιστοποιούν το δυναμικό παραγωγής 
ηλεκτρισμού με ηλιακή ενέργεια με βάση 
την ηλιακή ακτινοβολία της εγκατάστασης, 
ώστε να είναι εφικτή η εποικοδομητική 
εγκατάσταση ηλιακών τεχνολογιών χωρίς 
δαπανηρές διαρθρωτικές παρεμβάσεις. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την εγκατάσταση 
κατάλληλων ηλιακών εγκαταστάσεων σε 
νέα κτίρια, τόσο οικιστικής όσο και μη 
οικιστικής χρήσης, καθώς και σε 
υφιστάμενα μη οικιστικής χρήσης κτίρια. 

(25) Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 
μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά 
καύσιμα στα κτίρια και να επισπευσθούν οι 
προσπάθειες απανθρακοποίησης και 
εξηλεκτρισμού της ενεργειακής τους 
κατανάλωσης. Προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η οικονομικά αποδοτική 
εγκατάσταση ηλιακών τεχνολογιών σε 
μεταγενέστερο στάδιο, όλα τα νέα κτίρια 
θα πρέπει να διαθέτουν υποδομές για να 
δεχθούν εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας, 
δηλαδή να έχουν σχεδιαστεί ώστε να 
βελτιστοποιούν το δυναμικό παραγωγής 
ηλεκτρισμού με ηλιακή ενέργεια με βάση 
την ηλιακή ακτινοβολία της εγκατάστασης, 
ώστε να είναι εφικτή η εποικοδομητική 
εγκατάσταση ηλιακών τεχνολογιών χωρίς 
δαπανηρές διαρθρωτικές παρεμβάσεις. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν την εγκατάσταση 
κατάλληλων ηλιακών εγκαταστάσεων σε 
νέα κτίρια, τόσο οικιστικής όσο και μη 
οικιστικής χρήσης, καθώς και σε 
υφιστάμενα μη οικιστικής χρήσης κτίρια. 
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Η μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη ηλιακών 
εγκαταστάσεων στα κτίρια θα συμβάλει 
σημαντικά στην αποτελεσματικότερη 
προστασία των καταναλωτών από τις 
αυξανόμενες και ασταθείς τιμές των 
ορυκτών καυσίμων, θα μειώσει την έκθεση 
των ευάλωτων πολιτών στο υψηλό 
ενεργειακό κόστος και θα επιφέρει 
ευρύτερα περιβαλλοντικά, οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη. Προκειμένου να 
αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το δυναμικό 
των ηλιακών εγκαταστάσεων σε κτίρια, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν 
κριτήρια για την εφαρμογή και τις πιθανές 
εξαιρέσεις από την εγκατάσταση ηλιακών 
εγκαταστάσεων σε κτίρια σύμφωνα με το 
εκτιμώμενο τεχνικό και οικονομικό 
δυναμικό των εγκαταστάσεων ηλιακής 
ενέργειας και τα χαρακτηριστικά των 
κτιρίων που καλύπτονται από την 
υποχρέωση αυτή.

Η μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη ηλιακών 
εγκαταστάσεων στα κτίρια θα συμβάλει 
σημαντικά στην αποτελεσματικότερη 
προστασία των καταναλωτών από τις 
αυξανόμενες και ασταθείς τιμές των 
ορυκτών καυσίμων, θα μειώσει την έκθεση 
των ευάλωτων πολιτών στο υψηλό 
ενεργειακό κόστος και θα επιφέρει 
ευρύτερα περιβαλλοντικά, οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη. Προκειμένου να 
αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το δυναμικό 
των ηλιακών εγκαταστάσεων σε κτίρια, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν 
κριτήρια για την εφαρμογή και τις πιθανές 
εξαιρέσεις από την εγκατάσταση ηλιακών 
εγκαταστάσεων σε κτίρια σύμφωνα με το 
εκτιμώμενο τεχνικό και οικονομικό 
δυναμικό των εγκαταστάσεων ηλιακής 
ενέργειας, την αναγκαία ανάπτυξη 
υποδομής δικτύων ενέργειας και τα 
χαρακτηριστικά των κτιρίων που 
καλύπτονται από την υποχρέωση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην εισαγωγή του κριτηρίου της διαθεσιμότητας του δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά πάνω από

όλη στην ανάγκη πραγματοποίησης των αναγκαίων επενδύσεων για τον καθορισμό των εθνικών 
προϋποθέσεων για

την υλοποίηση νέων στόχων ηλιακής ενέργειας. Τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
καίριας σημασίας

στοιχείο των αλλαγών στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας ως βάση για τον εξηλεκτρισμό και

την ανάπτυξη κατανεμημένης δυναμικότητας παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής 
ενέργειας), την ενσωμάτωση των ΑΠΕ,

την ανάπτυξη ευελιξίας και λύσεων από την πλευρά της ζήτησης, καθώς και τη διευκόλυνση της 
συμμετοχής

των καταναλωτών στην ενεργειακή μετάβαση.

Τροπολογία 82
Salvatore De Meo, Massimiliano Salini
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 α) Η δυνατότητα παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας ως δευτερεύουσας 
δραστηριότητας, μέσω ηλιακών 
εγκαταστάσεων εγκατεστημένων σε νέες 
ή υφιστάμενες τεχνητές επιφάνειες, δεν 
θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην 
αυτοκατανάλωση, αλλά θα πρέπει να 
παρέχει τη δυνατότητα, όπου είναι 
εφικτό, να παράγονται μεγαλύτερες 
ποσότητες ώστε να μπορεί να πωλείται η 
πλεονάζουσα ενέργεια. Αυτό θα είχε το 
διπλό πλεονέκτημα της συμπλήρωσης του 
εισοδήματος των επιχειρηματιών και των 
γεωργών, διευκολύνοντας παράλληλα την 
επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών 
στόχων για την εναλλακτική παραγωγή 
ενέργειας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η δυνατότητα χρήσης της ηλιακής ενέργειας όχι μόνο για ίδια κατανάλωση αλλά 
και για σκοπούς πωλήσεων. Δεδομένης της σημασίας των ευρωπαϊκών στόχων για την 
παραγωγή εναλλακτικής ενέργειας, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας θα πρέπει να 
βελτιστοποιηθεί με τη διευκόλυνση της επίτευξης των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την 
παραγωγή εναλλακτικής ενέργειας. Επιπλέον, αυτό θα συνιστούσε επίσης εισοδηματική στήριξη 
για τους επιχειρηματίες και τους γεωργούς.

Τροπολογία 83
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η αλλαγή όμως στη μεθοδολογία 
υπολογισμού του ενεργειακού ισοζυγίου 
της Eurostat και οι βελτιώσεις στις 
μετέπειτα προβλέψεις μοντελοποίησης 
απαιτούν αλλαγή του βασικού σεναρίου. 
Χρησιμοποιώντας έτσι την ίδια 

(28) Η αλλαγή όμως στη μεθοδολογία 
υπολογισμού του ενεργειακού ισοζυγίου 
της Eurostat και οι βελτιώσεις στις 
μετέπειτα προβλέψεις μοντελοποίησης 
απαιτούν αλλαγή του βασικού σεναρίου. 
Χρησιμοποιώντας έτσι την ίδια 
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προσέγγιση για τον καθορισμό του στόχου, 
δηλαδή συγκρίνοντάς τον με τις 
μελλοντικές προβλέψεις του βασικού 
σεναρίου, η φιλοδοξία του στόχου 
ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για το 
2030 θα πρέπει να καθοριστεί σε σύγκριση 
με τις προβλέψεις του σεναρίου αναφοράς 
για το 2020 για το 2030 έτσι ώστε να 
αντανακλά τις εθνικές συνεισφορές από τα 
ΕΣΕΚ. Με το επικαιροποιημένο αυτό 
σενάριο αναφοράς, η Ένωση θα χρειαστεί 
να αυξήσει περαιτέρω τις φιλοδοξίες της 
για την ενεργειακή απόδοση κατά 
τουλάχιστον 13 % το 2030 σε σύγκριση με 
το επίπεδο των προσπαθειών που 
καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του σεναρίου 
αναφοράς του 2020. Ο νέος αυτός τρόπος 
έκφρασης του επιπέδου φιλοδοξίας για 
τους στόχους της Ένωσης δεν επηρεάζει το 
πραγματικό επίπεδο των προσπαθειών που 
απαιτούνται.

προσέγγιση για τον καθορισμό του στόχου, 
δηλαδή συγκρίνοντάς τον με τις 
μελλοντικές προβλέψεις του βασικού 
σεναρίου, η φιλοδοξία του στόχου 
ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για το 
2030 θα πρέπει να καθοριστεί σε σύγκριση 
με τις προβλέψεις του σεναρίου αναφοράς 
για το 2020 για το 2030 έτσι ώστε να 
αντανακλά τις εθνικές συνεισφορές από τα 
ΕΣΕΚ. Με το επικαιροποιημένο αυτό 
σενάριο αναφοράς, η Ένωση θα χρειαστεί 
να αυξήσει περαιτέρω τις φιλοδοξίες της 
για την ενεργειακή απόδοση κατά 
τουλάχιστον 15% το 2030 σε σύγκριση με 
το επίπεδο των προσπαθειών που 
καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του σεναρίου 
αναφοράς του 2020. Ο νέος αυτός τρόπος 
έκφρασης του επιπέδου φιλοδοξίας για 
τους στόχους της Ένωσης δεν επηρεάζει το 
πραγματικό επίπεδο των προσπαθειών που 
απαιτούνται.

Or. en

Τροπολογία 84
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεδομένου ότι ο στόχος της 
παρούσας οδηγίας, δηλαδή η μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της 
ενεργειακής εξάρτησης και των τιμών 
ενέργειας, δεν μπορεί να επιτευχθεί 
ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορεί 
όμως εξαιτίας της κλίμακας της δράσης να 
επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η 
Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται 
στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 

(30) Δεδομένου ότι ο στόχος της 
παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και συνεπώς, λόγω της κλίμακας της 
δράσης, μπορεί όμως να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
δύναται να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, η οποία 
προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω 
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του εν λόγω στόχου μέτρα. στόχου μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 85
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α) “περιοχή πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε στην ξηρά 
είτε στη θάλασσα, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί από ένα κράτος μέλος ως 
ιδιαίτερα πρόσφορη για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, εκτός από σταθμούς 
καύσης βιομάζας..

(9α) «περιοχή πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε στην ξηρά 
είτε στη θάλασσα, όπου η εγκατάσταση 
ενός τύπου ανανεώσιμης ενέργειας 
αναμένεται να έχει χαμηλό αρνητικό 
αντίκτυπο στα οικοσυστήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, 
και στην οποία έχει δοθεί προτεραιότητα 
από κράτος μέλος ως ιδιαίτερα πρόσφορη 
για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από συγκεκριμένη πηγή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκτός από 
την καύση και προμήθεια βιομάζας και 
τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

α) υπάρχει αποδεδειγμένα υψηλή 
διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και δυναμικό παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές των 
διαφόρων τεχνολογιών.
β) δεν βρίσκονται στους χώρους του 
δικτύου Natura 2000 ή σε ακτίνα δράσης 
μικρότερη των 50 km που θα μπορούσε 
να επηρεάσει την γύρω πανίδα, που δεν 
κατανοεί τις διοικητικές οριοθετήσεις.
γ) Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι 
ελάχιστες και/ή μετριάζονται με μέτρα 
που εκτελούνται από τον φορέα 
υλοποίησης του έργου.
δ) Αυτό δεν υποθέτει σύγκρουση στο 
έδαφος λόγω της κατάληψης εκτάσεων 



AM\1263812EL.docx 73/120 PE736.665v01-00

EL

που προορίζονται για γεωργικές 
καλλιέργειες».

Or. en

Τροπολογία 86
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 2 – σημείο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α) “περιοχή πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε στην ξηρά 
είτε στη θάλασσα, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί από ένα κράτος μέλος ως 
ιδιαίτερα πρόσφορη για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, εκτός από σταθμούς 
καύσης βιομάζας..

(9α) «περιοχή πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, στην ξηρά, σε 
επιφάνειες, σε υποεπιφάνειες, σε 
θαλάσσια ύδατα ή σε εσωτερικά ύδατα, 
όπου η εγκατάσταση ενός τύπου 
ανανεώσιμης ενέργειας αναμένεται να 
έχει χαμηλό αρνητικό αντίκτυπο στα 
οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων 
των προστατευόμενων ειδών και 
οικοτόπων, έχει χαρακτηριστεί από κράτος 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 15γ, και της 
έχει αποδοθεί προτεραιότητα ως ιδιαίτερα 
πρόσφορης για την ταχεία εγκατάσταση 
εγκαταστάσεων για την παραγωγή 
ενέργειας από συγκεκριμένη πηγή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκτός των 
υδροηλεκτρικών σταθμών και των 
μονάδων καύσης, επεξεργασίας και 
προμήθειας βιομάζας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιοχές πρώτης επιλογής για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να 
προσδιορίζονται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι μονάδες 
καύσης, επεξεργασίας και προμήθειας βιομάζας, καθώς και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα και, συνεπώς, δεν είναι κατάλληλες 
για ταχεία έγκριση.
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Τροπολογία 87
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α) “περιοχή πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε στην ξηρά 
είτε στη θάλασσα, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί από ένα κράτος μέλος ως 
ιδιαίτερα πρόσφορη για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, εκτός από σταθμούς 
καύσης βιομάζας..

(9α) «περιοχή πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε στην ξηρά 
είτε στη θάλασσα, όπου η εγκατάσταση 
ενός τύπου ανανεώσιμης ενέργειας 
αναμένεται να έχει χαμηλό αρνητικό 
αντίκτυπο στα οικοσυστήματα και έχει 
χαρακτηριστεί από κράτος μέλος ως 
ιδιαίτερα πρόσφορη για την εγκατάσταση 
εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας 
όσον αφορά το δυναμικό παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εκτός 
των μονάδων καύσης βιομάζας και των 
μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών.

Or. en

Τροπολογία 88
Pernille Weiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
2018/2001
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α) “περιοχή πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε στην ξηρά 
είτε στη θάλασσα, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί από ένα κράτος μέλος ως 
ιδιαίτερα πρόσφορη για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, εκτός από σταθμούς 
καύσης βιομάζας..

(9α) “περιοχή πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας”:συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε 
στην ξηρά είτε στη θάλασσα, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί από ένα κράτος μέλος ως 
ιδιαίτερα πρόσφορη για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, εκτός από σταθμούς 
καύσης βιομάζας, καθώς και των 
στοιχείων ενεργητικού που απαιτούνται 
για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο και την 
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ανάπτυξη των δικτύων ενεργειακής 
υποδομής που απαιτούνται για την 
ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με τις ενεργειακές υποδομές που 
απαιτούνται για τη σύνδεση με το ευρύτερο ενεργειακό σύστημα. Υπάρχει ανάγκη για μια πιο 
ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την κατασκευή ζωνών και υποδομής. Διαφορετικά, οι 
περιοχές κινδυνεύουν να είναι αποσυνδεδεμένες από τα νησιά και η παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την κοινωνία και να συμβάλει στην 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και στην ασφάλεια του εφοδιασμού.

Τροπολογία 89
Christophe Grudler, Stéphane Bijoux, Max Orville

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α) “περιοχή πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε στην ξηρά 
είτε στη θάλασσα, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί από ένα κράτος μέλος ως 
ιδιαίτερα πρόσφορη για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, εκτός από σταθμούς 
καύσης βιομάζας..

(9α) “περιοχή πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε στην ξηρά, 
είτε στο υπέδαφος είτε στη θάλασσα, η 
οποία έχει χαρακτηριστεί από ένα κράτος 
μέλος ως ιδιαίτερα πρόσφορη για την 
εγκατάσταση σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εκτός 
από σταθμούς καύσης βιομάζας, 
εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται σε εξόχως απόκεντρη 
περιοχή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 349 
της ΣΛΕΕ.». Οι θαλάσσιες περιοχές 
πρώτης προτεραιότητας έχουν επιφάνεια 
τουλάχιστον 150 km².

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να τριπλασιάσει την ικανότητα γεωθερμικής ενέργειας έως το 2030 στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια. Είναι καθοριστικό να συμπεριληφθεί η 
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γεωθερμική ενέργεια στο πεδίο εφαρμογής του ορισμού.

Επιπλέον, οι ιδιαίτερες ανάγκες των εξόχως απόκεντρων περιοχών για τη διασφάλιση της 
ενεργειακής τους μετάβασης θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται δεόντως σεβαστές, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ.

Τέλος, θα πρέπει να ορίζεται σαφώς η περίμετρος των θαλάσσιων περιοχών πρώτης 
προτεραιότητας που προορίζονται για υπεράκτια παραγωγή. Η περίμετρος θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ανάπτυξη έργων μεγάλης κλίμακας και να προβλέπει την εξέλιξη των 
τεχνολογιών υπεράκτιων ανεμογεννητριών.

Τροπολογία 90
Susana Solís Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 2 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α) “περιοχή πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε στην ξηρά 
είτε στη θάλασσα, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί από ένα κράτος μέλος ως 
ιδιαίτερα πρόσφορη για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, εκτός από σταθμούς 
καύσης βιομάζας..

(9α) “περιοχή πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε στην ξηρά 
είτε στη θάλασσα, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί από ένα κράτος μέλος ως 
ιδιαίτερα πρόσφορη για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, εκτός από σταθμούς 
καύσης βιομάζας, καθώς και για την 
εγκατάσταση του σχετικού δικτύου 
τους.».

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο προτεινόμενος στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να 
είναι αποτελεσματική η «περιοχή πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» και για τα 
νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να επωφεληθούν πραγματικά από μια 
εξορθολογισμένη επεξεργασία, είναι επίσης αναγκαίο τα κυκλώματα εισόδου και εξόδου των 
υποσταθμών μεταφοράς και διανομής, των υποσταθμών και κάθε τμήματος του δικτύου που 
βρίσκεται σε αυτές τις «περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» να 
τυγχάνουν της ίδιας διοικητικής μεταχείρισης με τα σχετικά έργα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν τα έργα δικτύου δεν εγκατασταθούν εγκαίρως, η 
παραγωγή από σταθμούς ΑΠΕ δεν θα κατανεμηθεί.



AM\1263812EL.docx 77/120 PE736.665v01-00

EL

Τροπολογία 91
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α) “περιοχή πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε στην ξηρά 
είτε στη θάλασσα, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί από ένα κράτος μέλος ως 
ιδιαίτερα πρόσφορη για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, εκτός από σταθμούς 
καύσης βιομάζας..

(9α) “περιοχή προτεραιότητας για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε στην ξηρά 
είτε στη θάλασσα, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί κατά προτεραιότητα από 
ένα κράτος μέλος ως ιδιαίτερα πρόσφορη 
για την επισπευσμένη εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, εκτός από σταθμούς 
καύσης βιομάζας.».

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η πιθανή σύγχυση του όρου «περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας», καθώς οι άλλοι τομείς θα μπορούσαν να νοηθούν ως «απορριφθείσες 
περιοχές», προτείνεται η αλλαγή της ονομασίας. Η αλλαγή αυτή ισχύει για το σύνολο της 
πρότασης.

Τροπολογία 92
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α) “περιοχή πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε στην ξηρά 
είτε στη θάλασσα, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί από ένα κράτος μέλος ως 
ιδιαίτερα πρόσφορη για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 

(9α) Ως «περιοχή πρώτης επιλογής» για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας νοείται 
μια συγκεκριμένη τοποθεσία, χερσαία ή 
θαλάσσια, η οποία έχει χαρακτηριστεί από 
κράτος μέλος ως ιδιαίτερα κατάλληλη για 
την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
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ανανεώσιμες πηγές, εκτός από σταθμούς 
καύσης βιομάζας..

Or. en

Τροπολογία 93
Marek Paweł Balt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α) “περιοχή πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, είτε στην ξηρά 
είτε στη θάλασσα, η οποία έχει 
χαρακτηριστεί από ένα κράτος μέλος ως 
ιδιαίτερα πρόσφορη για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, εκτός από σταθμούς 
καύσης βιομάζας..

(9α) Ως «περιοχή πρώτης επιλογής» για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας νοείται 
μια συγκεκριμένη τοποθεσία, χερσαία ή 
θαλάσσια, η οποία έχει χαρακτηριστεί από 
κράτος μέλος ως ιδιαίτερα κατάλληλη για 
την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να συμπεριληφθεί η δυνατότητα εφαρμογής εγκαταστάσεων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

που χρησιμοποιούν καύσιμα βιομάζας στο πλαίσιο των «περιοχών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας». Η παραγωγή ενέργειας

από βιώσιμα καύσιμα από βιομάζα μπορεί να είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία της

απαλλαγή της τηλεθέρμανσης από τις ανθρακούχες εκπομπές, η οποία θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη στις τροποποιημένες

προβλέψεις

Τροπολογία 94
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
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Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 2 σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α α) (16) «κοινότητα ανανεώσιμης 
ενέργειας»: νομική οντότητα
α) η οποία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
εθνικό δίκαιο, στηρίζεται σε ανοικτή και 
εθελοντική συμμετοχή, έχει αυτονομία 
και τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο των 
μετόχων ή των μελών που βρίσκονται 
κοντά στα έργα ανανεώσιμης ενέργειας 
που ανήκουν και αναπτύσσονται από εν 
την εν λόγω νομική οντότητα·
β) των οποίων οι μέτοχοι ή τα μέλη είναι 
φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις που 
ανήκουν στον ίδιο βιομηχανικό 
σχηματισμό ή αλυσίδα αξίας, ΜΜΕ ή 
τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων 
των δήμων·
γ) της οποίας ο πρωταρχικός στόχος είναι 
να προσφέρει στους μετόχους ή στα μέλη 
της ή στις τοπικές περιοχές όπου 
δραστηριοποιείται, περιβαλλοντικά, 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε 
επίπεδο κοινότητας και όχι οικονομικά 
κέρδη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να τονωθεί η διαδικασία απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και να 
προωθηθεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί 
στην επέκταση της συμμετοχής στην ενεργειακή κοινότητα σε εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο 
βιομηχανικό συνεργατικό σχηματισμό ή στην ίδια αξιακή αλυσίδα. Αυτό θα επιτρέψει την 
καλύτερη ανάπτυξη των ΜΠΣ και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, π.χ. μέσω 
ηλιακών συλλεκτών, αιολικών ή υδροηλεκτρικών σταθμών, μέσω της συγκέντρωσης πόρων και 
του επιμερισμού των κινδύνων και των επιβαρύνσεων.

Τροπολογία 95
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 2018/2001
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Άρθρο 2 σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α α) «Απαγορευμένες περιοχές»: 
συγκεκριμένη τοποθεσία, στην ξηρά ή 
στη θάλασσα, την οποία ένα κράτος 
μέλος έχει ορίσει ως απαγορευμένη 
περιοχή για την εγκατάσταση έργων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή άλλου 
είδους, λόγω ζημίας στο περιβάλλον 
ειδικής προστασίας ή ιστορικής 
κληρονομιάς που θα μπορούσε να υποστεί 
ανεπανόρθωτη ζημία από βιομηχανική 
οικονομική δραστηριότητα, όπως η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
ανεξάρτητα από την ανανεώσιμη ή μη 
ανανεώσιμη προέλευσή της.

Or. en

Τροπολογία 96
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
ανέρχεται το 2030 σε τουλάχιστον 45 %.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
ανέρχεται το 2030 σε τουλάχιστον 50%. 
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
συλλογικός στόχος, εντός περιόδου τριών 
μηνών, καθορίζονται δεσμευτικοί στόχοι 
για τα κράτη μέλη, τα οποία 
επικαιροποιούν αναλόγως τα αντίστοιχα 
εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και 
το κλίμα. Η Επιτροπή θα αξιολογεί 
περιοδικά αυτόν τον στόχο, με σκοπό την 
υποβολή νομοθετικής πρότασης το 
αργότερο έως το 2025 για την αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, προκειμένου να επιταχυνθεί η 
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ανεξαρτησία από το φυσικό αέριο και, 
συνακόλουθα, η ταχεία και επείγουσα 
απαλλαγή του μείγματος παραγωγής από 
τις ανθρακούχες εκπομπές.»

Or. en

Τροπολογία 97
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
ανέρχεται το 2030 σε τουλάχιστον 45 %.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 
τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης 
ανέρχεται το 2030 σε τουλάχιστον 56%.

Or. en

Τροπολογία 98
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο 1a:
1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
συλλογικά ότι
α) η ετήσια βιώσιμη παραγωγή 
βιομεθανίου, που συμμορφώνεται με τα 
κριτήρια βιωσιμότητας που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία έως το 2030, 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 
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δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ή
β) έως το 2030, το φυσικό αέριο που 
παρέχεται στην ΕΕ μέσω του 
ολοκληρωμένου δικτύου φυσικού αερίου 
θα πρέπει να περιλαμβάνει ποσόστωση 
ανανεώσιμων αερίων 11%.

Or. en

Τροπολογία 99
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
δοκιμή νέων τεχνολογιών ανανεώσιμης 
ενέργειας σε πιλοτικά έργα σε πραγματικό 
περιβάλλον, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ, η οποία συνοδεύεται 
από κατάλληλες διασφαλίσεις για την 
εγγύηση της ασφαλούς λειτουργίας του 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και την 
αποφυγή δυσανάλογων επιπτώσεων στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, υπό 
την επίβλεψη αρμόδιας αρχής..

2α. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
δοκιμή νέων τεχνολογιών ανανεώσιμης 
ενέργειας σε πιλοτικά έργα σε πραγματικό 
περιβάλλον, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, μέσα στα πλαίσια του εθνικού 
σχεδιασμού, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ, η οποία συνοδεύεται 
από κατάλληλες διασφαλίσεις για την 
εγγύηση της ασφαλούς λειτουργίας του 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και την 
αποφυγή δυσανάλογων επιπτώσεων στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, υπό 
την επίβλεψη αρμόδιας αρχής.».

Τα κράτη μέλη, μέσω των δημόσιων 
επιχειρήσεων ενέργειας στις οποίες έχουν 
πλειοψηφία ή συνολική συμμετοχή, ή 
εκείνων που μπορούν και θα πρέπει να 
προωθούν, θα προσανατολιστούν προς 
την εμπορευματοποίηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς 
και προς τη δική τους παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Θα 
εγγυηθούν επίσης, μέσω αυτών των 
εταιρειών, τη δοκιμή νέων τεχνολογιών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω 
επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη και 
πιλοτικών έργων.
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Τροπολογία 100
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Morten Petersen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15 – παράγραφος 2α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
δοκιμή νέων τεχνολογιών ανανεώσιμης 
ενέργειας σε πιλοτικά έργα σε πραγματικό 
περιβάλλον, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ, η οποία συνοδεύεται 
από κατάλληλες διασφαλίσεις για την 
εγγύηση της ασφαλούς λειτουργίας του 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και την 
αποφυγή δυσανάλογων επιπτώσεων στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, υπό 
την επίβλεψη αρμόδιας αρχής..

2α. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών 
ανανεώσιμης ενέργειας σε πιλοτικά έργα 
σε πραγματικό περιβάλλον, για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, η 
οποία συνοδεύεται από κατάλληλες 
διασφαλίσεις για την εγγύηση της 
ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας και την αποφυγή 
δυσανάλογων επιπτώσεων στη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς, υπό την επίβλεψη 
αρμόδιας αρχής.». Τα κράτη μέλη 
αναπτύσσουν ταχεία διαδικασία για την 
αδειοδότηση τέτοιων καινοτόμων 
τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καινοτομία είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και για την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η 
εφαρμογή ταχείας διαδικασίας για τις εν λόγω τεχνολογίες. «Καινοτόμες τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» είναι η διατύπωση που χρησιμοποιείται στη θέση του 
Κοινοβουλίου όπως ψηφίστηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Τροπολογία 101
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
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Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
δοκιμή νέων τεχνολογιών ανανεώσιμης 
ενέργειας σε πιλοτικά έργα σε πραγματικό 
περιβάλλον, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ, η οποία συνοδεύεται 
από κατάλληλες διασφαλίσεις για την 
εγγύηση της ασφαλούς λειτουργίας του 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και την 
αποφυγή δυσανάλογων επιπτώσεων στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, υπό 
την επίβλεψη αρμόδιας αρχής..

2α. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
δοκιμή νέων τεχνολογιών παραγωγής, 
διανομής και αποθήκευσης ανανεώσιμης 
ενέργειας σε πιλοτικά έργα σε πραγματικό 
περιβάλλον, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ και κριτήρια 
βιωσιμότητας, η οποία συνοδεύεται από 
κατάλληλες διασφαλίσεις για την εγγύηση 
της ασφαλούς λειτουργίας των 
συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής και 
θέρμανσης και την αποφυγή δυσανάλογων 
επιπτώσεων στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, υπό την επίβλεψη 
αρμόδιας αρχής.».

Or. en

Τροπολογία 102
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
δοκιμή νέων τεχνολογιών ανανεώσιμης 
ενέργειας σε πιλοτικά έργα σε πραγματικό 
περιβάλλον, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ, η οποία συνοδεύεται 
από κατάλληλες διασφαλίσεις για την 
εγγύηση της ασφαλούς λειτουργίας του 
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και την 
αποφυγή δυσανάλογων επιπτώσεων στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, υπό 
την επίβλεψη αρμόδιας αρχής..

2α. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
δοκιμή νέων τεχνολογιών ανανεώσιμης 
ενέργειας σε πιλοτικά έργα σε πραγματικό 
περιβάλλον, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ, η οποία συνοδεύεται 
από κατάλληλες διασφαλίσεις για την 
εγγύηση της ασφαλούς λειτουργίας του 
συστήματος ενέργειας και την αποφυγή 
δυσανάλογων επιπτώσεων στη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς, υπό την επίβλεψη 
αρμόδιας αρχής.

Or. en
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Τροπολογία 103
Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υποβάλλει σχέδιο ενεργειακής απόδοσης 
που παρέχει κίνητρα στα κράτη μέλη για 
την επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης 
ενέργειας. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να 
επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, ώστε να 
προσαρμόζεται στα μελλοντικά 
ευρωπαϊκά πρότυπα ενεργειακής 
απόδοσης και να παρέχει στα κράτη μέλη 
νέους στόχους εξοικονόμησης.

Or. it

Τροπολογία 104
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15β Χαρτογράφηση περιοχών 
απαραίτητων για τις εθνικές συνεισφορές 
στον στόχο ΑΠΕ για το 2030Άρθρο 15β 
Χαρτογράφηση περιοχών απαραίτητων 
για τις εθνικές συνεισφορές στον στόχο 
ΑΠΕ για το 2030

Άρθρο 15β

Ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη 
χαρτογράφηση και σχεδιασμός περιοχών 
απαραίτητων για τις εθνικές συνεισφορές 
στον/ους στόχο/υς ΑΠΕ για το 2030 και 
στην κλιματική ουδετερότητα
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Τροπολογία 105
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15β Χαρτογράφηση περιοχών 
απαραίτητων για τις εθνικές συνεισφορές 
στον στόχο ΑΠΕ για το 2030Άρθρο 15β 
Χαρτογράφηση περιοχών απαραίτητων 
για τις εθνικές συνεισφορές στον στόχο 
ΑΠΕ για το 2030

Άρθρο 15β

Χαρτογράφηση περιοχών απαραίτητων 
για τις εθνικές συνεισφορές στον στόχο 
ΑΠΕ για το 2030 και του στόχου της 
κλιματικής ουδετερότητας

Or. 

Τροπολογία 106
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15 β – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία 
με τον οικονομικά και ενεργειακά πιο 
αποδοτικό δυνατό τρόπο, τα κράτη μέλη 
διενεργούν ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη 
χαρτογράφηση και σχεδιασμό για την 
ανάπτυξη ανανεώσιμων ενεργειακών 
πόρων, προκειμένου να αξιοποιούνται 
πλήρως οι εγχώριες δυνατότητες, καθώς 
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και να βελτιστοποιείται η χρήση τοπικών 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο 
πιθανώς διαθέσιμος χώρος, παράλληλα 
με τον σεβασμό και την εφαρμογή της 
αρχής της προτεραιότητας στην 
ενεργειακή απόδοση.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν διαδικασία που διασφαλίζει 
τον συντονισμό μεταξύ όλων των 
σχετικών εθνικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών κατά τον ανάντη 
σχεδιασμό της χαρτογράφησης των 
αναγκαίων περιοχών που συμπληρώνουν 
το πλαίσιο του άρθρου 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση. Η 
αξιολόγηση καλύπτει όλη την επικράτεια 
του κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ΚΚΕρ, επί του παρόντος ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός στα κράτη μέλη είναι 
πολύ περιορισμένος. Μόνο το 26% των ευρωπαϊκών πόλεων διαθέτουν σχέδιο δράσης για το 
κλίμα ή στρατηγική ενεργειακής μετάβασης, η οποία στη συνέχεια ενσωματώνεται στον 
σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο. Μια πιο διαρθρωτική προσέγγιση του έγκαιρου χωροταξικού 
σχεδιασμού και χαρτογράφησης, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού δυναμικού ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, θα οδηγούσε σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων και θα απέτρεπε τον 
εσφαλμένο σχεδιασμό, με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη και ενισχυμένη ενοποίηση του 
ενεργειακού συστήματος. Αυτό συνδέεται με το νέο άρθρο που εισάγουμε. 15α για 
χαρτογράφηση και σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 107
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Έως [1 έτος μετά την έναρξη 
ισχύος], τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που είναι 
απαραίτητες για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 

(1) Έως τις [2 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του [κανονισμού για την 
αποκατάσταση της φύσης] και το 
αργότερο 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 



PE736.665v01-00 88/120 AM\1263812EL.docx

EL

ανανεώσιμες πηγές που απαιτούνται 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
εθνικές συνεισφορές τους προς τον στόχο 
σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια για 
το 2030 που ορίζεται στο άρθρο 3 της 
παρούσας οδηγίας. Οι περιοχές αυτές είναι 
ανάλογες με τις εκτιμώμενες πορείες και 
τη συνολική προγραμματισμένη 
εγκατεστημένη ισχύ από τις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που ορίζονται στα 
εθνικά σχέδια των κρατών μελών για την 
ενέργεια και το κλίμα, όπως 
επικαιροποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

διενεργούν ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη 
χαρτογράφηση και σχεδιασμό για την 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και προσδιορίζουν την εγκατεστημένη 
δυναμικότητα, καθώς και τη γη, τις 
επιφάνειες, τις υποεπιφάνειες, τις 
θαλάσσιες περιοχές και τα εσωτερικά 
ύδατα, που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και των 
σχετικών υποδομών τους, όπως οι 
εγκαταστάσεις δικτύου και αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης 
θερμότητας, που απαιτούνται για την 
επίτευξη των εθνικών συνεισφορών τους 
στον στόχο για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές για το 2030 σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, 
καθώς και των σχετικών επιμέρους 
στόχων, και του στόχου της κλιματικής 
ουδετερότητας σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα [κανονισμός 
(ΕΕ) 2021/1119. Οι περιοχές αυτές είναι 
ανάλογες με τις εκτιμώμενες πορείες και 
τη συνολική προγραμματισμένη 
εγκατεστημένη ισχύ από τις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που ορίζονται στα 
εθνικά σχέδια των κρατών μελών για την 
ενέργεια και το κλίμα, όπως 
επικαιροποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, και 
καθορίζονται στις εθνικές 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999, στο πλαίσιο της πορείας για 
τη μετάβαση σε 100 % ανανεώσιμη 
ενέργεια έως το 2040. Ο προσδιορισμός 
των περιοχών ευθυγραμμίζεται με τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών βάσει 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μεταξύ 
άλλων δυνάμει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ, [του κανονισμού για την 
αποκατάσταση της φύσης] και της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η αξιολόγηση 
αποτελεί μέρος των ενοποιημένων 
εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το 
κλίμα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 
14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και τα 
θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, 
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συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων που 
αναφέρονται στην οδηγία 2012/27 /ΕΕ.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη χαρτογράφηση θα πρέπει να οδηγήσει σε ταχύτερη και 
οικονομικά αποδοτικότερη ανάπτυξη της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο επίπεδο που 
απαιτείται για την εθνική συνεισφορά ΑΠΕ στους επιμέρους στόχους ΑΠΕ. Συνεπώς, είναι 
ζωτικής σημασίας μια πιο ολιστική διαδικασία χαρτογράφησης και σχεδιασμού, λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη το τοπικό επίπεδο και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες. Για τον λόγο αυτό, ένα έτος 
δεν επαρκεί και χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Τα σχέδια αυτά θα ενσωματωθούν στα εθνικά 
σχέδια των κρατών μελών για το κλίμα και την ενέργεια ώστε να εξασφαλίζεται η ευθυγράμμιση 
με την ενωσιακή νομοθεσία για την ενέργεια.

Τροπολογία 108
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Έως [1 έτος μετά την έναρξη 
ισχύος], τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που είναι 
απαραίτητες για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που απαιτούνται 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
εθνικές συνεισφορές τους προς τον στόχο 
σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια για 
το 2030 που ορίζεται στο άρθρο 3 της 
παρούσας οδηγίας. Οι περιοχές αυτές είναι 
ανάλογες με τις εκτιμώμενες πορείες και 
τη συνολική προγραμματισμένη 
εγκατεστημένη ισχύ από τις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που ορίζονται στα 
εθνικά σχέδια των κρατών μελών για την 
ενέργεια και το κλίμα, όπως 
επικαιροποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

(1) Έως 2 έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του [κανονισμού για την αποκατάσταση 
της φύσης], αλλά το αργότερο 3 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
τα κράτη μέλη προσδιορίζουν την 
εγκατεστημένη δυναμικότητα, καθώς και 
τις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που 
είναι αναγκαίες για την εγκατάσταση 
εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που απαιτούνται για 
την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2040, με ενδιάμεσα βήματα για 
την επίτευξη των εθνικών συνεισφορών 
τους στον στόχο για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές για το 2030 σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας και 
στον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2040. Οι περιοχές 
αυτές είναι ανάλογες με τις εκτιμώμενες 
πορείες και τη συνολική 
προγραμματισμένη εγκατεστημένη ισχύ 
από τις τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας 
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που ορίζονται στα εθνικά σχέδια των 
κρατών μελών για την ενέργεια και το 
κλίμα, όπως επικαιροποιούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999, και καθορίζονται στις εθνικές 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999, στο πλαίσιο της πορείας για 
τη μετάβαση σε 100 % ανανεώσιμη 
ενέργεια έως το 2040. Ο προσδιορισμός 
των περιοχών ευθυγραμμίζεται με τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών βάσει 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μεταξύ 
άλλων δυνάμει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ, [του κανονισμού για την 
αποκατάσταση της φύσης] και της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Η αξιολόγηση 
αποτελεί μέρος των ενοποιημένων 
εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το 
κλίμα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 
14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και τα 
θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων που 
αναφέρονται στην οδηγία 2012/27 /ΕΕ.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

To ensure a solid mapping process that can then speed up the development of renewables 
based on a clear knowledge of the expected impacts, 1 year is insufficient, also taking the 
timeline to update the NECPs into account. To ensure aligning the expansion of renewable 
energy with the EU’s biodiversity targets, the timeline to map areas suitable for the expansion 
of renewable energy (spatial planning) should be aligned with the timeline to develop plans 
for nature restoration. For the EU to make a fair contribution to the 1.5°C target of the Paris 
Agreement, climate neutrality needs to be reached in the EU by 2040. Given that it is already 
late 2022 and that the development of spatial planning will take some time, Member States 
should develop them also with the 2040 targets in mind, not only 2030, as defined in their 
long-term strategies.

Τροπολογία 109
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
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Άρθρο 15β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Έως [1 έτος μετά την έναρξη 
ισχύος], τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που είναι 
απαραίτητες για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που απαιτούνται 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
εθνικές συνεισφορές τους προς τον στόχο 
σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια για 
το 2030 που ορίζεται στο άρθρο 3 της 
παρούσας οδηγίας. Οι περιοχές αυτές είναι 
ανάλογες με τις εκτιμώμενες πορείες και 
τη συνολική προγραμματισμένη 
εγκατεστημένη ισχύ από τις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που ορίζονται στα 
εθνικά σχέδια των κρατών μελών για την 
ενέργεια και το κλίμα, όπως 
επικαιροποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

(1) Έως [ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος], τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη 
χαρτογράφηση και σχεδιασμό για την 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην επικράτειά τους σε συντονισμό με 
όλες τις σχετικές εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές αρχές για τον προσδιορισμό 
του εγχώριου δυναμικού και των 
διαθέσιμων χερσαίων και θαλάσσιων 
περιοχών για την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας. Τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν την εγκατεστημένη 
δυναμικότητα, καθώς και τις χερσαίες και 
θαλάσσιες περιοχές που απαιτούνται για 
την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την κάλυψη 
τουλάχιστον των εθνικών συνεισφορών 
τους στον στόχο για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές για το 2030 σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας και 
στον στόχο της κλιματικής 
ουδετερότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 
του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1119. Οι 
περιοχές αυτές είναι ανάλογες με τις 
εκτιμώμενες πορείες και τη συνολική 
προγραμματισμένη εγκατεστημένη ισχύ 
από τις τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας 
που ορίζονται στα εθνικά σχέδια των 
κρατών μελών για την ενέργεια και το 
κλίμα, όπως επικαιροποιούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999, τηρουμένης της αρχής 
για προτεραιότητα στην ενεργειακή 
απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 110
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Έως [1 έτος μετά την έναρξη 
ισχύος], τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που είναι 
απαραίτητες για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που απαιτούνται 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
εθνικές συνεισφορές τους προς τον στόχο 
σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια για το 
2030 που ορίζεται στο άρθρο 3 της 
παρούσας οδηγίας. Οι περιοχές αυτές είναι 
ανάλογες με τις εκτιμώμενες πορείες και 
τη συνολική προγραμματισμένη 
εγκατεστημένη ισχύ από τις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που ορίζονται στα 
εθνικά σχέδια των κρατών μελών για την 
ενέργεια και το κλίμα, όπως 
επικαιροποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

(1) Έως [τρεις μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος], τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που είναι 
απαραίτητες για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που απαιτούνται 
προκειμένου να ανταποκριθούν 
τουλάχιστον στις εθνικές συνεισφορές 
τους προς τον στόχο σχετικά με την 
ανανεώσιμη ενέργεια για το 2030 που 
ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας 
οδηγίας. Οι περιοχές αυτές είναι 
τουλάχιστον ανάλογες με τις εκτιμώμενες 
πορείες και τη συνολική 
προγραμματισμένη εγκατεστημένη ισχύ 
από τις τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας 
που ορίζονται στα εθνικά σχέδια των 
κρατών μελών για την ενέργεια και το 
κλίμα, όπως επικαιροποιούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999. Σε περίπτωση που ένα 
κράτος μέλος δεν προσδιορίσει τις 
αναγκαίες χερσαίες και θαλάσσιες 
περιοχές εντός του προαναφερόμενου 
χρονικού πλαισίου, η αποδέσμευση των 
κονδυλίων που δικαιούται το κράτος 
μέλος βάσει του κανονισμού για τον 
μηχανισμό ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας επαναξιολογείται 
αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 111
Christophe Grudler, Nicola Danti, Claudia Gamon, Morten Petersen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1) Έως [1 έτος μετά την έναρξη 
ισχύος], τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που είναι 
απαραίτητες για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που απαιτούνται 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
εθνικές συνεισφορές τους προς τον στόχο 
σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια για το 
2030 που ορίζεται στο άρθρο 3 της 
παρούσας οδηγίας. Οι περιοχές αυτές είναι 
ανάλογες με τις εκτιμώμενες πορείες και 
τη συνολική προγραμματισμένη 
εγκατεστημένη ισχύ από τις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που ορίζονται στα 
εθνικά σχέδια των κρατών μελών για την 
ενέργεια και το κλίμα, όπως 
επικαιροποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 
14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

(1) Έως [1 έτος μετά την έναρξη 
ισχύος], τα κράτη μέλη προσδιορίζουν την 
εγκατεστημένη δυναμικότητα καθώς και 
την επιφάνεια, τις υποεπιφάνειες και τις 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που είναι 
απαραίτητες για την εγκατάσταση 
σταθμών παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που απαιτούνται 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
εθνικές συνεισφορές τους προς τον στόχο 
σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια για το 
2030 που ορίζεται στο άρθρο 3 της 
παρούσας οδηγίας. Όταν είναι διαθέσιμες, 
τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις 
περιοχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
προκειμένου να επιτευχθεί κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050. Οι περιοχές 
αυτές είναι ανάλογες με τις εκτιμώμενες 
πορείες και τη συνολική 
προγραμματισμένη εγκατεστημένη ισχύ 
από τις τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας 
που ορίζονται στα εθνικά σχέδια των 
κρατών μελών για την ενέργεια και το 
κλίμα, όπως επικαιροποιούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέψουν τις ενεργειακές ανάγκες τους και να προβλέψουν τις 
ενεργειακές τους ικανότητες έως το 2050, προκειμένου να διασφαλιστεί η κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050.

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να τριπλασιάσει την ικανότητα γεωθερμικής ενέργειας έως το 2030 στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια. Είναι καθοριστικό να συμπεριληφθεί η 
γεωθερμική ενέργεια στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 112
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 1 α (νέα)



PE736.665v01-00 94/120 AM\1263812EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Εκτός από τον ανωτέρω 
προσδιορισμό, τα κράτη μέλη 
επανεκτιμούν τις περιοχές που ορίζονται 
ως ακατάλληλες για ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός 
τριών μηνών από την έναρξη ισχύος. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να περιορίσουν 
τους τομείς αυτούς σε εκείνους που 
αντιμετωπίζουν περιορισμούς οι οποίοι 
καθιστούν την υλοποίηση έργων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ασύμβατη. 
Ο αριθμός των μη κατάλληλων περιοχών 
θα πρέπει να διατηρείται στον αναγκαίο 
βαθμό.

Or. en

Τροπολογία 113
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, έως τις [3 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος], τα κράτη μέλη 
επαναξιολογούν τις περιοχές που 
ορίζονται ως ακατάλληλες για ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να περιορίζουν τους εν 
λόγω τομείς σε εκείνους με περιορισμούς 
που τους καθιστούν εντελώς ασύμβατους 
με την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 114
Sira Rego
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Κατά τον προσδιορισμό των 
περιοχών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη:

(2) Κατά τον προσδιορισμό των 
περιοχών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη στον 
προαναφερόμενο συμμετοχικό δημόσιο 
σχεδιασμό λαμβάνουν υπόψη:

Or. en

Τροπολογία 115
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαθεσιμότητα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το 
δυναμικό των διαφόρων τεχνολογιών να 
παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια στις 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές,

α) τη διαθεσιμότητα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το 
δυναμικό των διαφόρων τεχνολογιών να 
παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια στις 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές καθώς 
και την περιβαλλοντική ευαισθησία των 
συγκεκριμένων περιοχών,

Or. en

Τροπολογία 116
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαθεσιμότητα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το 
δυναμικό των διαφόρων τεχνολογιών να 
παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια στις 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές,

α) τη διαθεσιμότητα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το 
δυναμικό των διαφόρων τεχνολογιών να 
παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια σε 
χερσαίες περιοχές, επιφάνειες, 
υποεπιφάνειες, θαλάσσιες περιοχές 
περιοχές εσωτερικών υδάτων. 

Or. en

Τροπολογία 117
Christophe Grudler, Andreas Glück, Nicola Danti, Claudia Gamon, Morten Petersen, 
Bart Groothuis, Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαθεσιμότητα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το 
δυναμικό των διαφόρων τεχνολογιών να 
παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια στις 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές,

α) τη διαθεσιμότητα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το 
δυναμικό των διαφόρων τεχνολογιών να 
παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια στις 
χερσαίες περιοχές, το υπέδαφος και τις 
θαλάσσιες περιοχές,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να τριπλασιάσει την ικανότητα γεωθερμικής ενέργειας έως το 2030 στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια. Είναι καθοριστικό να συμπεριληφθεί η 
γεωθερμική ενέργεια στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 118
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) πληροφορίες και δεδομένα που 
παρέχονται στην τοπική χαρτογράφηση 
και σχεδιασμό ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, που αναπτύσσονται σύμφωνα 
με το άρθρο 15 στοιχείο βα) (νέο)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χαρτογράφηση και ο σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (νέα τροπολογία που εισάγουμε), πέρα από τη θέρμανση και την ψύξη, όπως ορίζει η 
ΟΕΑ, θα πρέπει να τροφοδοτούν τον εθνικό ολοκληρωμένο σχεδιασμό, να διασφαλίζουν ότι η 
ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι η πλέον αποδοτική από άποψη κόστους και ενέργειας και να 
αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και την προοπτική των κοινοτήτων για ομαλότερη και 
συμμετοχική μετάβαση.

Τροπολογία 119
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την προβλεπόμενη βάσει προβολών 
ενεργειακή ζήτηση,

β) την προβλεπόμενη βάσει προβολών 
ενεργειακή ζήτηση, λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη τα αναμενόμενα οφέλη όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση και την 
ευελιξία του συστήματος, καθώς και τον 
αυξημένο εξηλεκτρισμό των οικονομικών 
τομέων, την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος και τη μοντελοποίηση 
σεναρίων σύμφωνα με τα πλέον 
πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και τη 
νομοθεσία για την ενέργεια και το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 120
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Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την προβλεπόμενη βάσει προβολών 
ενεργειακή ζήτηση,

β) την προβλεπόμενη βάσει προβολών 
ενεργειακή ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη 
τα αναμενόμενα οφέλη ενεργειακής 
απόδοσης και τις αλλαγές συμπεριφοράς 
που σχετίζονται με την κατανάλωση 
ενέργειας, καθώς και τον εξηλεκτρισμό 
των δραστηριοτήτων που προηγουμένως 
βασίζονταν στην καύση ορυκτών 
καυσίμων·

Or. en

Τροπολογία 121
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την προβλεπόμενη βάσει προβολών 
ενεργειακή ζήτηση,

β) την προβλεπόμενη βάσει προβολών 
ενεργειακή ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη 
τη δυνητική ευελιξία της ενεργού 
απόκρισης ζήτησης και την αναμενόμενη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 122
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη διαθεσιμότητα σχετικών 
υποδομών δικτύου, αποθήκευσης και 
άλλων εργαλείων ευελιξίας ή τη 
δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων 
υποδομών δικτύου και αποθήκευσης.

γ) τη διαθεσιμότητα σχετικών 
υποδομών διανομής θέρμανσης, ψύξης 
και δικτύου, αποθήκευσης ενέργειας 
(ηλεκτρικής και θερμικής) και άλλων 
εργαλείων ευελιξίας, μεταξύ άλλων μέσω 
δράσεων παραγωγών-καταναλωτών, ή τη 
δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων 
υποδομών δικτύου και αποθήκευσης.

Or. en

Τροπολογία 123
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη διαθεσιμότητα σχετικών 
υποδομών δικτύου, αποθήκευσης και 
άλλων εργαλείων ευελιξίας ή τη 
δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων 
υποδομών δικτύου και αποθήκευσης.

γ) τη διαθεσιμότητα σχετικών 
υποδομών δικτύου, την αποθήκευση και 
άλλα εργαλεία ευελιξίας ή τη δυνατότητα 
δημιουργίας τέτοιων υποδομών δικτύου 
και αποθήκευσης, βελτιστοποιώντας και 
βελτιώνοντας ό,τι ήδη υπάρχει και 
αποφεύγοντας περιττά νέα έργα.

Or. en

Τροπολογία 124
Christophe Grudler, Andreas Glück, Claudia Gamon, Morten Petersen, Bart Groothuis, 
Martin Hojsík, Nicola Beer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη διαθεσιμότητα σχετικών 
υποδομών δικτύου, αποθήκευσης και 
άλλων εργαλείων ευελιξίας ή τη 
δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων 
υποδομών δικτύου και αποθήκευσης.

γ) τη διαθεσιμότητα σχετικών 
υποδομών δικτύου ανανεώσιμης 
θέρμανσης, αποθήκευσης και άλλων 
εργαλείων ευελιξίας ή τη δυνατότητα 
δημιουργίας τέτοιων υποδομών δικτύου 
και αποθήκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να τριπλασιάσει την ικανότητα γεωθερμικής ενέργειας έως το 2030 στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια. Είναι καθοριστικό να συμπεριληφθεί η 
γεωθερμική ενέργεια στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 125
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη διαθεσιμότητα σχετικών 
υποδομών δικτύου, αποθήκευσης και 
άλλων εργαλείων ευελιξίας ή τη 
δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων 
υποδομών δικτύου και αποθήκευσης.

γ) τη διαθεσιμότητα σχετικών 
υποδομών δικτύου, αποθήκευσης και 
άλλων εργαλείων ευελιξίας ή τη 
δυνατότητα δημιουργίας ή αναβάθμισης 
τέτοιων αναγκαίων υποδομών δικτύου και 
αποθήκευσης.

Or. en

Τροπολογία 126
Marek Paweł Balt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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γ) τη διαθεσιμότητα σχετικών 
υποδομών δικτύου, αποθήκευσης και 
άλλων εργαλείων ευελιξίας ή τη 
δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων 
υποδομών δικτύου και αποθήκευσης.

γ) τη διαθεσιμότητα σχετικών 
υποδομών δικτύου, αποθήκευσης και 
άλλων εργαλείων ευελιξίας ή τη 
δυνατότητα δημιουργίας ή περαιτέρω 
αναβάθμισης τέτοιων υποδομών δικτύου 
και αποθήκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινιστεί ότι, κατά την αξιολόγηση της διαθεσιμότητας 
ενεργειακών υποδομών,

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν όχι μόνο την κατασκευή νέων δικτύων, αλλά και την 
αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτύων,

αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για την ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 127
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη διαθεσιμότητα σχετικών 
υποδομών δικτύου, αποθήκευσης και 
άλλων εργαλείων ευελιξίας ή τη 
δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων 
υποδομών δικτύου και αποθήκευσης.

γ) τη διαθεσιμότητα σχετικών 
υποδομών δικτύου, αποθήκευσης και 
άλλων εργαλείων ευελιξίας ή τη 
δυνατότητα δημιουργίας ή περαιτέρω 
αναβάθμισης τέτοιων υποδομών δικτύου 
και αποθήκευσης.

Or. en

Τροπολογία 128
Christophe Grudler, Morten Petersen, Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Το αποτέλεσμα των τοπικών 
δημόσιων συζητήσεων. Κάθε κράτος 
μέλος μεριμνά ώστε η κοινή γνώμη να 
λαμβάνεται πλήρως υπόψη κατά τον 
προσδιορισμό των περιοχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ζητείται η γνώμη των πολιτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών από την αρχή της 
διαδικασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται η δημόσια στήριξη.

Τροπολογία 129
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τις δυνατότητες ενεργού 
συμμετοχής των πολιτών στο ενεργειακό 
σύστημα ως αυτοκαταναλωτών ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, συλλογικών 
αυτοκαταναλωτών ή κοινοτήτων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 130
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τις δυνατότητες ενεργού 
συμμετοχής των πολιτών στο ενεργειακό 
σύστημα ως αυτοκαταναλωτών ενέργειας 
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από ανανεώσιμες πηγές, συλλογικών 
αυτοκαταναλωτών ή κοινοτήτων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 131
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) η εγγύτητα με τους τελικούς 
χρήστες και η ενεργειακή πυκνότητα για 
την αποκεντρωμένη παροχή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Τροπολογία 132
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τις δυνατότητες συμμετοχής 
αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και κοινοτήτων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 133
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του 
έργου

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξεταστούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και στη φύση.

Τροπολογία 134
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές 
με άλλες πρωτογενείς χρήσεις, και 
συγκεκριμένα το υφιστάμενο δίκτυο 
Natura 2000, εθνικές προστατευόμενες 
περιοχές και πρόσθετες προστατευόμενες 
περιοχές που θα οριστούν σύμφωνα με τη 
δέσμευση της Ένωσης για προστασία του 
30% της ξηράς και της θάλασσας της, 
όλες οι περιοχές που περιλαμβάνονται 
στα σχέδια αποκατάστασης των κρατών 
μελών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους 
βάσει του [κανονισμού για την 
αποκατάσταση της φύσης], καθώς και 
περιοχές που περιλαμβάνονται στα 
προγράμματα μέτρων των κρατών μελών 
σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική.

Or. en



AM\1263812EL.docx 105/120 PE736.665v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Justification: To meet the goals of the Paris Agreement and to boost EU energy 
independence, an accelerated phase-out of fossil fuels is urgently needed. Alongside an 
accelerated expansion of renewable energy, notably wind and solar power, this requires a 
massive increase in energy savings and electrification of heating, transport and industrial 
processes, which should be reflected when mapping the areas necessary to reach the 
renewable energy targets. An additional consideration guiding Member States during the 
mapping and identification process of the relevant areas should be their existing legal 
obligations under other pieces of EU legislation, such as the Habitats Directives and the 
upcoming Nature Restoration Regulation, as well as other non-legally binding commitments 
under the European Green Deal and the EU Biodiversity Strategy.

Τροπολογία 135
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) τις πληροφορίες και τα δεδομένα 
που παρέχονται στις ολοκληρωμένες 
αξιολογήσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 
της οδηγίας 2012/27/ΕΕ και το άρθρο 23 
του COM(2021) 558 final σχετικά με την 
οδηγία για την ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση των προσπαθειών σχεδιασμού με την ισχύουσα νομοθεσία

Τροπολογία 136
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) τη συμμετοχή των σχετικών 
τοπικών αρχών, καθώς και όλων των 
σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως 
όταν επηρεάζονται προϋπάρχουσες 
οικονομικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 137
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) τις πληροφορίες και τα δεδομένα 
που παρέχονται στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της οδηγίας 2014/89 περί 
θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση των προσπαθειών σχεδιασμού με την ισχύουσα νομοθεσία

Τροπολογία 138
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) τις κοινές ανάγκες των τοπικών 
κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
νοικοκυριών που πλήττονται από 
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ενεργειακή φτώχεια και ευπάθεια·

Or. en

Τροπολογία 139
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) το πλήρες δυναμικό της ενεργού 
συμμετοχής των πολιτών στο ενεργειακό 
σύστημα ως αυτοκαταναλωτών ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, συλλογικών 
αυτοκαταναλωτών ενέργειας και 
κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, [οι τελευταίοι αντιμετωπίζουν 
συχνά εμπόδια στην πρόσβαση σε χώρους 
για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
σε σύγκριση με τους επαγγελματίες 
φορείς ανάπτυξης έργων], όπως 
αξιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 21 και 
το άρθρο 22.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ότι οι δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών δεν θα αποδυναμωθούν, αλλά 
θα αξιοποιηθούν. Επίσης, να διασφαλιστεί ότι αξιοποιούνται οι εθνικές προσπάθειες για την 
υποχρεωτική αξιολόγηση που απορρέει από τα άρθρα 21 και 22.

Τροπολογία 140
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ δ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) την αναμενόμενη βιομηχανική 
ανάπτυξη και απασχόληση που συνδέεται 
με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
στις θιγόμενες τοπικές κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 141
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ε) το δυναμικό ανάπτυξης έργων 
ΑΠΕ σε αναμενόμενες νέες τεχνητές 
κατασκευές, εξαιρουμένων των τεχνητών 
υδάτινων επιφανειών, πρωταρχικός 
στόχος των οποίων δεν είναι η παραγωγή 
ενέργειας, όπως οι χώροι στάθμευσης, οι 
δρόμοι, οι σιδηρόδρομοι και οι 
βιομηχανικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 142
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ ε) τις κοινές ανάγκες των τοπικών 
κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
νοικοκυριών που πλήττονται από την 
ενεργειακή φτώχεια και ευπάθεια, και 
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των πολλαπλών τοπικών ή περιφερειακών 
διοικητικών μονάδων ή περιφερειών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει επίσης να ωφελήσει τις τοπικές 
κοινότητες, βελτιώνοντας επίσης την τοπική αποδοχή των έργων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Τροπολογία 143
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2 – στοιχείο γ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ στ) χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές 
με άλλες πρωτογενείς χρήσεις, και 
συγκεκριμένα το υφιστάμενο δίκτυο 
Natura 2000, εθνικές προστατευόμενες 
περιοχές και πρόσθετες προστατευόμενες 
περιοχές που θα οριστούν σύμφωνα με τη 
δέσμευση της Ένωσης για προστασία του 
30% της ξηράς και της θάλασσας της, 
όλες οι περιοχές που περιλαμβάνονται 
στα σχέδια αποκατάστασης των κρατών 
μελών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους 
βάσει του [κανονισμού για την 
αποκατάσταση της φύσης], καθώς και 
περιοχές που περιλαμβάνονται στα 
προγράμματα μέτρων των κρατών μελών 
σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τη 
θαλάσσια στρατηγική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να συμβαδίζει με τη νομοθεσία και 
τους στόχους της ΕΕ για τη φύση.
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Τροπολογία 144
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Κατά τον προσδιορισμό των 
περιοχών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν: — τις εκτιμώμενες 
ανάγκες προσωπικού, κατάρτισης και 
τεχνικών αναγκών των αρχών 
αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που συμμετέχουν στις 
διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, που απαιτούνται για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία· — τις αναμενόμενες 
χρηματοδοτικές ανάγκες των αρχών 
αδειοδότησης ώστε να καταστεί δυνατή η 
υλοποίηση των προβλεπόμενων 
εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας, 
οι οποίες περιλαμβάνουν περιγραφή της 
στήριξης προς τις αρμόδιες αρχές και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που 
επηρεάζονται από τις νέες διοικητικές 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία και των μέσων της 
προβλεπόμενης χρηματοδότησης· και — 
τις πολιτικές χωροταξικού σχεδιασμού 
και τα νομικά πλαίσια, όπως οι κανόνες 
απόστασης για τις εγκαταστάσεις 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που 
επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση των 
στόχων και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες τοπικές και 
περιφερειακές αρχές συμμετέχουν στη 
διαδικασία προσδιορισμού των περιοχών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
προσφέρουν τεχνική, ανθρώπινη και 
οικονομική στήριξη που θα επιτρέψει 
στις εν λόγω αρχές να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία. Ενσωματώνονται ο 
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υφιστάμενος τοπικός και περιφερειακός 
σχεδιασμός και η χαρτογράφηση.

Or. en

Τροπολογία 145
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Έως 1 έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα 
κράτη μέλη διενεργούν αξιολόγηση της 
ευαισθησίας των προστατευόμενων ειδών 
και οικοτόπων τους στη σχεδιαζόμενη 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές. Οι αξιολογήσεις αυτές είναι 
εξειδικευμένες ανά τεχνολογία και 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
των χερσαίων επιφανειών, των 
υποεπιφανειών, των θαλάσσιων περιοχών 
και των περιοχών εσωτερικών υδάτων 
όπου οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχουν 
χαμηλές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι 
αξιολογήσεις όπως καθορίζονται στην 
παράγραφο 1 ευθυγραμμίζονται με τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών βάσει 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μεταξύ 
άλλων βάσει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καλός χωροταξικός σχεδιασμός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα διασφαλίσει ότι οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαμηλού αντίκτυπου θα ευθυγραμμίζονται με τη φύση. Αυτό 
μπορεί να συμβεί μόνο εάν κατανοηθούν καλά οι επιπτώσεις των διαφόρων απειλών, ιδίως 
πόσο ευαίσθητα θα είναι τα είδη και οι οικότοποι στις νέες εγκαταστάσεις και υποδομές. Η 
χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών θα πρέπει να πραγματοποιείται με σκοπό τον 
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χαρακτηρισμό όλων των περιοχών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και όχι μόνο των «περιοχών 
πρώτης επιλογής».

Τροπολογία 146
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Έως 1 έτος μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα 
κράτη μέλη διενεργούν αξιολόγηση της 
ευαισθησίας των προστατευόμενων ειδών 
και οικοτόπων τους στη σχεδιαζόμενη 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές.Οι αξιολογήσεις αυτές είναι 
εξειδικευμένες ανά τεχνολογία και 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
των χερσαίων και των θαλάσσιων 
επιφανειών όπου οι εγκαταστάσεις 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές έχουν χαμηλές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.
Οι αξιολογήσεις όπως καθορίζονται στην 
παράγραφο 1 ευθυγραμμίζονται με τις 
υποχρεώσεις των κρατών μελών βάσει 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μεταξύ 
άλλων βάσει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καλός χωροταξικός σχεδιασμός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα διασφαλίσει ότι οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαμηλού αντίκτυπου θα ευθυγραμμίζονται με τη φύση. Αυτό 
μπορεί να συμβεί μόνο εάν κατανοηθούν καλά οι επιπτώσεις των διαφόρων απειλών, ιδίως 
πόσο ευαίσθητα θα είναι τα είδη και οι οικότοποι στις νέες εγκαταστάσεις και υποδομές. Η 
χαρτογράφηση ευαίσθητων περιοχών θα πρέπει να πραγματοποιείται με σκοπό τον 
χαρακτηρισμό όλων των περιοχών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και όχι μόνο των «περιοχών 
πρώτης επιλογής».
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Τροπολογία 147
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 β) Κατά τον χαρακτηρισμό των 
περιοχών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν:
- τις εκτιμώμενες ανάγκες προσωπικού, 
κατάρτισης και τεχνικών αναγκών των 
αρχών αδειοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
συμμετέχουν στις διαδικασίες εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που 
απαιτούνται για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία·
— τις αναμενόμενες χρηματοδοτικές 
ανάγκες των αρχών αδειοδότησης ώστε 
να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των 
προβλεπόμενων εγκαταστάσεων 
ανανεώσιμης ενέργειας, οι οποίες 
περιλαμβάνουν περιγραφή της στήριξης 
προς τις αρμόδιες αρχές και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται 
από τις νέες διοικητικές υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την παρούσα οδηγία και 
των μέσων της προβλεπόμενης 
χρηματοδότησης·και
— τις πολιτικές χωροταξικού σχεδιασμού 
και τα νομικά πλαίσια, όπως οι κανόνες 
απόστασης για τις εγκαταστάσεις 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που 
επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση των 
στόχων και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές 
αρχές συμμετέχουν στη διαδικασία 
προσδιορισμού των περιοχών που 
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
προσφέρουν τεχνική, ανθρώπινη και 
οικονομική στήριξη ώστε να μπορούν οι 
εν λόγω αρχές να συμμετέχουν στη 
διαδικασία. Ενσωματώνονται ο 
υφιστάμενος τοπικός και περιφερειακός 
σχεδιασμός και η χαρτογράφηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης 
αναγνωρίζει τους φραγμούς που σχετίζονται με τις διοικητικές διαδικασίες ως σημαντικούς 
παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ένωση. Η 
επαρκής ικανότητα προσωπικού και η χρηματοδότηση για τις αδειοδοτούσες αρχές είναι 
καίριας σημασίας, το ίδιο και η παροχή ειδικής στήριξης στις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των ανθρώπινων πόρων και των χρηματοδοτικών αναγκών.

Τροπολογία 148
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Τα κράτη μέλη ευνοούν τις 
πολλαπλές χρήσεις των περιοχών που 
προσδιορίζονται ως αποτέλεσμα της 
υποχρέωσης της παραγράφου 1..

(3) Τα κράτη μέλη ευνοούν τις 
πολλαπλές χρήσεις των περιοχών που 
προσδιορίζονται ως αποτέλεσμα της 
υποχρέωσης της παραγράφου 1, υπό την 
προϋπόθεση ότι η δημιουργία 
εγκαταστάσεων για την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι 
συμβατή με τις προϋπάρχουσες χρήσεις 
και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Or. en

Τροπολογία 149
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Τα κράτη μέλη ευνοούν τις 
πολλαπλές χρήσεις των περιοχών που 
προσδιορίζονται ως αποτέλεσμα της 
υποχρέωσης της παραγράφου 1..

3) Τα κράτη μέλη ευνοούν τις 
πολλαπλές χρήσεις των περιοχών που 
προσδιορίζονται ως αποτέλεσμα της 
υποχρέωσης της παραγράφου 1, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές είναι συμβατή με 
τις υφιστάμενες χρήσεις και δεν 
υπονομεύει σημαντικά την επίτευξη των 
στόχων τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αυξημένες πιέσεις στη χρήση γης μπορούν να μετριαστούν με την πολλαπλή χρήση εκτάσεων. 
Η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι συμβατή με 
την προϋπάρχουσα χρήση γης και να μην υπονομεύει τους προϋπάρχοντες στόχους προστασίας 
ή αποκατάστασης.

Τροπολογία 150
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Τα κράτη μέλη ευνοούν τις 
πολλαπλές χρήσεις των περιοχών που 
προσδιορίζονται ως αποτέλεσμα της 
υποχρέωσης της παραγράφου 1..

3) Τα κράτη μέλη ευνοούν τις 
πολλαπλές χρήσεις των περιοχών που 
προσδιορίζονται ως αποτέλεσμα της 
υποχρέωσης της παραγράφου 1, υπό την 
προϋπόθεση ότι η δημιουργία 
εγκαταστάσεων για την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι 
συμβατή με τις τρέχουσες χρήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 151
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) έως ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη 
μέλη, με βάση τον συμμετοχικό δημόσιο 
σχεδιασμό που προήλθε από τους εν λόγω 
χάρτες, διενεργούν στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση που 
προσδιορίζει τη σύμπτωση χερσαίων ή 
θαλάσσιων χώρων με τις διάφορες 
αναγνωρισμένες ζώνες περιβαλλοντικής 
προστασίας. Οι αξιολογήσεις 
ευθυγραμμίζονται με τις υποχρεώσεις 
των κρατών μελών βάσει της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, μεταξύ 
άλλων βάσει της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ ή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Or. en

Τροπολογία 152
Christophe Grudler, Andreas Glück, Claudia Gamon, Morten Petersen, Martin Hojsík, 
Nicola Beer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) κατά τον προσδιορισμό των 
χερσαίων, υποεπιφανειακών και 
θαλάσσιων περιοχών που είναι αναγκαίες 
για την εγκατάσταση εγκαταστάσεων 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
μηχανισμό για την υποστήριξη της 
αναγκαίας ανάπτυξης του δικτύου 
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θέρμανσης και του δικτύου ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
προκειμένου να παρέχουν ένα πλήρως 
ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση επαρκούς διαθεσιμότητας δικτύου/δικτύου είναι καίριας σημασίας για την 
επίτευξη ενός πλήρως ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος. Οι επενδύσεις σε 
δίκτυα/δικτύωση θα πρέπει να προωθηθούν σε τομείς όπου υπάρχει σημαντικό δυναμικό 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να τριπλασιάσει το δυναμικό της 
γεωθερμικής ενέργειας έως το 2030 στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την ηλιακή 
ενέργεια. Είναι καθοριστικό να συμπεριληφθεί η γεωθερμική ενέργεια στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 153
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Όταν τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν τις χερσαίες και 
θαλάσσιες περιοχές που είναι αναγκαίες 
για την εγκατάσταση εγκαταστάσεων 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, εξασφαλίζουν την υποστήριξη της 
αναγκαίας ανάπτυξης δικτύου, 
προκειμένου να παρέχουν επαρκή 
διαθεσιμότητα δικτύου και να στείλουν 
κατάλληλα τιμολογιακά μηνύματα στους 
φορείς υλοποίησης έργων.

Or. en

Τροπολογία 154
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15β – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν και 
υποστηρίζουν τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να αναπτύσσουν και 
να εφαρμόζουν πορείες ή στόχους για 
ανανεώσιμη ενέργεια παραγόμενη από 
δήμους, αυτοκαταναλωτές ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, συλλογικούς 
αυτοκαταναλωτές και κοινότητες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές τοπικές αρχές επιθυμούν να αναπτύξουν στόχους τοπικής πολιτικής για την ανάπτυξη 
της ενέργειας των πολιτών και των κοινοτήτων και να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους για το 
κλίμα. Η ανάπτυξη αυτών των στόχων θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί από το 
εθνικό επίπεδο, καθώς αυτό θα συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η οποία αποφέρει επίσης κοινωνικοοικονομικά οφέλη, και 
στη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση, η οποία με τη σειρά της είναι επωφελής 
για την αύξηση της αποδοχής.

Τροπολογία 155
Andris Ameriks

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Παράγραφος 3 β (νέα)
Άρθρο 15β – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Κατά τον προσδιορισμό των 
τομέων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δεν θα 
πρέπει να αποκλείουν άλλες 
δραστηριότητες στον συγκεκριμένο 
τομέα. Ωστόσο, η διαδικασία 
αδειοδότησης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 16, θα πρέπει να αφορά μόνο τα 
έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
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παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 156
Morten Petersen, Christophe Grudler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Άρθρο 15β – παράγραφος 3α (νέα)
Άρθρο 15β – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Εάν οι μεγάλης κλίμακας μονάδες 
βιομεθανίου ορίζονται σε εθνικό επίπεδο 
ως «εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αποβλήτων» (παράρτημα Ι σημείο Δ9, 
οδηγία 2008/98/ΕΚ της 19ης Νοεμβρίου 
2008), τα κράτη μέλη πρέπει να 
προσθέσουν τις μονάδες αυτές στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά τον 
καθορισμό των περιοχών πρώτης 
επιλογής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγκαία προσθήκη, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίσουν κατά πόσον οι 
μεγάλης κλίμακας μονάδες βιοαερίου/βιομεθανίου περιλαμβάνονται στο παράρτημα I ή στο 
παράρτημα II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ της 19ης Νοεμβρίου 2008. Το παράρτημα ΙΙ απαριθμεί 
τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και, ως εκ τούτου, όταν γίνεται 
αναφορά σε τομείς ανανεώσιμης ενέργειας, θέλουμε να αποφύγουμε να αναφερθούμε μόνο σε 
εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία 157
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15 β – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(3 α) Κατά τον προσδιορισμό των 
περιοχών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν τις πολιτικές χωροταξικού 
σχεδιασμού και τα νομικά πλαίσια που 
επηρεάζουν αρνητικά την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περιβαλλοντική νομοθεσία δεν είναι ο λόγος για την αργή ανάπτυξη των ΑΠΕ, είναι οι 
διαφορετικοί κανόνες στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων όσον αφορά την απόσταση, ή την έλλειψη 
ικανοτήτων των αρχών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν από την αρχή του 
σχεδιασμού πιθανά εμπόδια που επηρεάζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων.

Τροπολογία 158
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15 β – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 
επικαιροποιούν περιοδικά τους τομείς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
τουλάχιστον στο πλαίσιο της 
επικαιροποίησης των εθνικών σχεδίων 
για το κλίμα και την ενέργεια.

Or. en


