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Τροπολογία 159
Martin Hojsík

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 β) Πριν από την έγκρισή τους, το 
σχέδιο ή τα σχέδια που προσδιορίζουν τις 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές που 
είναι αναγκαίες για την εγκατάσταση 
εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές υποβάλλονται σε 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ότι όλα τα δημόσια σχέδια και προγράμματα που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΣΠΕ (στην περίπτωση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
βάσει του παραρτήματος ΙΙ) θα πρέπει να ακολουθούν τις ισχύουσες διατάξεις και όχι μόνο τις 
«περιοχές πρώτης επιλογής». Η τροπολογία αυτή αντιγράφει απλώς τις ισχύουσες διατάξεις του 
δικαίου της ΕΕ και αποτρέπει τη νομική αβεβαιότητα.

Τροπολογία 160
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 β) Πριν από την έγκρισή της, ο 
προσδιορισμός των περιοχών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με 
τους όρους της οδηγίας 2001/42/ΕΚ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

The Strategic environmental assessment cannot be completely disregarded. the strategic 
environmental assessment (SEA) Directive requires an SEA for public plans and programmes 
that are prepared or adopted by a public authority and are required by legislative, regulatory 
or administrative provisions which are prepared for energy which set the framework for 
future development consent of projects listed in Annexes I and II. As renewable energy 
projects fall within Annex II, the SEA Directive already applies to these projects. For clarity, 
an explicit reference to it should be added to ensure that all plans designating areas for 
renewable energy installations are subject to a SEA, not just ‘go-to areas’

Τροπολογία 161
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 β) Η ολοκληρωμένη χαρτογράφηση 
και ο σχεδιασμός δημοσιοποιούνται και 
διατίθενται στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 162
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 γ) Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 
επικαιροποιούν περιοδικά τον 
προσδιορισμό των περιοχών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
τουλάχιστον στο πλαίσιο της 
επικαιροποίησης των εθνικών σχεδίων 
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για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 και τη λοιπή σχετική 
νομοθεσία για το κλίμα και την ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένης της ΟΕΑ [xx/xxx], 
της ΟΕΑΚ [xx/xxx],

Or. en

Τροπολογία 163
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 γ) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν και 
υποστηρίζουν τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και 
να εφαρμόσουν τροχιές ή στόχους για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
παράγεται από δήμους, αυτοκαταναλωτές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
κοινότητες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 164
Marek Paweł Balt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στη διασφάλιση της αναγκαίας διαθεσιμότητας και ανάπτυξης του 
δικτύου για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ενεργειακά έργα συνδέοντάς το με την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Επενδύσεις στο δίκτυο

θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε τομείς όπου υπάρχει σημαντικό δυναμικό ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Ως εκ τούτου, το πώς

τα χρήματα που επενδύονται στην ανάπτυξη του δικτύου θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τα 
σχέδια των επενδυτών για

ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 165
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
15βα:
Άρθρο 15βα — Χαρτογράφηση και 
σχεδιασμός των τοπικών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας
1.Προκειμένου να διασφαλιστεί μια 
προσέγγιση από τη βάση προς την 
κορυφή για την ανάπτυξη των περιοχών 
που αναφέρονται στο άρθρο 15β, τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τις 
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περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
διενεργούν ολοκληρωμένη τοπική 
χαρτογράφηση και σχεδιασμό των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
τουλάχιστον σε δήμους, αντίστοιχα 
περιφέρειες, με συνολικό πληθυσμό άνω 
των 10.000 κατοίκων και ενθαρρύνουν 
τους μικρότερους τοπικούς δήμους να 
πράξουν το ίδιο σε εθελοντική βάση. Τα 
σχέδια δημοσιοποιούνται και 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συντονισμού που ορίζεται 
στην παράγραφο
2.Τα σχέδια αυτά θα πρέπει τουλάχιστον:
α) να περιλαμβάνουν αξιολόγηση η οποία 
χαρτογραφεί όλες τις επιλογές ανάπτυξης 
τοπικών βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
εντοπίζει τις επιλογές τοπικού 
εφοδιασμού ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές καθώς και τις επιλογές 
βελτιστοποίησης που ευνοούν 
περισσότερο την επίτευξη ενός 
ενεργειακού συστήματος υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης πλήρως 
βασισμένου στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας κατά την εφαρμογή της αρχής 
της προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση και από την προοπτική της 
ολοκλήρωσης των τοπικών συστημάτων 
ενέργειας, και συνεισφέρουν στη 
μακροπρόθεσμη κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη.
β) να περιλαμβάνουν αξιολόγηση για τον 
προσδιορισμό της γης, των επιφανειών, 
των υποεπιφανειών, των θαλάσσιων και 
εσωτερικών υδάτων που είναι διαθέσιμες 
για τις εγκαταστάσεις εγκαταστάσεων 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και των σχετικών υποδομών και 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας 
(θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας) που 
αναμένεται να έχουν χαμηλό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ξεκινώντας 
από τον πρώτο προσδιορισμό του 
δομημένου και τεχνητού περιβάλλοντος.
γ) να προβλέπουν την αναμενόμενη 
αύξηση της τοπικής ζήτησης ηλεκτρικής 
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ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 
όλους τους τομείς που πρέπει να καλυφθεί 
από τη δυνατότητα ισοδύναμης 
πρόσθετης παραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές σ από τις σχετικές υποδομές και 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας 
(θερμικής και ισχύος) και, όταν είναι 
εφικτό, από τις δυνατότητες 
ανταπόκρισης στη ζήτηση, ούτως ώστε 
να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση του 
αυξανόμενου μεριδίου ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας·
δ) να αξιοποιούν τα σχετικά δεδομένα 
που παρέχονται στις ολοκληρωμένες 
αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 
2019/1658 και το άρθρο 23 της 
COM(2021) 558 final σχετικά με την 
οδηγία για την ενεργειακή απόδοση·
ε) να εκπονούνται με τη συμμετοχή όλων 
των σχετικών περιφερειακών ή τοπικών 
ενδιαφερόμενων φορέων και να 
διασφαλίζουν τη συμμετοχή του ευρέος 
κοινού·
στ) να εξετάζουν τις κοινές ανάγκες των 
τοπικών κοινοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών 
που πλήττονται από την ενεργειακή 
φτώχεια και ευπάθεια, και των 
πολλαπλών τοπικών ή περιφερειακών 
διοικητικών μονάδων ή περιφερειών.
ζ) να αξιοποιούν το πλήρες δυναμικό της 
ενεργού συμμετοχής των πολιτών στο 
ενεργειακό σύστημα ως 
αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, συλλογικών 
αυτοκαταναλωτών ενέργειας ή 
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 
παράγραφος 3 και το άρθρο 22 
παράγραφος 4.
η) να παρέχουν αξιολόγηση των 
συνεργικών αποτελεσμάτων των πιθανών 
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έργων προκειμένου να αποφεύγεται η 
διενέργεια μεμονωμένων ή 
κατακερματισμένων αξιολογήσεων σε 
περιοχές όπου θα μπορούσαν να 
υποβληθούν πολλαπλά έργα·
θ) να περιλαμβάνουν μεθοδολογία για την 
παρακολούθηση της προόδου της 
εφαρμογής των πολιτικών και των 
μέτρων που έχουν προσδιοριστεί.
4.Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι 
παρέχεται στο κοινό η ευκαιρία να 
συμμετάσχει στην κατάρτιση των 
τοπικών και περιφερειακών έργων 
ανανεώσιμης ενέργειας και στις 
αξιολογήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 3, καθώς και στις 
απορρέουσες πολιτικές και μέτρα.Για τον 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη αναπτύσσουν 
συστάσεις για την υποστήριξη των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στην 
εφαρμογή πολιτικών και μέτρων που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων τοπικών σχεδίων 
ανανεώσιμης ενέργειας και τη 
χαρτογράφηση σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο με αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που έχουν εντοπιστεί.
5.Τα σχέδια που αναπτύσσονται σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 επανεξετάζονται 
περιοδικά τουλάχιστον στο πλαίσιο της 
επικαιροποίησης των εθνικών σχεδίων 
για το κλίμα και την ενέργεια.
6.Τα κράτη μέλη στηρίζουν τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές όσο το 
δυνατόν περισσότερο με κάθε μέσο, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής, 
ανθρώπινης και οικονομικής στήριξης, 
για την ανάπτυξη συστήματος 
γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) που 
σχετίζεται με την ανανεώσιμη ενέργεια 
και άλλα σχετικά εργαλεία, όπως ηλιακοί 
άτλαντες ή χάρτες θέρμανσης και ψύξης.
7. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη 
διακυβέρνηση της ΕΕ και της δράσης για 
το κλίμα, κάθε κράτος μέλος 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες για την 
πρόοδο στη θέσπιση και την υλοποίηση 
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του παρόντος άρθρου στο οικείο 
ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για την 
ενέργεια και το κλίμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

We propose the introduction of a crucial new article in the revised renewable energy directive 
in order to reap all the socio-economic benefits of locally-anchored decarbonisation 
pathways. Today, there is no EU-level harmonized system to guarantee that the local 
potential for renewable energy production is assessed and harnessed . The EU Covenant of 
Mayors itself is centered primarily on CO2 reductions, but not on local energy production 
and supply, in addition to only being a voluntary initiative. Planning future energy supply at 
local level is however the best way to secure cross -sector solutions and synergies , while 
adding the criteria of socio - economic (and not techno -economic) development. With a new 
provision in article 23 of the Energy Efficiency Directive , the European Commission is 
setting a precedent by requiring that cities over 50, 000 inhabitants conduct heat planning 
and that Member States support them in this process “to the utmost extent possible”. This 
new provision could be a game -changer if it effectively forces Member States to take a 
greater look at solutions for local efficiency gains and renewable energy developments . This 
provision should be mirrored in the renewable energy directive by introducing a new article 
on integrated energy mapping and planning at local level, mirroring the level of national 
support required in the EED heat planning provision. This would help mainstream emerging 
method ologies and tools which local authorities are already developing on a voluntary level 
such as solar atlases and heat maps. Such an article would also most likely encourage 
national authorities to support the creation of decentralised planning bodies instead of 
relying only on end-of-pipe delivery mechanisms.

Τροπολογία 166
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως [2 έτη μετά την έναρξη ισχύος], τα 
κράτη μέλη εγκρίνουν σχέδιο ή σχέδια που 
χαρακτηρίζουν, εντός των περιοχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15β παράγραφος 
1, περιοχές πρώτης επιλογής για έναν ή 
περισσότερους τύπους ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Στο εν λόγω σχέδιο ή 
σχέδια, τα κράτη μέλη:

Έως [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος], 
τα κράτη μέλη εγκρίνουν σχέδιο ή σχέδια 
που χαρακτηρίζουν, εντός των περιοχών 
που αναφέρονται στο άρθρο 15β 
παράγραφος 1, περιοχές πρώτης επιλογής 
για έναν ή περισσότερους τύπους 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε 
περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν 
προσδιορίσει τις αναγκαίες χερσαίες και 
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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. Στο εν λόγω 
σχέδιο ή σχέδια, τα κράτη μέλη:

Or. en

Τροπολογία 167
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως [2 έτη μετά την έναρξη ισχύος], τα 
κράτη μέλη εγκρίνουν σχέδιο ή σχέδια που 
χαρακτηρίζουν, εντός των περιοχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15β παράγραφος 
1, περιοχές πρώτης επιλογής για έναν ή 
περισσότερους τύπους ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Στο εν λόγω σχέδιο ή 
σχέδια, τα κράτη μέλη:

Κατά τον καθορισμό των περιοχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15β 
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη, σε 
συντονισμό με τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές τους, εγκρίνουν 
σχέδιο ή σχέδια που καθορίζουν, εντός 
των περιοχών που αναφέρονται στο 
άρθρο 15β παράγραφος 1, περιοχές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για έναν ή 
περισσότερους τύπους ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, οι οποίες πληρούν τις 
απαιτήσεις χώρου που προσδιορίζονται 
για κάθε τεχνολογία για την επίτευξη των 
στόχων για την ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές για το 2030 και το 2040, καθώς και 
των σχετικών τομεακών επιμέρους 
τομέων. Στο εν λόγω σχέδιο ή σχέδια, τα 
κράτη μέλη:

Or. en

Τροπολογία 168
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως [2 έτη μετά την έναρξη ισχύος], τα 
κράτη μέλη εγκρίνουν σχέδιο ή σχέδια που 
χαρακτηρίζουν, εντός των περιοχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15β παράγραφος 
1, περιοχές πρώτης επιλογής για έναν ή 
περισσότερους τύπους ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Στο εν λόγω σχέδιο ή 
σχέδια, τα κράτη μέλη:

Έως [όχι πάνω από 2 έτη μετά την έναρξη 
ισχύος], τα κράτη μέλη εγκρίνουν σχέδιο ή 
σχέδια που χαρακτηρίζουν, εντός των 
περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 15β 
παράγραφος 1, περιοχές πρώτης επιλογής 
για έναν ή περισσότερους τύπους 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο εν 
λόγω σχέδιο ή σχέδια, τα κράτη μέλη:

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη στα οποία το ισχύον εθνικό 
νομικό πλαίσιο προβλέπει συντομότερη προθεσμία από την προτεινόμενη προθεσμία των δύο 
ετών. Στις περιπτώσεις αυτές, η καθορισμένη προθεσμία των δύο ετών θα μπορούσε 
ενδεχομένως να παρατείνει και να επιβραδύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ θα μπορούσε 
επίσης να συνεπάγεται πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, εάν 
το σύστημα αυτό ενσωματωθεί στο υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο.

Τροπολογία 169
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χαρακτηρίζουν επαρκώς 
ομοιογενείς χερσαίες και θαλάσσιες 
περιοχές όπου η ανάπτυξη ενός 
συγκεκριμένου τύπου ή τύπων 
ανανεώσιμης ενέργειας δεν αναμένεται να 
επιφέρει σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, δεδομένων των 
ιδιαιτεροτήτων της επιλεγμένης περιοχής. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη:

α) Ορίζουν επαρκείς ομοιογενείς 
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές όπου η 
ανάπτυξη συγκεκριμένου τύπου ή τύπων 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
αναμένεται να έχει ήπιες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον σύμφωνα με τη 
χαρτογράφηση ευαισθησίας δυνάμει του 
άρθρου 15β παράγραφος 2α , 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων 
της επιλεγείσας περιοχής. Η συνολική 
ποσότητα χερσαίων και θαλάσσιων 
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περιοχών που χαρακτηρίζονται ως 
περιοχές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
αντιστοιχεί στις απαιτήσεις χώρου που 
προσδιορίζονται για την επίτευξη του 
στόχου ΑΠΕ για το 2030, όπως ορίζεται 
στην παρούσα οδηγία και περιλαμβάνεται 
στα εθνικά σχέδια των κρατών μελών για 
την ενέργεια και το κλίμα, όπως 
επικαιροποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη 
μέλη:

Or. en

Τροπολογία 170
Christophe Grudler, Andreas Glück, Nicola Danti, Claudia Gamon, Morten Petersen, 
Bart Groothuis, Nicola Beer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) χαρακτηρίζουν επαρκώς 
ομοιογενείς χερσαίες και θαλάσσιες 
περιοχές όπου η ανάπτυξη ενός 
συγκεκριμένου τύπου ή τύπων 
ανανεώσιμης ενέργειας δεν αναμένεται να 
επιφέρει σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων 
της επιλεγμένης περιοχής. Στο πλαίσιο 
αυτό, τα κράτη μέλη:

α) χαρακτηρίζουν επαρκώς 
ομοιογενείς χερσαίες, υπόγειες και 
θαλάσσιες περιοχές όπου η ανάπτυξη ενός 
συγκεκριμένου τύπου ή τύπων 
ανανεώσιμης ενέργειας δεν αναμένεται να 
επιφέρει σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων 
της επιλεγμένης περιοχής. Στο πλαίσιο 
αυτό, τα κράτη μέλη:

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 171
Martin Hojsík
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— δίνουν προτεραιότητα σε τεχνητές 
και δομημένες επιφάνειες, όπως στέγες, 
χώροι μεταφορικών υποδομών, χώροι 
στάθμευσης, χώροι απορριμμάτων, 
βιομηχανικοί χώροι, ορυχεία, τεχνητά 
εσωτερικά υδάτινα συστήματα, τεχνητές 
λίμνες ή δεξαμενές και, κατά περίπτωση, 
χώροι επεξεργασίας αστικών λυμάτων, 
καθώς και υποβαθμισμένα εδάφη που δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
γεωργικούς σκοπούς·

— αρχικά προσδιορίζουν τεχνητές και 
κατασκευασμένες επιφάνειες και τις 
υποεπιφάνειές τους για ανανεώσιμη 
ενέργεια, εκτός από την καύση βιομάζας 
και τη νέα υδροηλεκτρική ενέργεια, όπως 
στέγες, υποδομές μεταφορών και 
περιοχές κατά μήκος αυτών των 
υποδομών, χώρους στάθμευσης, χώρους 
αποβλήτων, βιομηχανικούς χώρους, 
ορυχεία, τεχνητά εσωτερικά υδατικά 
συστήματα, λίμνες ή ταμιευτήρες και, 
κατά περίπτωση, χώρους επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων και αγροφωτοβολταϊκά 
συστήματα σε εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται για γεωργικούς 
σκοπούς, όπου η εγκατάσταση αυτού του 
είδους ανανεώσιμης ενέργειας αναμένεται 
να έχει χαμηλό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο· Τα κράτη μέλη ορίζουν τις 
περιοχές αυτές («ανανεώσιμες περιοχές 
πρώτης επιλογής») εντός 9 μηνών από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 172
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— δίνουν προτεραιότητα σε τεχνητές 
και δομημένες επιφάνειες, όπως στέγες, 
χώροι μεταφορικών υποδομών, χώροι 
στάθμευσης, χώροι απορριμμάτων, 
βιομηχανικοί χώροι, ορυχεία, τεχνητά 

— να δώσουν προτεραιότητα σε 
τεχνητές και δομημένες επιφάνειες, όπως 
στέγες, χώροι μεταφορικών υποδομών, 
χώροι στάθμευσης, χώροι απορριμμάτων, 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις,γεωργικές 
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εσωτερικά υδάτινα συστήματα, τεχνητές 
λίμνες ή δεξαμενές και, κατά περίπτωση, 
χώροι επεξεργασίας αστικών λυμάτων, 
καθώς και υποβαθμισμένα εδάφη που δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
γεωργικούς σκοπούς·

και αγροβιομηχανικές δομές, ιδίως όλες 
τις στέγες αγροτικών κτιρίων, ορυχεία, 
τεχνητά εσωτερικά υδάτινα συστήματα, 
τεχνητές λίμνες ή δεξαμενές και, κατά 
περίπτωση, χώροι επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων, καθώς και υποβαθμισμένα εδάφη 
που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
γεωργικούς σκοπούς·

Or. it

Τροπολογία 173
Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— δίνουν προτεραιότητα σε τεχνητές 
και δομημένες επιφάνειες, όπως στέγες, 
χώροι μεταφορικών υποδομών, χώροι 
στάθμευσης, χώροι απορριμμάτων, 
βιομηχανικοί χώροι, ορυχεία, τεχνητά 
εσωτερικά υδάτινα συστήματα, τεχνητές 
λίμνες ή δεξαμενές και, κατά περίπτωση, 
χώροι επεξεργασίας αστικών λυμάτων, 
καθώς και υποβαθμισμένα εδάφη που δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
γεωργικούς σκοπούς·

— να δώσουν προτεραιότητα σε 
τεχνητές και δομημένες επιφάνειες, όπως 
στέγες, χώροι μεταφορικών υποδομών, 
χώροι στάθμευσης, χώροι απορριμμάτων, 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις,γεωργικές 
και αγροβιομηχανικές δομές, ιδίως όλες 
τις στέγες αγροτικών κτιρίων, ορυχεία, 
τεχνητά εσωτερικά υδάτινα συστήματα, 
τεχνητές λίμνες ή δεξαμενές και, κατά 
περίπτωση, χώροι επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων, καθώς και υποβαθμισμένα εδάφη 
που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
γεωργικούς σκοπούς·

Or. it

Αιτιολόγηση

Κατά την έγκριση εθνικών σχεδίων που ορίζουν περιοχές αναφοράς για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να δίνουν προτεραιότητα στις γεωργικές και 
αγροβιομηχανικές δομές.

Τροπολογία 174
Patrizia Toia
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— δίνουν προτεραιότητα σε τεχνητές 
και δομημένες επιφάνειες, όπως στέγες, 
χώροι μεταφορικών υποδομών, χώροι 
στάθμευσης, χώροι απορριμμάτων, 
βιομηχανικοί χώροι, ορυχεία, τεχνητά 
εσωτερικά υδάτινα συστήματα, τεχνητές 
λίμνες ή δεξαμενές και, κατά περίπτωση, 
χώροι επεξεργασίας αστικών λυμάτων, 
καθώς και υποβαθμισμένα εδάφη που δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
γεωργικούς σκοπούς·

— δίνουν προτεραιότητα σε τεχνητές 
και δομημένες επιφάνειες, όπως στέγες, 
χώροι μεταφορικών υποδομών, χώροι 
στάθμευσης, χώροι απορριμμάτων, 
βιομηχανικοί χώροι, ορυχεία, τεχνητά 
εσωτερικά υδάτινα συστήματα, τεχνητές 
λίμνες ή δεξαμενές και χώροι 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων, καθώς και 
υποβαθμισμένα εδάφη που δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για γεωργικούς σκοπούς· 
αγροτικές περιοχές με υψηλό δυναμικό 
αξιοποίησης βιώσιμης βιομάζας για την 
παραγωγή βιοαερίου από ανανεώσιμες 
πηγές·

Or. en

Τροπολογία 175
Christophe Grudler, Andreas Glück, Claudia Gamon, Morten Petersen, Bart Groothuis, 
Nicola Beer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— δίνουν προτεραιότητα σε τεχνητές 
και δομημένες επιφάνειες, όπως στέγες, 
χώροι μεταφορικών υποδομών, χώροι 
στάθμευσης, χώροι απορριμμάτων, 
βιομηχανικοί χώροι, ορυχεία, τεχνητά 
εσωτερικά υδάτινα συστήματα, τεχνητές 
λίμνες ή δεξαμενές και, κατά περίπτωση, 
χώροι επεξεργασίας αστικών λυμάτων, 
καθώς και υποβαθμισμένα εδάφη που δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
γεωργικούς σκοπούς·

— δίνουν προτεραιότητα σε τεχνητές 
και δομημένες επιφάνειες και 
υποεπιφάνειες, όπως στέγες, χώροι 
μεταφορικών υποδομών, χώροι 
στάθμευσης, χώροι απορριμμάτων, 
βιομηχανικοί χώροι, ορυχεία, τεχνητά 
εσωτερικά υδάτινα συστήματα, τεχνητές 
λίμνες ή δεξαμενές και, κατά περίπτωση, 
χώροι επεξεργασίας αστικών λυμάτων, 
καθώς και υποβαθμισμένα εδάφη που δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
γεωργικούς σκοπούς·
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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 176
Marek Paweł Balt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— δίνουν προτεραιότητα σε τεχνητές 
και δομημένες επιφάνειες, όπως στέγες, 
χώροι μεταφορικών υποδομών, χώροι 
στάθμευσης, χώροι απορριμμάτων, 
βιομηχανικοί χώροι, ορυχεία, τεχνητά 
εσωτερικά υδάτινα συστήματα, τεχνητές 
λίμνες ή δεξαμενές και, κατά περίπτωση, 
χώροι επεξεργασίας αστικών λυμάτων, 
καθώς και υποβαθμισμένα εδάφη που δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
γεωργικούς σκοπούς·

— δίνουν προτεραιότητα σε τεχνητές 
και δομημένες επιφάνειες, όπως στέγες, 
χώροι μεταφορικών υποδομών, χώροι 
στάθμευσης, χώροι απορριμμάτων, 
βιομηχανικοί χώροι, ορυχεία, τεχνητά 
εσωτερικά υδάτινα συστήματα, τεχνητές 
λίμνες ή δεξαμενές και, κατά περίπτωση, 
χώροι επεξεργασίας αστικών λυμάτων, 
καθώς και εδάφη που δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για γεωργικούς σκοπούς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στη διαγραφή της λέξης «υποβαθμισμένα», καθώς εισάγει ένα άλλο 
στοιχείο το οποίο

είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η κατά προτεραιότητα μεταχείριση, ενώ θα αρκούσε να 
αναφέρεται ότι η γη

δεν είναι κατάλληλη για γεωργική χρήση.

Τροπολογία 177
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
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Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— εξαιρούν τις τοποθεσίες Natura 
2000 και τα φυσικά πάρκα και 
καταφύγια, τις προσδιορισμένες 
μεταναστευτικές διαδρομές των πτηνών, 
καθώς και άλλες περιοχές που έχουν 
προσδιοριστεί με βάση χάρτες 
ευαισθησίας και τα εργαλεία που 
αναφέρονται στο επόμενο σημείο, εκτός 
από τις τεχνητές και δομημένες επιφάνειες 
που βρίσκονται στις περιοχές αυτές, όπως 
στέγες, χώροι στάθμευσης ή μεταφορικές 
υποδομές.

— δεύτερον, να χαρακτηρίσουν 
περιοχές για ανανεώσιμη ενέργεια, εκτός 
από τις μονάδες καύσης βιομάζας και 
τους νέους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, 
όπου η εγκατάσταση αυτού του είδους 
ανανεώσιμης ενέργειας αναμένεται να 
έχει χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και οι οποίες βρίσκονται εκτός του 
δικτύου Natura 2000, οικολογικών 
διαδρόμων, αναγνωρισμένων 
μεταναστευτικών οδών πτηνών, ιχθύων 
και θαλάσσιων θηλαστικών, περιοχές 
αποκατάστασης σύμφωνα με τον 
[κανονισμό για την αποκατάσταση της 
φύσης], καθώς και άλλες περιοχές που 
προσδιορίζονται βάσει χαρτών 
ευαισθησίας και των εργαλείων που 
αναφέρονται στο επόμενο σημείο, με 
εξαίρεση τις τεχνητές και 
κατασκευασμένες επιφάνειες που 
βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, όπως 
οροφές, χώροι στάθμευσης ή υποδομές 
μεταφορών, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω 
τεχνητές και κατασκευασμένες 
επιφάνειες δεν έχουν επεκταθεί χωρικά 
και το σχέδιο, κατά περίπτωση, υπόκειται 
σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Για τις περιοχές αυτές 
(«συμπληρωματικές περιοχές 
ανανεώσιμων»), τα κράτη μέλη τις 
χαρακτηρίζουν εντός δύο ετών από την 
έναρξη ισχύος του [κανονισμού για την 
αποκατάσταση της φύσης], αλλά το 
αργότερο 3 έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 178
Patrizia Toia
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15γ - παράγραφος 1 - εδάφιο 1 - στοιχείο α - δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— εξαιρούν τις τοποθεσίες Natura 
2000 και τα φυσικά πάρκα και καταφύγια, 
τις προσδιορισμένες μεταναστευτικές 
διαδρομές των πτηνών, καθώς και άλλες 
περιοχές που έχουν προσδιοριστεί με 
βάση χάρτες ευαισθησίας και τα εργαλεία 
που αναφέρονται στο επόμενο σημείο, 
εκτός από τις τεχνητές και δομημένες 
επιφάνειες που βρίσκονται στις περιοχές 
αυτές, όπως στέγες, χώροι στάθμευσης ή 
μεταφορικές υποδομές.

— εξαιρούνται οι τόποι Natura 2000, 
οι γεωργικές εκτάσεις, οι γεωργικές 
περιοχές που παράγουν υψηλής 
ποιότητας γεωργικά προϊόντα διατροφής 
και προϊόντα με ειδική σύνδεση με το 
τοπικό τοπίο και τον πολιτισμό, τα φυσικά 
πάρκα και τα καταφύγια, οι καθορισμένες 
μεταναστευτικές οδοί πτηνών, καθώς και 
άλλες περιοχές που προσδιορίζονται βάσει 
χαρτών ευαισθησίας και τα εργαλεία που 
αναφέρονται στο επόμενο σημείο, με 
εξαίρεση τις τεχνητές και οικοδομημένες 
επιφάνειες που βρίσκονται σε αυτές τις 
περιοχές, όπως στέγες, χώροι στάθμευσης 
ή υποδομές μεταφορών.

Or. it

Τροπολογία 179
Christophe Grudler, Andreas Glück, Nicola Danti, Morten Petersen, Nicola Beer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – δεύτερη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— εξαιρούν τις τοποθεσίες Natura 
2000 και τα φυσικά πάρκα και καταφύγια, 
τις προσδιορισμένες μεταναστευτικές 
διαδρομές των πτηνών, καθώς και άλλες 
περιοχές που έχουν προσδιοριστεί με 
βάση χάρτες ευαισθησίας και τα εργαλεία 
που αναφέρονται στο επόμενο σημείο, 
εκτός από τις τεχνητές και δομημένες 
επιφάνειες που βρίσκονται στις περιοχές 
αυτές, όπως στέγες, χώροι στάθμευσης ή 
μεταφορικές υποδομές.

— μπορεί να περιλαμβάνουν τόπους 
Natura 2000 και φυσικά πάρκα και φυσικά 
πάρκα, εφόσον εγκριθούν δεόντως μέτρα 
μετριασμού και βελτίωσης της 
βιοποικιλότητας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο αυτόματος αποκλεισμός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 περιορίζει σημαντικά την 
ανάπτυξη των περιοχών πρώτης επιλογής. Σε ορισμένες περιφέρειες, αυτό θα οδηγούσε στον 
αποκλεισμό έως και του 75% του εδάφους. Τα ολοκληρωμένα έργα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας μπορούν να συμβάλουν στην αναγέννηση της φύσης και στην ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας μέσω κατάλληλων μέτρων.

Τροπολογία 180
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— χρησιμοποιούν όλα τα κατάλληλα 
εργαλεία και σύνολα δεδομένων για να 
προσδιορίσουν τις περιοχές όπου οι 
σταθμοί παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας δεν θα επέφεραν σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης 
της ευαισθησίας της άγριας πανίδας.

— χρησιμοποιούν όλα τα κατάλληλα 
εργαλεία και σύνολα δεδομένων για να 
προσδιορίσουν τις περιοχές όπου οι 
σταθμοί παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας δεν θα επέφεραν σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης 
της ευαισθησίας της άγριας πανίδας, και 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τα 
διαθέσιμα δεδομένα στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης ενός συνεκτικού δικτύου 
Natura 2000 επαρκή τόσο όσον αφορά 
τους τύπους οικοτόπων και τα είδη βάσει 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ όσο και τα πτηνά 
και τους τόπους βάσει της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 181
Massimiliano Salini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α – περίπτωση 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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- λαμβάνουν υπόψη τόπους και 
γεωργικές εκτάσεις που δεν υπόκεινται σε 
περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς ή 
τοπικούς περιορισμούς, παρέχοντας ζώνη 
προστασίας από τις περιοχές που 
υπόκεινται σε περιορισμούς.

Or. en

Τροπολογία 182
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Θεσπίζουν κατάλληλους κανόνες 
για τις χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μεταξύ άλλων και για τα μέτρα 
μετριασμού που πρέπει να θεσπιστούν για 
την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας, συστεγαζόμενων 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, 
καθώς και των πάγιων στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για τη σύνδεσή τους με το 
δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθούν ή, 
εάν δεν είναι δυνατόν, να μειωθούν 
σημαντικά οι αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν, κατά περίπτωση, 
ώστε να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού για την πρόληψη των 
καταστάσεων που περιγράφονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
στο άρθρο 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ 
και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σημεία i) και ii) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν στις 
ιδιαιτερότητες κάθε προσδιορισμένης 
περιοχής πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην 
τεχνολογία ή στις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που θα 

β) Θεσπίζουν κατάλληλους κανόνες 
για τις χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και τις συμπληρωματικές περιοχές, 
μεταξύ άλλων και για τα μέτρα 
μετριασμού που πρέπει να θεσπιστούν για 
την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας, συστεγαζόμενων 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, 
καθώς και των πάγιων στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για τη σύνδεσή τους με 
υφιστάμενα ή νέα δίκτυα θέρμανσης από 
ανανεώσιμες πηγές ή με το δίκτυο, 
προκειμένου να αποφευχθούν ή, εάν δεν 
είναι δυνατόν, να μειωθούν σημαντικά οι 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
μπορεί να προκύψουν. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν, κατά περίπτωση, ώστε να 
εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού για την υλοποίηση των 
υποχρεώσεων που περιγράφονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
στο άρθρο 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ 
και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σημεία i) και ii) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν στις 
ιδιαιτερότητες κάθε προσδιορισμένης 
περιοχής πρώτης επιλογής για 
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αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή και στις 
προσδιοριζόμενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Εφόσον τα επιμέρους έργα 
συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς 
και εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού, τεκμαίρεται ότι τα έργα δεν 
παραβιάζουν τις εν λόγω διατάξεις με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 16α. Σε περίπτωση που νέα μέτρα 
μετριασμού για την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αποτροπή της θανάτωσης ή 
ενόχλησης των ειδών που 
προστατεύονται βάσει της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 
2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, 
τα κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 
εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 
παρακολουθείται στενά και 
αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά.

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην 
τεχνολογία ή στις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που θα 
αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή και στις 
προσδιοριζόμενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Η αποτελεσματικότητα των 
μέτρων αυτών παρακολουθείται στενά και 
λαμβάνονται αμέσως τα κατάλληλα μέτρα 
εάν δεν αποδειχθούν αποτελεσματικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, δεδομένου ότι οι αρχές μπορεί 
να σιωπήσουν όχι μόνο λόγω της θετικής τους άποψης, αλλά απλώς και μόνο επειδή δεν ήταν 
σε θέση να προχωρήσουν εγκαίρως.

Τροπολογία 183
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Θεσπίζουν κατάλληλους κανόνες 
για τις χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 

β) Θεσπίζουν κατάλληλους κανόνες 
για τις χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
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επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μεταξύ άλλων και για τα μέτρα 
μετριασμού που πρέπει να θεσπιστούν για 
την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας, συστεγαζόμενων 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, 
καθώς και των πάγιων στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για τη σύνδεσή τους με το 
δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθούν ή, 
εάν δεν είναι δυνατόν, να μειωθούν 
σημαντικά οι αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν, κατά περίπτωση, 
ώστε να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού για την πρόληψη των 
καταστάσεων που περιγράφονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
στο άρθρο 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ 
και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σημεία i) και ii) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν στις 
ιδιαιτερότητες κάθε προσδιορισμένης 
περιοχής πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην 
τεχνολογία ή στις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που θα 
αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή και στις 
προσδιοριζόμενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Εφόσον τα επιμέρους έργα 
συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς 
και εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού, τεκμαίρεται ότι τα έργα δεν 
παραβιάζουν τις εν λόγω διατάξεις με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 16α. Σε περίπτωση που νέα μέτρα 
μετριασμού για την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αποτροπή της θανάτωσης ή 
ενόχλησης των ειδών που προστατεύονται 
βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τα 
κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 
εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 
παρακολουθείται στενά και 

επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μεταξύ άλλων και για τα μέτρα 
μετριασμού που πρέπει να θεσπιστούν για 
την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας, εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και των 
πάγιων στοιχείων που είναι απαραίτητα για 
τη σύνδεσή τους με το δίκτυο, για την 
κατασκευή υποδομής μεταφοράς 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον 
τόπο κατανάλωσης, προκειμένου να 
αποφευχθούν ή, εάν δεν είναι δυνατόν, να 
μειωθούν σημαντικά οι αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να 
προκύψουν. Τα κράτη μέλη μεριμνούν, 
κατά περίπτωση, ώστε να εφαρμόζονται 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού για την 
πρόληψη των καταστάσεων που 
περιγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στο άρθρο 5 της 
οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ και στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i) και ii) 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Οι κανόνες αυτοί 
στοχεύουν στις ιδιαιτερότητες κάθε 
προσδιορισμένης περιοχής πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
στην τεχνολογία ή στις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που θα 
αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή και στις 
προσδιοριζόμενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Εφόσον τα επιμέρους έργα 
συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς 
και εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού, τεκμαίρεται ότι τα έργα δεν 
παραβιάζουν τις εν λόγω διατάξεις με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 16α. Σε περίπτωση που νέα μέτρα 
μετριασμού για την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αποτροπή της θανάτωσης ή 
ενόχλησης των ειδών που προστατεύονται 
βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τα 
κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 
εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
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αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά.

αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 
παρακολουθείται στενά και 
αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά.

(Η τροπολογία αυτή ισχύει για το σύνολο 
του νομοθετικού κειμένου· εάν εγκριθεί η 
τροποποίηση, θα απαιτηθούν τεχνικές 
τροποποιήσεις σε ολόκληρο το κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 184
Christophe Grudler, Andreas Glück, Claudia Gamon, Morten Petersen, Bart Groothuis, 
Nicola Beer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Θεσπίζουν κατάλληλους κανόνες 
για τις χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μεταξύ άλλων και για τα μέτρα 
μετριασμού που πρέπει να θεσπιστούν για 
την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας, συστεγαζόμενων 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, 
καθώς και των πάγιων στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για τη σύνδεσή τους με το 
δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθούν ή, 
εάν δεν είναι δυνατόν, να μειωθούν 
σημαντικά οι αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν, κατά περίπτωση, 
ώστε να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού για την πρόληψη των 
καταστάσεων που περιγράφονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
στο άρθρο 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ 
και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σημεία i) και ii) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν στις 

β) Θεσπίζουν κατάλληλους κανόνες 
για τις χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μεταξύ άλλων και για τα μέτρα 
μετριασμού που πρέπει να θεσπιστούν για 
την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας, συστεγαζόμενων 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, 
καθώς και των πάγιων στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για τη σύνδεσή τους με δίκτυα 
θέρμανσης από ανανεώσιμες πηγές ή με 
το δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθούν ή, 
εάν δεν είναι δυνατόν, να μειωθούν 
σημαντικά οι αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν, κατά περίπτωση, 
ώστε να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού για την πρόληψη των 
καταστάσεων που περιγράφονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
στο άρθρο 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ 
και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σημεία i) και ii) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
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ιδιαιτερότητες κάθε προσδιορισμένης 
περιοχής πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην 
τεχνολογία ή στις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που θα 
αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή και στις 
προσδιοριζόμενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Εφόσον τα επιμέρους έργα 
συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς 
και εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού, τεκμαίρεται ότι τα έργα δεν 
παραβιάζουν τις εν λόγω διατάξεις με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 16α. Σε περίπτωση που νέα μέτρα 
μετριασμού για την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αποτροπή της θανάτωσης ή 
ενόχλησης των ειδών που προστατεύονται 
βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τα 
κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 
εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 
παρακολουθείται στενά και 
αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά.

Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν στις 
ιδιαιτερότητες κάθε προσδιορισμένης 
περιοχής πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην 
τεχνολογία ή στις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που θα 
αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή και στις 
προσδιοριζόμενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Εφόσον τα επιμέρους έργα 
συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς 
και εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού, τεκμαίρεται ότι τα έργα δεν 
παραβιάζουν τις εν λόγω διατάξεις με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 16α. Σε περίπτωση που νέα μέτρα 
μετριασμού για την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αποτροπή της θανάτωσης ή 
ενόχλησης των ειδών που προστατεύονται 
βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τα 
κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 
εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 
παρακολουθείται στενά και 
αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά. .

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 185
Susana Solís Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Θεσπίζουν κατάλληλους κανόνες 
για τις χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μεταξύ άλλων και για τα μέτρα 
μετριασμού που πρέπει να θεσπιστούν για 
την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας, συστεγαζόμενων 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, 
καθώς και των πάγιων στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για τη σύνδεσή τους με το 
δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθούν ή, 
εάν δεν είναι δυνατόν, να μειωθούν 
σημαντικά οι αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν, κατά περίπτωση, 
ώστε να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού για την πρόληψη των 
καταστάσεων που περιγράφονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
στο άρθρο 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ 
και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σημεία i) και ii) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν στις 
ιδιαιτερότητες κάθε προσδιορισμένης 
περιοχής πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην 
τεχνολογία ή στις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που θα 
αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή και στις 
προσδιοριζόμενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Εφόσον τα επιμέρους έργα 
συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς 
και εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού, τεκμαίρεται ότι τα έργα δεν 
παραβιάζουν τις εν λόγω διατάξεις με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 16α. Σε περίπτωση που νέα μέτρα 
μετριασμού για την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αποτροπή της θανάτωσης ή 
ενόχλησης των ειδών που προστατεύονται 
βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τα 
κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 

β) Θεσπίζουν κατάλληλους κανόνες 
για τις χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μεταξύ άλλων και για τα μέτρα 
μετριασμού που πρέπει να θεσπιστούν για 
την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας, συστεγαζόμενων 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, 
καθώς και των πάγιων στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για τη σύνδεσή τους με το 
δίκτυο και με το ίδιο το σχετικό δίκτυο, 
προκειμένου να αποφευχθούν ή, εάν δεν 
είναι δυνατόν, να μειωθούν σημαντικά οι 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
μπορεί να προκύψουν. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν, κατά περίπτωση, ώστε να 
εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού για την πρόληψη των 
καταστάσεων που περιγράφονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
στο άρθρο 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ 
και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σημεία i) και ii) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν στις 
ιδιαιτερότητες κάθε προσδιορισμένης 
περιοχής πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην 
τεχνολογία ή στις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που θα 
αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή και στις 
προσδιοριζόμενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Εφόσον τα επιμέρους έργα 
συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς 
και εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού, τεκμαίρεται ότι τα έργα δεν 
παραβιάζουν τις εν λόγω διατάξεις με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 16α. Σε περίπτωση που νέα μέτρα 
μετριασμού για την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αποτροπή της θανάτωσης ή 
ενόχλησης των ειδών που προστατεύονται 
βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τα 
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εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 
παρακολουθείται στενά και 
αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά.

κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 
εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 
παρακολουθείται στενά και 
αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά. .

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, είναι αναγκαίο οι κανόνες που προβλέπονται για τα έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
να ισχύουν και για το σχετικό δίκτυο.

Τροπολογία 186
Claudia Gamon, Emma Wiesner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Θεσπίζουν κατάλληλους κανόνες 
για τις χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μεταξύ άλλων και για τα μέτρα 
μετριασμού που πρέπει να θεσπιστούν για 
την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας, συστεγαζόμενων 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, 
καθώς και των πάγιων στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για τη σύνδεσή τους με το 
δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθούν ή, 
εάν δεν είναι δυνατόν, να μειωθούν 
σημαντικά οι αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν. Τα 
κράτη μέλη μεριμνούν, κατά περίπτωση, 
ώστε να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού για την πρόληψη των 
καταστάσεων που περιγράφονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 

β) Θεσπίζουν κατάλληλους κανόνες 
για τις χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μεταξύ άλλων και για τα μέτρα 
μετριασμού που πρέπει να θεσπιστούν για 
την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής 
ανανεώσιμης ενέργειας, εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και των 
πάγιων στοιχείων που είναι απαραίτητα για 
τη σύνδεσή τους με το δίκτυο, 
προκειμένου να αποφευχθούν ή, εάν δεν 
είναι δυνατόν, να μειωθούν σημαντικά οι 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
μπορεί να προκύψουν. Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν, κατά περίπτωση, ώστε να 
εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού για την πρόληψη των 
καταστάσεων που περιγράφονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 
παράγραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
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στο άρθρο 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ 
και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σημεία i) και ii) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν στις 
ιδιαιτερότητες κάθε προσδιορισμένης 
περιοχής πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην 
τεχνολογία ή στις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που θα 
αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή και στις 
προσδιοριζόμενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Εφόσον τα επιμέρους έργα 
συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς 
και εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού, τεκμαίρεται ότι τα έργα δεν 
παραβιάζουν τις εν λόγω διατάξεις με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 16α. Σε περίπτωση που νέα μέτρα 
μετριασμού για την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αποτροπή της θανάτωσης ή 
ενόχλησης των ειδών που προστατεύονται 
βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τα 
κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 
εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 
παρακολουθείται στενά και 
αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά.

στο άρθρο 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ 
και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
σημεία i) και ii) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 
Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν στις 
ιδιαιτερότητες κάθε προσδιορισμένης 
περιοχής πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην 
τεχνολογία ή στις τεχνολογίες 
ανανεώσιμης ενέργειας που θα 
αναπτυχθούν σε κάθε περιοχή και στις 
προσδιοριζόμενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Εφόσον τα επιμέρους έργα 
συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς 
και εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα 
μετριασμού, τεκμαίρεται ότι τα έργα δεν 
παραβιάζουν τις εν λόγω διατάξεις με την 
επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του 
άρθρου 16α. Σε περίπτωση που νέα μέτρα 
μετριασμού για την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αποτροπή της θανάτωσης ή 
ενόχλησης των ειδών που προστατεύονται 
βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τα 
κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 
εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 
παρακολουθείται στενά και 
αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά. .

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 187
Martin Hojsík
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξηγούν στο σχέδιο την 
εκτίμηση που διενεργήθηκε για τον 
προσδιορισμό κάθε χαρακτηρισμένης 
περιοχής πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση τα 
κριτήρια που ορίζονται στο στοιχείο α) και 
για τον προσδιορισμό των κατάλληλων 
μέτρων μετριασμού.

Τα κράτη μέλη εξηγούν στο σχέδιο την 
εκτίμηση που διενεργήθηκε για τον 
προσδιορισμό κάθε χαρακτηρισμένης 
περιοχής πρώτης επιλογής και 
συμπληρωματικής περιοχής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση τα 
κριτήρια που ορίζονται στο στοιχείο α) και 
για τον προσδιορισμό των κατάλληλων 
μέτρων μετριασμού.

Or. en

Τροπολογία 188
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Προτού εγκριθεί, το σχέδιο ή τα 
σχέδια που χαρακτηρίζουν τις περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας υπόκεινται σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
διενεργείται σύμφωνα με τους όρους που 
ορίζονται στην οδηγία 2001/42/ΕΚ και, 
κατά περίπτωση, εάν περιλαμβάνουν 
τεχνητές και δομημένες επιφάνειες που 
βρίσκονται σε τοποθεσίες Natura 2000, οι 
οποίες ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικές 
επιπτώσεις στις τοποθεσίες αυτές, στην 
κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

2) Προτού εγκριθεί, το σχέδιο ή τα 
σχέδια που χαρακτηρίζουν τις περιοχές 
πρώτης επιλογής και τις 
συμπληρωματικές περιοχές για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπόκεινται 
σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που διενεργείται σύμφωνα με τους όρους 
που ορίζονται στην οδηγία 2001/42/ΕΚ 
και, κατά περίπτωση, όπου ενδέχεται να 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε τοποθεσίες 
Natura 2000, που ενδέχεται να 
συνεπάγεται σημαντικές επιπτώσεις στις 
τοποθεσίες αυτές, είτε μεμονωμένα είτε σε 
συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, στην 
κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
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Or. en

Τροπολογία 189
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Κατά τον προσδιορισμό των 
περιοχών που αναφέρονται στο 
άρθρο 15β παράγραφος 1 στη θάλασσα, ο 
χαρακτηρισμός θα πρέπει να 
ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 2014/89/ΕΕ, η οποία συνιστά στα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν μια 
οικοσυστημική προσέγγιση του 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού 
(ΘΧΣ) κατά τον καθορισμό τόπων 
ανανεώσιμης ενέργειας. Κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ΘΧΣ, η οποία θα πρέπει 
να επικαιροποιηθεί μόλις δημοσιευθεί η 
νέα νομοθεσία της ΕΕ που επηρεάζει τον 
χωροταξικό σχεδιασμό, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αυξήσουν τον χώρο που 
προορίζεται για την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με τους 
κλιματικούς στόχους για το 2030, το 2040 
και το 2050.

Or. en

Τροπολογία 190
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Κατά τον προσδιορισμό των 
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περιοχών που αναφέρονται στο 
άρθρο 15β παράγραφος 1 στη θάλασσα 
και όταν αυτές επανεξετάζονται 
περιοδικά τουλάχιστον στο πλαίσιο του 
καθορισμού του ενδιάμεσου κλιματικού 
στόχου της Ένωσης για το 2040 και του 
κλιματικού στόχου της Ένωσης για το 
2050, ο χαρακτηρισμός ευθυγραμμίζεται 
με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2014/89/ΕΕ, η οποία συνιστά στα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιούν μια 
οικοσυστημική προσέγγιση του 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού 
κατά τον χαρακτηρισμό τόπων 
ανανεώσιμης ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σύνδεση με την οδηγία 2014/89/ΕΕ παραλείπεται πλήρως από την τροποποιημένη οδηγία.

Τροπολογία 191
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Το σχέδιο ή τα σχέδια που 
χαρακτηρίζουν τις περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
δημοσιοποιούνται και επανεξετάζονται 
ανά διαστήματα, τουλάχιστον στο πλαίσιο 
της επικαιροποίησης των εθνικών σχεδίων 
για την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999..

3) Το σχέδιο ή τα σχέδια που ορίζουν 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και συμπληρωματικές 
περιοχές που προσδιορίζουν χερσαίες και 
θαλάσσιες περιοχές οι οποίες είναι 
αναγκαίες για την εγκατάσταση μονάδων 
παραγωγής ενέργειας από έναν ή 
περισσότερους τύπους ανανεώσιμων 
πηγών εκτός της καύσης βιομάζας και 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
δημοσιοποιούνται και επανεξετάζονται 
περιοδικά, τουλάχιστον στο πλαίσιο της 
επικαιροποίησης των εθνικών σχεδίων για 
την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 
και την οδηγία 2014/89/ΕΕ.
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Or. en

Τροπολογία 192
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Το σχέδιο ή τα σχέδια που 
χαρακτηρίζουν τις περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
δημοσιοποιούνται και επανεξετάζονται 
ανά διαστήματα, τουλάχιστον στο πλαίσιο 
της επικαιροποίησης των εθνικών σχεδίων 
για την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999..

3) Το σχέδιο ή τα σχέδια που 
προσδιορίζουν τη γη, τις επιφάνειες, τις 
υποεπιφάνειες, τις θαλάσσιες περιοχές 
και τις περιοχές εσωτερικών υδάτων που 
απαιτούνται για την εγκατάσταση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
χαρακτηρίζουν περιοχές ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας βάσει των σημείων 15β, 
15βα και 15γ δημοσιοποιούνται και 
επανεξετάζονται περιοδικά, τουλάχιστον 
στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των 
εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το 
κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και την 
οδηγία 2014/89/ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι περιοχές που προσδιορίζονται για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα 
πρέπει να υπόκεινται σε περιοδική επανεξέταση, και όχι μόνο οι περιοχές πρώτης επιλογής. Ο 
χαρακτηρισμός περιοχών για υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να 
ευθυγραμμίζεται με μια οικοσυστημική προσέγγιση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Η 
δημοσίευση των σχεδίων είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή και την αποδοχή των πολιτών.

Τροπολογία 193
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Το σχέδιο ή τα σχέδια που 
χαρακτηρίζουν τις περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
δημοσιοποιούνται και επανεξετάζονται 
ανά διαστήματα, τουλάχιστον στο πλαίσιο 
της επικαιροποίησης των εθνικών σχεδίων 
για την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999..

3) Το σχέδιο ή τα σχέδια που 
προσδιορίζουν χερσαίες και θαλάσσιες 
περιοχές οι οποίες είναι αναγκαίες για την 
εγκατάσταση εγκαταστάσεων παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
ορίζουν περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δυνάμει του 
άρθρου 15β και 15γ δημοσιοποιούνται και 
επανεξετάζονται περιοδικά, τουλάχιστον 
στο πλαίσιο των επικαιροποιήσεων των 
εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το 
κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και την 
οδηγία 2014/89/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 194
Christophe Grudler, Andreas Glück, Nicola Danti, Claudia Gamon, Morten Petersen, 
Bart Groothuis, Martin Hojsík, Nicola Beer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Το σχέδιο ή τα σχέδια που 
χαρακτηρίζουν τις περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
δημοσιοποιούνται και επανεξετάζονται ανά 
διαστήματα, τουλάχιστον στο πλαίσιο της 
επικαιροποίησης των εθνικών σχεδίων για 
την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999..

3) Το σχέδιο ή τα σχέδια που 
χαρακτηρίζουν τις περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
δημοσιοποιούνται και επικαιροποιούνται 
συνεχώς για την καταγραφή της νέας 
δυναμικότητας σε ηλεκτρονική μορφή, 
και επανεξετάζονται ανά διαστήματα, 
τουλάχιστον στο πλαίσιο της 
επικαιροποίησης των εθνικών σχεδίων για 
την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ψηφιοποίηση των δεδομένων είναι καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 
έγκρισης και αδειοδότησης.
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Τροπολογία 195
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Το σχέδιο ή τα σχέδια που 
χαρακτηρίζουν τις περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
δημοσιοποιούνται και επανεξετάζονται ανά 
διαστήματα, τουλάχιστον στο πλαίσιο της 
επικαιροποίησης των εθνικών σχεδίων για 
την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999..

3) Το σχέδιο ή τα σχέδια που 
χαρακτηρίζουν τις περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
δημοσιοποιούνται και επανεξετάζονται ανά 
διαστήματα, τουλάχιστον στο πλαίσιο της 
επικαιροποίησης των εθνικών σχεδίων για 
την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 
και διασφαλίζουν συνέργειες με την 
οδηγία 2014/89/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 196
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Για να μπορέσουν οι πολίτες να 
αποκομίσουν τα οφέλη της ενεργειακής 
μετάβασης και να αξιοποιήσουν το 
δυναμικό της ενεργού συμμετοχής των 
πολιτών στο ενεργειακό σύστημα, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
των δήμων και των φυσικών προσώπων 
που ενεργούν ως μεμονωμένοι ή 
ενεργούντες από κοινού 
αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και μέσω κοινοτήτων 
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να 
συμμετέχουν μέσω της 
χρηματοοικονομικής ιδιοκτησίας σε έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 
καθορισμένες περιοχές. Τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την 
έγκαιρη ενημέρωση των τοπικών 
κοινοτήτων σχετικά με νέα έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις 
διαδικασίες συμμετοχής σε αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η στήριξη και η αποδοχή από τον τοπικό πληθυσμό και τη διοίκηση μπορούν να ενισχυθούν με 
τη διασφάλιση ότι επωφελούνται οικονομικά από τη δυνατότητα μερικής οικονομικής 
ιδιοκτησίας σε νέες μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αντίστοιχα, 
συμμετέχουν από την αρχή στην ανάπτυξη των έργων.

Τροπολογία 197
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 15γ – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού του 
κινδύνου που σχετίζονται με 
περιορισμούς στη διαθεσιμότητα γης σε 
σχέση με την κερδοσκοπία στη γη και 
υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή 
σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους 
ανά διετία.

Or. en

Τροπολογία 198
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Άρθρο 15 γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο 15α (νέο):
«Άρθρο 15γ α Δημόσια συμμετοχή»
1.τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
κατάρτιση των χαρτογραφήσεων και των 
σχεδίων που προσδιορίζουν τη γη, τις 
επιφάνειες, τις υποεπιφάνειες, τις 
εσωτερικές υδάτινες και θαλάσσιες 
περιοχές που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
εκείνων που χαρακτηρίζουν περιοχές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι 
ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς και 
αποτελεσματική και ότι παρέχονται 
εγκαίρως στο κοινό αποτελεσματικές 
ευκαιρίες συμμετοχής στην κατάρτισή 
της, όταν όλες οι επιλογές παραμένουν 
ανοικτές.Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη και, κατά περίπτωση, οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
δημοσιεύουν πρόταση για τα προσχέδια 
σύμφωνα με τα άρθρα 15β (1), 15βα (3) 
και 15γ (1), συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών που αναφέρονται στα 
άρθρα 15β (2) — (2β) 15γ (1), καθώς και 
τα αποτελέσματα της εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των 
κατάλληλων εκτιμήσεων των άρθρων 15β 
(4) και 15γ (2) ανωτέρω.
2.Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
προσδιορίζουν το κοινό που επηρεάζεται 
ή ενδέχεται να επηρεαστεί από τα σχέδια 
ή έχει συμφέρον από αυτά, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ή 
νομικών προσώπων ή των ενώσεων, 
οργανώσεων ή ομάδων τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της 
παρούσας οδηγίας και τις πιθανές 
επιπτώσεις της εφαρμογής της σε τομείς 
που καλύπτονται από άλλες πράξεις της 
ΕΕ.
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3.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
κοινό που αναφέρεται στην προηγούμενη 
παράγραφο ενημερώνεται ηλεκτρονικά 
και μέσω δημόσιων ανακοινώσεων ή με 
άλλα κατάλληλα μέσα σχετικά με:
i. το σχέδιο πρότασης, εφόσον υπάρχει·
ii. κάθε σχετική περιβαλλοντική 
πληροφορία που κατέχει η αρμόδια 
αρχή·και
iii. πρακτικές ρυθμίσεις συμμετοχής, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται:
α) η διοικητική μονάδα από την οποία 
μπορούν να ληφθούν οι σχετικές 
πληροφορίες,
β) η διοικητική μονάδα στην οποία 
μπορούν να υποβληθούν σχόλια, γνώμες ή 
ερωτήσεις, και
γ) εύλογα χρονοδιαγράμματα, ώστε να 
υπάρχει επαρκής χρόνος για να 
ενημερωθεί το κοινό καθώς και για να 
ετοιμασθεί και να συμμετάσχει 
πραγματικά στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων όσον αφορά το περιβάλλον.
iv. ευκαιρίες για τους δήμους, τους 
κατοίκους και το ενδιαφερόμενο κοινό να 
συμμετάσχουν στην υλοποίηση των 
σχεδίων, τόσο οικονομικά όσο και μη 
οικονομικά, μεταξύ άλλων μέσω της 
δημιουργίας κοινοτήτων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, όπως καλύπτονται από 
τα άρθρα 2 (16) και 22 της παρούσας 
οδηγίας.
Προβλέπεται προθεσμία τουλάχιστον 
οκτώ εβδομάδων για την παραλαβή των 
παρατηρήσεων.Όταν διοργανώνονται 
συνεδριάσεις ή ακροάσεις, παρέχεται 
προηγούμενη προειδοποίηση τουλάχιστον 
τεσσάρων εβδομάδων.
5. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τα 
σχέδια, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη το αποτέλεσμα της 
δημόσιας συμμετοχής. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν το κοινό για τα σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένου του κειμένου τους, 
και για τους λόγους και τις εκτιμήσεις 
στις οποίες βασίζεται η απόφαση, μαζί με 
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σύνοψη των αποτελεσμάτων της 
δημόσιας διαβούλευσης και του τρόπου 
με τον οποίο τα αποτελέσματα αυτά 
ενσωματώθηκαν ή αν αντιμετωπίστηκαν 
με άλλον τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Effective public participation in the identification of prospective areas to be used for the 
deployment of renewable technologies, as well as prior to the designation of such areas 
should constitute an integral part of the Directive. In order for the relevant public 
participation provisions to be in line with the Article 7 of the Aarhus Convention, public 
participation should be granted at an early enough stage (when all options are still open and 
-consequently- the public can still influence the outcome of the final plan), pursuant to the 
provision of all necessary information (incl. background information, scientific analyses, etc) 
that have been prepared by the relevant authority or otherwise contributed to the development 
of the draft plan. The public should be provided with adequate timelines to prepare its 
participation. Lastly, the competent authority responsible for the development of the plans 
should provide evidence showcasing that they have duly considered the public’s comments.

Τροπολογία 199
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Άρθρο 15 γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
15γ α
Δημόσια συμμετοχή
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
κατάρτιση των σχεδίων που 
προσδιορίζουν τη γη και τις θαλάσσιες 
περιοχές που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
εκείνων που χαρακτηρίζουν περιοχές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι 
ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς και 
αποτελεσματική, και ότι παρέχονται 
εγκαίρως στο κοινό αποτελεσματικές 
ευκαιρίες συμμετοχής στην κατάρτισή 
της, όταν όλες οι επιλογές είναι ακόμα 
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ανοικτές.Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη δημοσιεύουν πρόταση για τα 
προσχέδια σύμφωνα με τα άρθρα 15β (1) 
και 15γ (1), συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών που αναφέρονται στα 
άρθρα 15β (2) — (2β) 15γ (1), καθώς και 
τα αποτελέσματα της εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των 
κατάλληλων εκτιμήσεων των άρθρων 15β 
(4) και 15γ (2) ανωτέρω.Τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν το κοινό που επηρεάζεται 
ή ενδέχεται να επηρεαστεί από τα σχέδια 
ή έχει συμφέρον από αυτά, 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ή 
νομικών προσώπων ή των ενώσεων, 
οργανώσεων ή ομάδων τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της 
παρούσας οδηγίας και τις πιθανές 
επιπτώσεις της εφαρμογής της σε τομείς 
που καλύπτονται από άλλες πράξεις της 
ΕΕ.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
κοινό που αναφέρεται στην προηγούμενη 
παράγραφο ενημερώνεται ηλεκτρονικά 
και μέσω δημόσιων ανακοινώσεων ή με 
άλλα κατάλληλα μέσα σχετικά με:
i. το σχέδιο πρότασης, εφόσον υπάρχει·
ii. κάθε σχετική περιβαλλοντική 
πληροφορία που κατέχει η αρμόδια 
αρχή·και
iii. πρακτικές ρυθμίσεις συμμετοχής, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται: i) η 
διοικητική μονάδα από την οποία 
μπορούν να ληφθούν οι σχετικές 
πληροφορίες, ii) η διοικητική μονάδα 
στην οποία μπορούν να υποβληθούν 
σχόλια, γνώμες ή ερωτήσεις, και iii) 
εύλογα χρονοδιαγράμματα, ώστε να 
υπάρχει επαρκής χρόνος για να 
ενημερωθεί το κοινό καθώς και για να 
ετοιμασθεί και να συμμετάσχει 
πραγματικά στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων όσον αφορά το περιβάλλον.
iv. ευκαιρίες για τους δήμους, τους 
κατοίκους και το ενδιαφερόμενο κοινό να 
συμμετάσχουν στην υλοποίηση των 
σχεδίων, τόσο οικονομικά όσο και μη 
οικονομικά, μεταξύ άλλων μέσω της 
δημιουργίας κοινοτήτων ανανεώσιμων 
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πηγών ενέργειας, όπως καλύπτονται από 
τα άρθρα 2 (16) και 22 της παρούσας 
οδηγίας.
Προβλέπεται προθεσμία τουλάχιστον 
οκτώ εβδομάδων για την παραλαβή των 
παρατηρήσεων.Όταν διοργανώνονται 
συνεδριάσεις ή ακροάσεις, παρέχεται 
προηγούμενη προειδοποίηση τουλάχιστον 
τεσσάρων εβδομάδων.
Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τα 
σχέδια, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη το αποτέλεσμα της 
δημόσιας συμμετοχής. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν το κοινό για τα σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένου του κειμένου τους, 
και για τους λόγους και τις εκτιμήσεις 
στις οποίες βασίζεται η απόφαση, μαζί με 
σύνοψη των αποτελεσμάτων της 
δημόσιας διαβούλευσης και του τρόπου 
με τον οποίο τα αποτελέσματα αυτά 
ενσωματώθηκαν ή αν αντιμετωπίστηκαν 
με άλλον τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 200
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 15 γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο:
«Άρθρο 15 γ α (νέο)
Δημόσια συμμετοχή
1.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
κατάρτιση των σχεδίων που 
προσδιορίζουν τη γη και τις θαλάσσιες 
περιοχές που απαιτούνται για την 
εγκατάσταση μονάδων παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
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εκείνων που χαρακτηρίζουν περιοχές 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
αναφερόμενες στα άρθρα 15α, 15β και 
15γ είναι ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς 
και αποτελεσματική, και ότι παρέχονται 
εγκαίρως στο κοινό αποτελεσματικές 
ευκαιρίες συμμετοχής στην κατάρτισή 
της.
2. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν το κοινό 
που επηρεάζεται ή ενδέχεται να 
επηρεαστεί ή έχει συμφέρον από τα 
σχέδια, συμπεριλαμβανομένων των 
φυσικών ή νομικών προσώπων ή των 
ενώσεων, οργανώσεων ή ομάδων τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της 
παρούσας οδηγίας και τις πιθανές 
επιπτώσεις από την εφαρμογή της σε 
τομείς που καλύπτονται από άλλα μέσα 
της ΕΕ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
το κοινό που αναφέρεται στην 
προηγούμενη παράγραφο ενημερώνεται 
ηλεκτρονικά και με δημόσιες 
ανακοινώσεις ή με άλλα κατάλληλα 
μέσα.»

Or. en

Τροπολογία 201
Christophe Grudler, Andreas Glück, Nicola Danti, Morten Petersen, Martin Hojsík, 
Nicola Beer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Η διαδικασία αδειοδότησης 
καλύπτει όλες τις σχετικές διοικητικές 
άδειες εγκατάστασης, ανανέωσης και 
εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συστεγαζόμενων εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και πάγιων 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, 

1) Η διαδικασία αδειοδότησης 
καλύπτει όλες τις σχετικές διοικητικές 
άδειες εγκατάστασης, ανανέωσης και 
εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συστεγαζόμενων εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και πάγιων 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη 
σύνδεσή τους με δίκτυα ανανεώσιμης 
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συμπεριλαμβανομένων των αδειών 
σύνδεσης στο δίκτυο και των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται. Η διαδικασία αδειοδότησης 
περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από τη 
βεβαίωση της εγκυρότητας της αίτησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 
κοινοποίηση της τελικής απόφασης επί του 
αποτελέσματος της διαδικασίας από την 
αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές.

θερμότητας, τηλεθέρμανση από 
ανανεώσιμες πηγές, συστήματα 
θέρμανσης και το δίκτυο, καθώς και 
εκείνα που απαιτούνται για την ανάπτυξη 
του δικτύου ηλεκτρικής μεταφοράς που 
απαιτείται για την ενσωμάτωση του 
σταθμού ανανεώσιμης ενέργειας στο 
σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των 
αδειών σύνδεσης στο δίκτυο και των 
εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
εφόσον απαιτούνται. Η διαδικασία 
αδειοδότησης περιλαμβάνει όλες τις 
διαδικασίες από τη βεβαίωση της 
εγκυρότητας της αίτησης σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 έως την κοινοποίηση της 
τελικής απόφασης επί του αποτελέσματος 
της διαδικασίας από την αρμόδια αρχή ή 
τις αρμόδιες αρχές.

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 202
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Η διαδικασία αδειοδότησης 
καλύπτει όλες τις σχετικές διοικητικές 
άδειες εγκατάστασης, ανανέωσης και 
εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συστεγαζόμενων εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και πάγιων 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων των αδειών 

1) Η διαδικασία αδειοδότησης 
καλύπτει όλες τις σχετικές διοικητικές 
άδειες εγκατάστασης, ανανέωσης και 
εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συστεγαζόμενων εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και πάγιων 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, καθώς και τα 
αναγκαία πάγια στοιχεία για την 
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σύνδεσης στο δίκτυο και των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται. Η διαδικασία αδειοδότησης 
περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από τη 
βεβαίωση της εγκυρότητας της αίτησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 
κοινοποίηση της τελικής απόφασης επί του 
αποτελέσματος της διαδικασίας από την 
αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές.

ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας που απαιτούνται για την 
ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο σύστημα, 
συμπεριλαμβανομένων των αδειών 
σύνδεσης στο δίκτυο και των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται. Η διαδικασία αδειοδότησης 
περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από τη 
βεβαίωση της εγκυρότητας της αίτησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 
κοινοποίηση της τελικής απόφασης επί του 
αποτελέσματος της διαδικασίας από την 
αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 203
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Η διαδικασία αδειοδότησης 
καλύπτει όλες τις σχετικές διοικητικές 
άδειες εγκατάστασης, ανανέωσης και 
εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συστεγαζόμενων εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και πάγιων 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων των αδειών 
σύνδεσης στο δίκτυο και των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται. Η διαδικασία αδειοδότησης 
περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από τη 
βεβαίωση της εγκυρότητας της αίτησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 
κοινοποίηση της τελικής απόφασης επί του 
αποτελέσματος της διαδικασίας από την 
αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές.

1) Η διαδικασία αδειοδότησης 
καλύπτει όλες τις σχετικές διοικητικές 
άδειες εγκατάστασης, ανανέωσης και 
εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συστεγαζόμενων εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ενέργειας (θερμικής και 
ισχύος), καθώς και πάγιων στοιχείων που 
είναι απαραίτητα για τη σύνδεσή τους με 
το δίκτυα θέρμανσης από ανανεώσιμες 
πηγές, υποδομή ψύξης και το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων των αδειών 
σύνδεσης και των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται. Η διαδικασία αδειοδότησης 
περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από τη 
βεβαίωση της εγκυρότητας της αίτησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 
κοινοποίηση της τελικής απόφασης επί του 
αποτελέσματος της διαδικασίας από την 
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αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 204
Claudia Gamon, Emma Wiesner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Η διαδικασία αδειοδότησης 
καλύπτει όλες τις σχετικές διοικητικές 
άδειες εγκατάστασης, ανανέωσης και 
εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συστεγαζόμενων εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και πάγιων 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων των αδειών 
σύνδεσης στο δίκτυο και των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται. Η διαδικασία αδειοδότησης 
περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από τη 
βεβαίωση της εγκυρότητας της αίτησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 
κοινοποίηση της τελικής απόφασης επί του 
αποτελέσματος της διαδικασίας από την 
αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές.

1) Η διαδικασία αδειοδότησης 
καλύπτει όλες τις σχετικές διοικητικές 
άδειες εγκατάστασης, ανανέωσης και 
εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, 
καθώς και πάγιων στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για τη σύνδεσή τους με το 
δίκτυο και των σχετικών στοιχείων 
δικτύου μεταφοράς και διανομής, 
συμπεριλαμβανομένων των αδειών 
σύνδεσης στο δίκτυο και των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται. Η διαδικασία αδειοδότησης 
περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από τη 
βεβαίωση της εγκυρότητας της αίτησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 
κοινοποίηση της τελικής απόφασης επί του 
αποτελέσματος της διαδικασίας από την 
αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές.

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 205
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Susana Solís Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Η διαδικασία αδειοδότησης 
καλύπτει όλες τις σχετικές διοικητικές 
άδειες εγκατάστασης, ανανέωσης και 
εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συστεγαζόμενων εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και πάγιων 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων των αδειών 
σύνδεσης στο δίκτυο και των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται. Η διαδικασία αδειοδότησης 
περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από τη 
βεβαίωση της εγκυρότητας της αίτησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 
κοινοποίηση της τελικής απόφασης επί του 
αποτελέσματος της διαδικασίας από την 
αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές.

1) Η διαδικασία αδειοδότησης 
καλύπτει όλες τις σχετικές διοικητικές 
άδειες εγκατάστασης, ανανέωσης και 
εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συστεγαζόμενων εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και πάγιων 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο και το ίδιο το 
σχετικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων 
των αδειών σύνδεσης στο δίκτυο και των 
εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
εφόσον απαιτούνται. Η διαδικασία 
αδειοδότησης περιλαμβάνει όλες τις 
διαδικασίες από τη βεβαίωση της 
εγκυρότητας της αίτησης σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 έως την κοινοποίηση της 
τελικής απόφασης επί του αποτελέσματος 
της διαδικασίας από την αρμόδια αρχή ή 
τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και στο προηγούμενο σημείο, είναι αναγκαίο να δοθεί συνοχή στο σύνολο της πρότασης 
και, συνεπώς, το «σχετικό δίκτυο» θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο άρθρο που αφορά την 
οργάνωση και τις βασικές αρχές της διαδικασίας αδειοδότησης.

Τροπολογία 206
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1) Η διαδικασία αδειοδότησης 
καλύπτει όλες τις σχετικές διοικητικές 
άδειες εγκατάστασης, ανανέωσης και 
εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
συστεγαζόμενων εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και πάγιων 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων των αδειών 
σύνδεσης στο δίκτυο και των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται. Η διαδικασία αδειοδότησης 
περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από τη 
βεβαίωση της εγκυρότητας της αίτησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 
κοινοποίηση της τελικής απόφασης επί του 
αποτελέσματος της διαδικασίας από την 
αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές.

1) Η διαδικασία αδειοδότησης 
καλύπτει όλες τις σχετικές διοικητικές 
άδειες εγκατάστασης, ανανέωσης και 
εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, 
καθώς και πάγιων στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για τη σύνδεσή τους με το 
δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των αδειών 
σύνδεσης στο δίκτυο και των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται. Η διαδικασία αδειοδότησης 
περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από τη 
βεβαίωση της εγκυρότητας της αίτησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 έως την 
κοινοποίηση της τελικής απόφασης επί του 
αποτελέσματος της διαδικασίας από την 
αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές.

(Η τροπολογία αυτή ισχύει για το σύνολο 
του νομοθετικού κειμένου· εάν εγκριθεί η 
τροποποίηση, θα απαιτηθούν τεχνικές 
τροποποιήσεις σε ολόκληρο το κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 207
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
χρηματοδότηση, την κατάρτιση, την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τις 
αρμόδιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο για τη διασφάλιση της 
ποιότητας και επαρκούς αριθμού αδειών 
χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που συμμετέχουν στην 
περιβαλλοντική εκτίμηση, οι οποίες θα 
αντιστοιχούν στην υλοποίηση των 
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συνολικών αναγκών και υποχρεώσεων σε 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 
θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, καθώς και στην 
προγραμματισμένη εγκατεστημένη 
δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, όπως προβλέπεται 
στα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια 
και το κλίμα που επικαιροποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999.Η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
περιλαμβάνει όλα τα σχετικά μέρη της 
ανάπτυξης και της αδειοδότησης του 
έργου.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές 
αρχές συμμετέχουν στη διαδικασία 
προσδιορισμού των περιοχών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15β και 
προσφέρουν τεχνική, ανθρώπινη και 
οικονομική στήριξη ώστε να μπορούν οι 
εν λόγω αρχές να συμμετέχουν στη 
διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα από τα κύρια εμπόδια που επιβραδύνουν τη διαδικασία αδειοδότησης και επηρεάζουν την 
επίτευξη των στόχων για τις ΑΠΕ είναι συνήθως η έλλειψη ικανοτήτων στα κράτη μέλη και, 
επομένως, είναι καθοριστικό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό.

Τροπολογία 208
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
χρηματοδότηση ειδικευμένου 
προσωπικού, η αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων και η επανειδίκευση των 
αρμόδιων αρχών τους σε εθνικό, 
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περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι 
ανάλογη με την υλοποίηση των 
συνολικών αναγκών για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές που καθορίζονται στο 
άρθρο 15β της παρούσας οδηγίας, και με 
την προγραμματισμένη εγκατεστημένη 
δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, όπως προβλέπεται 
στα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια 
και το κλίμα που επικαιροποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999.
Τα κράτη μέλη διαθέτουν όλα τα τέλη 
που συνδέονται με τις διαδικασίες 
υποβολής αιτήσεων και αδειοδότησης για 
τον ανωτέρω σκοπό της περαιτέρω 
χρηματοδότησης ειδικευμένου 
προσωπικού και της βελτίωσης της 
ικανότητας της αρμόδιας αρχής 
αδειοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη κατάλληλων πόρων και προσωπικού στις αρχές αδειοδότησης μπορεί να αποτελέσει 
το εμπόδιο στην ενεργειακή μετάβαση. Είναι επομένως σημαντικό να διαθέτουν τους 
αναγκαίους πόρους για την ανάλυση των σχεδίων και την έγκαιρη λήψη αποφάσεων εντός των 
καθορισμένων προθεσμιών. Όπως συμφώνησε το ΕΚ στην οδηγία REDIII, τα τέλη θα πρέπει να 
βασίζονται στο κόστος και στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να διευκρινίζουμε ότι τα τέλη 
διατίθενται για την ορθή λειτουργία των αρχών που χορηγούν τις άδειες.

Τροπολογία 209
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
διαδικασία αδειοδότησης, τα κράτη μέλη 
στηρίζουν τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές μέσω τεχνικής και χρηματοδοτικής 
στήριξης, καθώς και αυξάνοντας τους 
ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για 
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την αξιολόγηση των έργων. Για να 
διασφαλιστεί η αναγκαία νομική και 
τεχνική κατάρτιση για τους δημόσιους 
διαχειριστές, θα πρέπει να προωθηθούν 
συμπράξεις και προγράμματα κατάρτισης 
σε συνεργασία με φορείς ανάπτυξης 
έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στον τομέα 
της ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 210
Pernille Weiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Οι διατάξεις της παραγράφου 1, 
του άρθρου 16α και του άρθρου 16β 
εφαρμόζονται επίσης στην παράλληλη 
διαδικασία αδειοδότησης για τους φορείς 
ανάπτυξης συστημάτων δικτύου όσον 
αφορά τα πάγια στοιχεία δικτύου που 
είναι αναγκαία για την ενσωμάτωση της 
μονάδας παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στο σύστημα, καθώς 
και τα πάγια στοιχεία που απαιτούνται 
για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο, τα 
οποία δεν ενσωματώνονται στη 
διαδικασία αδειοδότησης της 
παραγράφου 1 για τη συγκεκριμένη 
μονάδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι τα έργα υποδομής είναι εγκαίρως έτοιμα να 
ενσωματώσουν την παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να εισαχθεί μια παράλληλη πορεία με το ίδιο πεδίο εφαρμογής και χρονοδιάγραμμα σε 
σχέση με τη διαδικασία αδειοδότησης για τους φορείς ανάπτυξης συστημάτων δικτύου. Στόχος 
της κατασκευής παράλληλης διαδρομής είναι να αποφευχθεί η διάχυση του κινδύνου του έργου 
μεταξύ των μερών στις δύο χωριστές διαδικασίες.
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Τροπολογία 211
Marek Paweł Balt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Τροπολογίες στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Το αργότερο εντός δεκατεσσάρων 
ημερών για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται σε περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενός 
μηνός για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια 
αρχή επικυρώνει την αίτηση ή, εάν ο 
φορέας υλοποίησης του έργου δεν έχει 
αποστείλει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επεξεργασία μιας 
αίτησης, ζητεί από τον φορέα υλοποίησης 
του έργου να υποβάλει πλήρη αίτηση εντός 
δεκατεσσάρων ημερών από τη στιγμή που 
θα του το ζητήσει. Εάν ο φορέας 
υλοποίησης του έργου δεν υποβάλει πλήρη 
αίτηση εντός αυτής της προθεσμίας, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να απορρίψει την 
αίτηση εγγράφως. Σε περίπτωση 
απόρριψης, η αρμόδια αρχή τεκμηριώνει 
την απόφασή της. Ανά πάσα στιγμή μετά 
την απόρριψη, ο φορέας υλοποίησης του 
έργου μπορεί να υποβάλει εκ νέου μια νέα 
αίτηση. Η ημερομηνία βεβαίωσης της 
εγκυρότητας της αίτησης από την αρμόδια 
αρχή σηματοδοτεί την έναρξη της 
διαδικασίας αδειοδότησης.

2) Το αργότερο εντός δεκατεσσάρων 
ημερών για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται σε περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενός 
μηνός για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια 
αρχή επικυρώνει την αίτηση ή, εάν ο 
φορέας υλοποίησης του έργου δεν έχει 
αποστείλει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επεξεργασία μιας 
αίτησης, ζητεί από τον φορέα υλοποίησης 
του έργου να υποβάλει πλήρη αίτηση εντός 
δεκατεσσάρων εργάσιμων ημερών από τη 
στιγμή που θα του το ζητήσει. Εάν ο 
φορέας υλοποίησης του έργου δεν 
υποβάλει πλήρη αίτηση εντός αυτής της 
προθεσμίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
απορρίψει την αίτηση εγγράφως. Σε 
περίπτωση απόρριψης, η αρμόδια αρχή 
τεκμηριώνει την απόφασή της. Ανά πάσα 
στιγμή μετά την απόρριψη, ο φορέας 
υλοποίησης του έργου μπορεί να υποβάλει 
εκ νέου μια νέα αίτηση. Η ημερομηνία 
βεβαίωσης της εγκυρότητας της αίτησης 
από την αρμόδια αρχή σηματοδοτεί την 
έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρμόδια 
αρχή ή αρχές διαθέτουν επαρκείς πόρους 
για να συμμορφωθούν με τις προθεσμίες 
που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στον καθορισμό των προθεσμιών για τη συμπλήρωση της 
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τεκμηρίωσης από τους

εργολάβους. Επιπλέον, προτείνεται η θέσπιση διατάξεων που θα επιβάλλουν στα κράτη μέλη

την υποχρέωση θέσπισης, σε εθνικό επίπεδο, κανόνων για τις αρμόδιες αρχές σχετικά με

την τήρηση των προθεσμιών για την έκδοση των αδειών.

Τροπολογία 212
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Το αργότερο εντός δεκατεσσάρων 
ημερών για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται σε περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενός 
μηνός για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια 
αρχή επικυρώνει την αίτηση ή, εάν ο 
φορέας υλοποίησης του έργου δεν έχει 
αποστείλει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επεξεργασία μιας 
αίτησης, ζητεί από τον φορέα υλοποίησης 
του έργου να υποβάλει πλήρη αίτηση εντός 
δεκατεσσάρων ημερών από τη στιγμή που 
θα του το ζητήσει. Εάν ο φορέας 
υλοποίησης του έργου δεν υποβάλει πλήρη 
αίτηση εντός αυτής της προθεσμίας, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να απορρίψει την 
αίτηση εγγράφως. Σε περίπτωση 
απόρριψης, η αρμόδια αρχή τεκμηριώνει 
την απόφασή της. Ανά πάσα στιγμή μετά 
την απόρριψη, ο φορέας υλοποίησης του 
έργου μπορεί να υποβάλει εκ νέου μια νέα 
αίτηση. Η ημερομηνία βεβαίωσης της 
εγκυρότητας της αίτησης από την αρμόδια 
αρχή σηματοδοτεί την έναρξη της 
διαδικασίας αδειοδότησης.

2) Το αργότερο εντός δεκατεσσάρων 
ημερών για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται σε περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δύο 
μηνών για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια 
αρχή επικυρώνει την αίτηση ή, εάν ο 
φορέας υλοποίησης του έργου δεν έχει 
αποστείλει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επεξεργασία μιας 
αίτησης, ζητεί από τον φορέα υλοποίησης 
του έργου να υποβάλει πλήρη αίτηση εντός 
ενός μηνός από τη στιγμή που θα του το 
ζητήσει. Εάν ο φορέας υλοποίησης του 
έργου δεν υποβάλει πλήρη αίτηση εντός 
αυτής της προθεσμίας, η αρμόδια αρχή 
μπορεί να απορρίψει την αίτηση εγγράφως. 
Σε περίπτωση απόρριψης, η αρμόδια αρχή 
τεκμηριώνει την απόφασή της. Ανά πάσα 
στιγμή μετά την απόρριψη, ο φορέας 
υλοποίησης του έργου μπορεί να υποβάλει 
εκ νέου μια νέα αίτηση. Η ημερομηνία 
βεβαίωσης της εγκυρότητας της αίτησης 
από την αρμόδια αρχή σηματοδοτεί την 
έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης. 
Όλες οι αιτήσεις που κρίνονται έγκυρες 
τίθενται στη διάθεση του κοινού κατά την 
ημερομηνία αναγνώρισης της 
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εγκυρότητάς τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαθεσιμότητα όλων των σχετικών πληροφοριών είναι καίριας σημασίας για την ταχεία 
αδειοδότηση και μια ενδιάμεση προθεσμία για τη διασφάλιση της πληρότητας της αίτησης 
μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας. Η αναγνώριση της εγκυρότητας αρχίζει 
επισήμως τη διαδικασία αδειοδότησης. Η άμεση δημοσιοποίηση των αιτήσεων θα διασφαλίσει 
επίσης ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν επαρκή χρόνο για να αντιδράσουν στο έργο.

Τροπολογία 213
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Το αργότερο εντός δεκατεσσάρων 
ημερών για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται σε περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενός 
μηνός για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια 
αρχή επικυρώνει την αίτηση ή, εάν ο 
φορέας υλοποίησης του έργου δεν έχει 
αποστείλει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επεξεργασία μιας 
αίτησης, ζητεί από τον φορέα υλοποίησης 
του έργου να υποβάλει πλήρη αίτηση εντός 
δεκατεσσάρων ημερών από τη στιγμή που 
θα του το ζητήσει. Εάν ο φορέας 
υλοποίησης του έργου δεν υποβάλει πλήρη 
αίτηση εντός αυτής της προθεσμίας, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να απορρίψει την 
αίτηση εγγράφως. Σε περίπτωση 
απόρριψης, η αρμόδια αρχή τεκμηριώνει 
την απόφασή της. Ανά πάσα στιγμή μετά 
την απόρριψη, ο φορέας υλοποίησης του 
έργου μπορεί να υποβάλει εκ νέου μια νέα 
αίτηση. Η ημερομηνία βεβαίωσης της 
εγκυρότητας της αίτησης από την αρμόδια 

2) Το αργότερο εντός ενός μηνός για 
σταθμούς παραγωγής που βρίσκονται σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και δύο μηνών για 
σταθμούς παραγωγής που βρίσκονται 
εκτός περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μετά την 
παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια αρχή 
επικυρώνει την αίτηση ή, εάν ο φορέας 
υλοποίησης του έργου δεν έχει αποστείλει 
όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για 
την επεξεργασία μιας αίτησης, ζητεί από 
τον φορέα υλοποίησης του έργου να 
υποβάλει πλήρη αίτηση εντός ενός μηνός 
από τη στιγμή που θα του το ζητήσει. Εάν 
ο φορέας υλοποίησης του έργου δεν 
υποβάλει πλήρη αίτηση εντός αυτής της 
προθεσμίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
απορρίψει την αίτηση εγγράφως. Σε 
περίπτωση απόρριψης, η αρμόδια αρχή 
τεκμηριώνει την απόφασή της. Ανά πάσα 
στιγμή μετά την απόρριψη, ο φορέας 
υλοποίησης του έργου μπορεί να υποβάλει 
εκ νέου μια νέα αίτηση. Η ημερομηνία 
βεβαίωσης της εγκυρότητας της αίτησης 
από την αρμόδια αρχή σηματοδοτεί την 
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αρχή σηματοδοτεί την έναρξη της 
διαδικασίας αδειοδότησης.

έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης. 
Όλες οι αιτήσεις που κρίνονται έγκυρες 
τίθενται στη διάθεση του κοινού κατά την 
ημερομηνία αναγνώρισης της 
εγκυρότητάς τους.

Or. en

Τροπολογία 214
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Το αργότερο εντός δεκατεσσάρων 
ημερών για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται σε περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενός 
μηνός για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια 
αρχή επικυρώνει την αίτηση ή, εάν ο 
φορέας υλοποίησης του έργου δεν έχει 
αποστείλει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επεξεργασία μιας 
αίτησης, ζητεί από τον φορέα υλοποίησης 
του έργου να υποβάλει πλήρη αίτηση εντός 
δεκατεσσάρων ημερών από τη στιγμή που 
θα του το ζητήσει. Εάν ο φορέας 
υλοποίησης του έργου δεν υποβάλει πλήρη 
αίτηση εντός αυτής της προθεσμίας, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να απορρίψει την 
αίτηση εγγράφως. Σε περίπτωση 
απόρριψης, η αρμόδια αρχή τεκμηριώνει 
την απόφασή της. Ανά πάσα στιγμή μετά 
την απόρριψη, ο φορέας υλοποίησης του 
έργου μπορεί να υποβάλει εκ νέου μια νέα 
αίτηση. Η ημερομηνία βεβαίωσης της 
εγκυρότητας της αίτησης από την αρμόδια 
αρχή σηματοδοτεί την έναρξη της 
διαδικασίας αδειοδότησης.

2) Το αργότερο εντός δεκατεσσάρων 
ημερών για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται σε περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενός 
μηνός για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια 
αρχή επικυρώνει την αίτηση ή, εάν ο 
φορέας υλοποίησης του έργου δεν έχει 
αποστείλει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επεξεργασία μιας 
αίτησης, ζητεί από τον φορέα υλοποίησης 
του έργου να υποβάλει πλήρη αίτηση εντός 
δεκατεσσάρων ημερών από τη στιγμή που 
θα του το ζητήσει. Εάν ο φορέας 
υλοποίησης του έργου δεν υποβάλει πλήρη 
αίτηση εντός αυτής της προθεσμίας, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να απορρίψει την 
αίτηση εγγράφως. Σε περίπτωση 
απόρριψης, η αρμόδια αρχή τεκμηριώνει 
την απόφασή της. Ανά πάσα στιγμή μετά 
την απόρριψη, ο φορέας υλοποίησης του 
έργου μπορεί να υποβάλει εκ νέου μια νέα 
αίτηση. Η ημερομηνία βεβαίωσης της 
εγκυρότητας της αίτησης από την αρμόδια 
αρχή σηματοδοτεί την έναρξη της 
διαδικασίας αδειοδότησης. Όλες οι 
αιτήσεις που κρίνονται έγκυρες 



PE736.702v01-00 54/135 AM\1264046EL.docx

EL

δημοσιοποιούνται.

Or. en

Τροπολογία 215
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Το αργότερο εντός δεκατεσσάρων 
ημερών για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται σε περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενός 
μηνός για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια 
αρχή επικυρώνει την αίτηση ή, εάν ο 
φορέας υλοποίησης του έργου δεν έχει 
αποστείλει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επεξεργασία μιας 
αίτησης, ζητεί από τον φορέα υλοποίησης 
του έργου να υποβάλει πλήρη αίτηση εντός 
δεκατεσσάρων ημερών από τη στιγμή που 
θα του το ζητήσει. Εάν ο φορέας 
υλοποίησης του έργου δεν υποβάλει πλήρη 
αίτηση εντός αυτής της προθεσμίας, η 
αρμόδια αρχή μπορεί να απορρίψει την 
αίτηση εγγράφως. Σε περίπτωση 
απόρριψης, η αρμόδια αρχή τεκμηριώνει 
την απόφασή της. Ανά πάσα στιγμή μετά 
την απόρριψη, ο φορέας υλοποίησης του 
έργου μπορεί να υποβάλει εκ νέου μια νέα 
αίτηση. Η ημερομηνία βεβαίωσης της 
εγκυρότητας της αίτησης από την αρμόδια 
αρχή σηματοδοτεί την έναρξη της 
διαδικασίας αδειοδότησης.

2) Το αργότερο εντός δεκατεσσάρων 
ημερών για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται σε περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενός 
μηνός για σταθμούς παραγωγής που 
βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια 
αρχή επικυρώνει την αίτηση ή, εάν ο 
φορέας υλοποίησης του έργου δεν έχει 
αποστείλει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την επεξεργασία μιας 
αίτησης, ζητεί από τον φορέα υλοποίησης 
του έργου να υποβάλει πλήρη αίτηση εντός 
δεκατεσσάρων εργάσιμων ημερών από τη 
στιγμή που θα του το ζητήσει. Εάν ο 
φορέας υλοποίησης του έργου δεν 
υποβάλει πλήρη αίτηση εντός αυτής της 
προθεσμίας, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
απορρίψει την αίτηση εγγράφως. Σε 
περίπτωση απόρριψης, η αρμόδια αρχή 
τεκμηριώνει την απόφασή της. Ανά πάσα 
στιγμή μετά την απόρριψη, ο φορέας 
υλοποίησης του έργου μπορεί να υποβάλει 
εκ νέου μια νέα αίτηση. Η ημερομηνία 
βεβαίωσης της εγκυρότητας της αίτησης 
από την αρμόδια αρχή σηματοδοτεί την 
έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 216
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Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
χρηματοδότηση ειδικευμένου 
προσωπικού, η αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων και η επανειδίκευση των 
αρμόδιων αρχών τους σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι 
ανάλογη με την υλοποίηση των 
συνολικών αναγκών για ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές που καθορίζονται στο 
άρθρο 15β της παρούσας οδηγίας, και με 
την προγραμματισμένη εγκατεστημένη 
δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, όπως προβλέπεται 
στα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια 
και το κλίμα που επικαιροποιούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999.

Or. en

Τροπολογία 217
Christophe Grudler, Nicola Danti, Claudia Gamon, Morten Petersen, Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Τα κράτη μέλη στηρίζουν τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και 
χρηματοδοτικής στήριξης, προκειμένου 
να διευκολύνουν τη διαδικασία 
αδειοδότησης. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η χρηματοδότηση 
ειδικευμένου προσωπικού, η αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση των 
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αρμόδιων αρχών τους σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι 
δεόντως αναλογική προς την υλοποίηση 
των συνολικών αναγκών σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας που καθορίζονται στο 
άρθρο 15β της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 50 % των 
δημόσιων αρχών απάντησαν ότι η έλλειψη ανθρώπινων πόρων αποτελεί σημαντική τροχοπέδη 
για την επεξεργασία των αδειών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ως εκ τούτου, είναι 
επείγον να υποστηριχθούν οι δημόσιες αρχές με τεχνική και οικονομική στήριξη.

Τροπολογία 218
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 β) Τα κράτη μέλη διαθέτουν όλα τα 
τέλη που συνδέονται με τις διαδικασίες 
υποβολής αιτήσεων και αδειοδότησης για 
τον ανωτέρω σκοπό της περαιτέρω 
χρηματοδότησης ειδικευμένου 
προσωπικού και της βελτίωσης της 
ικανότητας της αρμόδιας αρχής 
αδειοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 219
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Τα κράτη μέλη δημιουργούν ή 
ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής. 
Αυτά τα σημεία επαφής, κατόπιν 
αιτήματος του αιτούντος, παρέχουν 
καθοδήγηση και διευκολύνουν το σύνολο 
της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης. 
Σε ολόκληρη τη διαδικασία ο αιτών 
επικοινωνεί μόνο με ένα σημείο επαφής. 
Το σημείο επαφής καθοδηγεί τον αιτούντα 
κατά τη διοικητική διαδικασία υποβολής 
αίτησης αδειοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
περιβαλλοντικών βημάτων, με διαφανή 
τρόπο έως την έκδοση μίας ή 
περισσότερων αποφάσεων από τις 
υπεύθυνες αρχές στο τέλος της 
διαδικασίας, του παρέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες και εμπλέκει, 
ενδεχομένως, και άλλες διοικητικές αρχές. 
Το σημείο επαφής διασφαλίζει την τήρηση 
των προθεσμιών για τις διαδικασίες 
αδειοδότησης που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα σε 
ψηφιακή μορφή. Έως [2 έτη από την 
έναρξη ισχύος] τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες 
εκτελούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

3) Τα κράτη μέλη δημιουργούν ή 
ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής. 
Αυτά τα σημεία επαφής, κατόπιν 
αιτήματος του αιτούντος, παρέχουν 
καθοδήγηση και διευκολύνουν το σύνολο 
της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης. 
Σε ολόκληρη τη διαδικασία ο αιτών 
επικοινωνεί μόνο με ένα σημείο επαφής. 
Το σημείο επαφής καθοδηγεί τον αιτούντα 
κατά τη διοικητική διαδικασία υποβολής 
αίτησης αδειοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
περιβαλλοντικών βημάτων, με διαφανή 
τρόπο έως την έκδοση μίας ή 
περισσότερων αποφάσεων από τις 
υπεύθυνες αρχές στο τέλος της 
διαδικασίας, του παρέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες και εμπλέκει, 
ενδεχομένως, και άλλες διοικητικές αρχές. 
Το σημείο επαφής παρέχει στο κοινό 
πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες που 
προσφέρει και τις τεχνικές και πρακτικές 
πτυχές της εγκατάστασης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας για αυτοκατανάλωση 
και στο πλαίσιο των κοινοτήτων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 18 
παράγραφος 6 της παρούσας οδηγίας. Το 
σημείο επαφής διασφαλίζει την τήρηση 
των προθεσμιών για τις διαδικασίες 
αδειοδότησης που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα σε 
ψηφιακή μορφή. Έως [2 έτη από την 
έναρξη ισχύος] τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες 
εκτελούνται σε ηλεκτρονική μορφή. Τα 
κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή ένα 
διαθέσιμο στο κοινό ενιαίο σύστημα 
γεωγραφικών πληροφοριών με όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
αδειοδότησης.
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Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Τα κράτη μέλη δημιουργούν ή 
ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής. 
Αυτά τα σημεία επαφής, κατόπιν 
αιτήματος του αιτούντος, παρέχουν 
καθοδήγηση και διευκολύνουν το σύνολο 
της διοικητικής διαδικασίας 
αδειοδότησης. Σε ολόκληρη τη διαδικασία 
ο αιτών επικοινωνεί μόνο με ένα σημείο 
επαφής. Το σημείο επαφής καθοδηγεί τον 
αιτούντα κατά τη διοικητική διαδικασία 
υποβολής αίτησης αδειοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
περιβαλλοντικών βημάτων, με διαφανή 
τρόπο έως την έκδοση μίας ή 
περισσότερων αποφάσεων από τις 
υπεύθυνες αρχές στο τέλος της 
διαδικασίας, του παρέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες και εμπλέκει, 
ενδεχομένως, και άλλες διοικητικές αρχές. 
Το σημείο επαφής διασφαλίζει την τήρηση 
των προθεσμιών για τις διαδικασίες 
αδειοδότησης που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα σε 
ψηφιακή μορφή. Έως [2 έτη από την 
έναρξη ισχύος] τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες 
εκτελούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

3) Τα κράτη μέλη δημιουργούν ή 
ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής 
στους κόλπους της διοίκησής τους. Αυτά 
τα σημεία επαφής, κατόπιν αιτήματος του 
αιτούντος, παρέχουν καθοδήγηση και 
διευκολύνουν το σύνολο της διοικητικής 
διαδικασίας αδειοδότησης.Σε ολόκληρη 
τη διαδικασία ο αιτών επικοινωνεί μόνο με 
ένα σημείο επαφής. Το σημείο επαφής 
καθοδηγεί τον αιτούντα κατά τη διοικητική 
διαδικασία υποβολής αίτησης 
αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών περιβαλλοντικών βημάτων, με 
διαφανή τρόπο έως την έκδοση μίας ή 
περισσότερων αποφάσεων από τις 
υπεύθυνες αρχές στο τέλος της 
διαδικασίας, του παρέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες και εμπλέκει, 
ενδεχομένως, και άλλες διοικητικές αρχές. 
Το σημείο επαφής παρέχει στο κοινό 
πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες που 
προσφέρει και τις τεχνικές και πρακτικές 
πτυχές της εγκατάστασης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας για αυτοκατανάλωση 
και στο πλαίσιο των κοινοτήτων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 18 
παράγραφος 6 της παρούσας οδηγίας. Το 
σημείο επαφής, σε συντονισμό με τις 
αντίστοιχες αρχές, διασφαλίζει την 
τήρηση των προθεσμιών για τις 
διαδικασίες αδειοδότησης που ορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Οι αιτούντες έχουν 
τη δυνατότητα να υποβάλλουν όλα τα 
σχετικά έγγραφα σε ψηφιακή μορφή. Έως 
[2 έτη από την έναρξη ισχύος] τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες 
εκτελούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Or. en
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Τροπολογία 221
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Τα κράτη μέλη δημιουργούν ή 
ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής. 
Αυτά τα σημεία επαφής, κατόπιν 
αιτήματος του αιτούντος, παρέχουν 
καθοδήγηση και διευκολύνουν το σύνολο 
της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης. 
Σε ολόκληρη τη διαδικασία ο αιτών 
επικοινωνεί μόνο με ένα σημείο επαφής. 
Το σημείο επαφής καθοδηγεί τον αιτούντα 
κατά τη διοικητική διαδικασία υποβολής 
αίτησης αδειοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
περιβαλλοντικών βημάτων, με διαφανή 
τρόπο έως την έκδοση μίας ή 
περισσότερων αποφάσεων από τις 
υπεύθυνες αρχές στο τέλος της 
διαδικασίας, του παρέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες και εμπλέκει, 
ενδεχομένως, και άλλες διοικητικές αρχές. 
Το σημείο επαφής διασφαλίζει την τήρηση 
των προθεσμιών για τις διαδικασίες 
αδειοδότησης που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα σε 
ψηφιακή μορφή. Έως [2 έτη από την 
έναρξη ισχύος] τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες 
εκτελούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

3) Τα κράτη μέλη δημιουργούν ή 
ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής. 
Αυτά τα σημεία επαφής, κατόπιν 
αιτήματος του αιτούντος, παρέχουν 
καθοδήγηση και διευκολύνουν το σύνολο 
της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης. 
Σε ολόκληρη τη διαδικασία ο αιτών 
επικοινωνεί μόνο με ένα σημείο επαφής. 
Το σημείο επαφής καθοδηγεί τον αιτούντα 
κατά τη διοικητική διαδικασία υποβολής 
αίτησης αδειοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
περιβαλλοντικών βημάτων, με διαφανή 
τρόπο έως την έκδοση μίας ή 
περισσότερων αποφάσεων από τις 
υπεύθυνες αρχές στο τέλος της 
διαδικασίας, του παρέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες και εμπλέκει, 
ενδεχομένως, και άλλες διοικητικές αρχές. 
Το σημείο επαφής παρέχει στο κοινό 
πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες που 
προσφέρει και τις τεχνικές και πρακτικές 
πτυχές της εγκατάστασης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας για αυτοκατανάλωση 
και στο πλαίσιο των κοινοτήτων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 18 
παράγραφος 6 της παρούσας οδηγίας. Το 
σημείο επαφής διασφαλίζει την τήρηση 
των προθεσμιών για τις διαδικασίες 
αδειοδότησης που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα σε 
ψηφιακή μορφή. Έως [2 έτη από την 
έναρξη ισχύος] τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες 
εκτελούνται σε ηλεκτρονική μορφή.
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Τροπολογία 222
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001/ΕΕ
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Τα κράτη μέλη δημιουργούν ή 
ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής. 
Αυτά τα σημεία επαφής, κατόπιν 
αιτήματος του αιτούντος, παρέχουν 
καθοδήγηση και διευκολύνουν το σύνολο 
της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης. 
Σε ολόκληρη τη διαδικασία ο αιτών 
επικοινωνεί μόνο με ένα σημείο επαφής. 
Το σημείο επαφής καθοδηγεί τον αιτούντα 
κατά τη διοικητική διαδικασία υποβολής 
αίτησης αδειοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
περιβαλλοντικών βημάτων, με διαφανή 
τρόπο έως την έκδοση μίας ή 
περισσότερων αποφάσεων από τις 
υπεύθυνες αρχές στο τέλος της 
διαδικασίας, του παρέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες και εμπλέκει, 
ενδεχομένως, και άλλες διοικητικές αρχές. 
Το σημείο επαφής διασφαλίζει την τήρηση 
των προθεσμιών για τις διαδικασίες 
αδειοδότησης που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα σε 
ψηφιακή μορφή. Έως [2 έτη από την 
έναρξη ισχύος] τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες 
εκτελούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

3) Τα κράτη μέλη δημιουργούν ή 
ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής. 
Αυτά τα σημεία επαφής, κατόπιν 
αιτήματος του αιτούντος, παρέχουν 
καθοδήγηση και διευκολύνουν το σύνολο 
της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης. 
Σε ολόκληρη τη διαδικασία ο αιτών 
επικοινωνεί μόνο με ένα σημείο επαφής. 
Το σημείο επαφής καθοδηγεί τον αιτούντα 
κατά τη διοικητική διαδικασία υποβολής 
αίτησης αδειοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
περιβαλλοντικών βημάτων, με διαφανή 
τρόπο έως την έκδοση μίας ή 
περισσότερων αποφάσεων από τις 
υπεύθυνες αρχές στο τέλος της 
διαδικασίας, του παρέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες και εμπλέκει, 
ενδεχομένως, και άλλες διοικητικές αρχές. 
Το σημείο επαφής διασφαλίζει την τήρηση 
των προθεσμιών για τις διαδικασίες 
αδειοδότησης που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία. Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα σε 
ψηφιακή μορφή. Το αργότερο [2 έτη από 
την έναρξη ισχύος] τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες 
εκτελούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη στα οποία το ισχύον εθνικό 
νομικό πλαίσιο προβλέπει συντομότερη προθεσμία από την προτεινόμενη προθεσμία των δύο 
ετών. Στις περιπτώσεις αυτές, η καθορισμένη προθεσμία των δύο ετών θα μπορούσε 
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ενδεχομένως να παρατείνει και να επιβραδύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ θα μπορούσε 
επίσης να συνεπάγεται πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, εάν 
το σύστημα αυτό ενσωματωθεί στο υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο.

Τροπολογία 223
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Τα κράτη μέλη ευνοούν και δίνουν 
προτεραιότητα στον εξυβριδισμό και την 
ανανέωση της ηλεκτρικής ενέργειας, με 
τη συμπερίληψη είτε εγκαταστάσεων 
ανανεώσιμης ενέργειας διαφορετικής 
τεχνολογίας είτε αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας σε υφιστάμενους 
σταθμούς, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη ενίσχυσης της υφιστάμενης 
δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην Ένωση. Οι διαδικασίες 
αδειοδότησης των εν λόγω έργων δεν 
διαρκούν περισσότερο από έξι μήνες και 
τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα 
πρέπει να αξιολογούνται μόνο σε σχέση με 
τις πρόσθετες επιπτώσεις που επιφέρει η 
αλλαγή από την αρχική πρόταση. Όλα τα 
έργα εξυβριδισμού και ανεφοδιασμού, 
είτε εντός είτε εκτός της ορισθείσας 
ξηράς και θάλασσας, τα οποία 
απαιτούνται για την ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
υπόκεινται στις παρούσες διατάξεις. Τα 
υφιστάμενα καθεστώτα δημόσιας 
στήριξης θα πρέπει να είναι συμβατά με 
τις εν λόγω εφαρμογές εξυβριδισμού σε 
λειτουργούσες μονάδες ΑΠΕ και να μην 
επηρεάζονται εφόσον εφαρμόζεται 
χωριστό σύστημα μέτρησης ενέργειας.

Or. en
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Τροπολογία 224
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) Το σημείο επαφής καθιστά 
διαθέσιμο εγχειρίδιο διαδικασιών για τους 
φορείς υλοποίησης σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
παρέχει παράλληλα την πληροφόρηση 
αυτή και στο διαδίκτυο, με ειδική αναφορά 
και στα έργα μικρής κλίμακας και τα έργα 
αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές. Οι πληροφορίες που 
παρέχονται στο διαδίκτυο καθοδηγούν 
επίσης τον αιτούντα προς το σχετικό με 
την αίτησή του σημείο επαφής. Εάν κράτος 
μέλος διαθέτει περισσότερα σημεία 
επαφής, η πληροφόρηση στο διαδίκτυο 
υποδεικνύει το σημείο επαφής που είναι 
αρμόδιο για την αίτηση του αιτούντος.

4) Το σημείο επαφής καθιστά 
διαθέσιμο εγχειρίδιο διαδικασιών για τους 
φορείς υλοποίησης σταθμών παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 
παρέχει παράλληλα την πληροφόρηση 
αυτή και στο διαδίκτυο, με ειδική αναφορά 
και στα έργα μικρής κλίμακας, τις 
κοινότητες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, τα συλλογικά και τα ατομικά 
έργα αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, τους παρέχει βοήθεια 
και τους καθοδηγεί μέσω της διοικητικής 
διαδικασίας λήψης στήριξης στο πλαίσιο 
καθεστώτων στήριξης των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Οι πληροφορίες που 
παρέχονται στο διαδίκτυο καθοδηγούν 
επίσης τον αιτούντα προς το σχετικό με 
την αίτησή του σημείο επαφής. Εάν κράτος 
μέλος διαθέτει περισσότερα σημεία 
επαφής, η πληροφόρηση στο διαδίκτυο 
υποδεικνύει το σημείο επαφής που είναι 
αρμόδιο για την αίτηση του αιτούντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να απευθύνονται στις διάφορες ομάδες-στόχους των έργων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προκειμένου να προωθηθεί η αφομοίωση από τους πολίτες 
και να αυξηθεί η αποδοχή από την πλευρά των πολιτών, να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες 
σχετικά με τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις τεχνικές πτυχές τους, καθώς και να 
διευκολυνθεί η εκπλήρωση των στόχων για τις ηλιακές στέγες, όπως ορίζονται από την 
REPower στην ΟΕΑΚ, και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενέργεια των πολιτών.

Τροπολογία 225
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι διοικητικές διαδικασίες, ιδίως η 
χορήγηση αδειών και οι συνδέσεις με το 
δίκτυο, προβλέπουν την παροχή άλλης 
τεχνικής βοήθειας σε κοινότητες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
αυτοκαταναλωτές ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων μέσω 
απλουστευμένων διαδικασιών και ειδικών 
θυρίδων υποβολής αιτήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του REPowerEU και ειδικότερα στη σχετική σύσταση περί 
εγκρίσεων, οι κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι αυτοκαταναλωτές ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν ειδική βοήθεια για την απόκτηση αδειών 
και σύνδεσης στο δίκτυο, ώστε να εξασφαλίζεται δίκαιη και ίση μεταχείριση για τα έργα τοπικής 
κλίμακας. Έτσι θα μειωθούν τα εμπόδια για τους μη εμπορικούς και μη επαγγελματικούς 
συμμετέχοντες της αγοράς, θα διασφαλιστεί η δημόσια αποδοχή, θα υποστηριχθεί η ανάπτυξη 
τοπικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θα προωθηθεί η συμμετοχή των 
πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση.

Τροπολογία 226
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σύμφωνα με την εθνική έννομη τάξη τους 
και το άρθρο 9 της σύμβασης της 
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) 
σχετικά με την πρόσβαση σε 
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πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέματα, της 25 Ιουνίου 1998 («σύμβαση 
του Aarhus»), τα μέλη του 
ενδιαφερόμενου κοινού που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του στοιχείου β), 
συμπεριλαμβανομένων των φυσικών ή 
νομικών προσώπων ή των ενώσεων, 
οργανώσεων ή ομάδων τους, έχουν 
πρόσβαση σε διαδικασία επανεξέτασης 
ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου 
ανεξάρτητου και αμερόληπτου οργάνου 
που έχει συσταθεί διά νόμου, προκειμένου 
να αμφισβητήσουν την ουσιαστική ή τη 
διαδικαστική νομιμότητα αποφάσεων, 
πράξεων και παραλείψεων οι οποίες: — 
δεν συμμορφώνεται με τις νομικές 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 15β, 15γ, [15δ,] 16α και 16β της 
παρούσας οδηγίας·ή υπάγονται στο 
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999.
α) Για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, πράξη ή παράλειψη που δεν 
συμμορφώνεται με τις νομικές 
υποχρεώσεις δυνάμει των άρθρων 
15β, 15γ, [15δ,] 16α, και 16β της 
παρούσας οδηγίας περιλαμβάνει πράξη ή 
παράλειψη που σχετίζεται με πολιτική ή 
μέτρο που έχει εγκριθεί με σκοπό την 
υλοποίηση αυτών των υποχρεώσεων, 
όταν η εν λόγω πολιτική ή το μέτρο δεν 
συμβάλλει επαρκώς στην υλοποίηση 
αυτή.
β) Τα ενδιαφερόμενα μέλη του κοινού 
θεωρείται ότι πληρούν τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν:
i) έχουν επαρκές συμφέρον·ή
ii) υποστηρίζουν ότι επέρχεται προσβολή 
δικαιώματος, εάν αυτό απαιτείται ως 
προϋπόθεση από το δικονομικό 
διοικητικό δίκαιο κράτους μέλους.
Το τι συνιστά επαρκές συμφέρον 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη, σε 
συνέπεια με τον στόχο να δοθεί στα 
ενδιαφερόμενα μέλη του κοινού ευρεία 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σύμφωνα 
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με τη Σύμβαση του Aarhus.Προς τούτο, 
το συμφέρον κάθε μη κυβερνητικής 
οργάνωσης που υποστηρίζει την 
προστασία του περιβάλλοντος και πληροί 
τυχόν απαιτήσεις του εθνικού δικαίου 
θεωρείται επαρκές για τους σκοπούς της 
παρούσας παραγράφου.
γ) Οι παράγραφοι α) και β) δεν 
αποκλείουν τη δυνατότητα 
προκαταρκτικής διαδικασίας εξέτασης 
ενώπιον διοικητικής αρχής και δεν θίγουν 
την απαίτηση να εξαντλούνται οι 
διοικητικές διαδικασίες εξέτασης πριν 
από την προσφυγή σε δικαστικές 
διαδικασίες εξέτασης, εάν υφίσταται 
τέτοιου είδους απαίτηση κατά το εθνικό 
δίκαιο.Οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να 
είναι ορθές, δίκαιες, εμπρόθεσμες και να 
μην έχουν απαγορευτικό κόστος.
δ) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
τίθενται εύκολα στη διάθεση του κοινού 
πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την 
πρόσβαση στις διοικητικές και 
δικαστικές διαδικασίες εξέτασης.»

Or. en

Τροπολογία 227
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σύμφωνα με το εθνικό τους νομικό 
σύστημα, το ενδιαφερόμενο κοινό που 
πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο σημείο α) της παρούσας 
παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων των 
φυσικών ή νομικών προσώπων ή των 
ενώσεων, οργανώσεων ή ομάδων τους, 
έχει πρόσβαση σε διαδικασία 
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αναθεώρησης ενώπιον δικαστηρίου ή 
άλλου ανεξάρτητο και αμερόληπτο 
όργανο που έχει συσταθεί με νόμο για την 
αμφισβήτηση της ουσιαστικής ή 
δικονομικής νομιμότητας αποφάσεων, 
πράξεων και παραλείψεων που:
— δεν συμμορφώνεται με τις νομικές 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 15β, 15γ, 15δ, 16α και 16β της 
παρούσας οδηγίας·ή
υπάγονται στο άρθρο 10 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999.
α) Τα ενδιαφερόμενα μέλη του κοινού 
θεωρείται ότι πληρούν τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6α, όταν:
i) έχουν επαρκές συμφέρον·ή
ii) υποστηρίζουν ότι επέρχεται προσβολή 
δικαιώματος, εάν αυτό απαιτείται ως 
προϋπόθεση από το δικονομικό 
διοικητικό δίκαιο κράτους μέλους.
Το τι συνιστά επαρκές συμφέρον 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη, σε 
συνέπεια με τον στόχο να δοθεί στα 
ενδιαφερόμενα μέλη του κοινού ευρεία 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σύμφωνα 
με τη Σύμβαση του Aarhus.Προς τούτο, 
το συμφέρον κάθε μη κυβερνητικής 
οργάνωσης που υποστηρίζει την 
προστασία του περιβάλλοντος και πληροί 
τυχόν απαιτήσεις του εθνικού δικαίου 
θεωρείται επαρκές για τους σκοπούς της 
παρούσας παραγράφου.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
τίθενται εύκολα στη διάθεση του κοινού 
πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την 
πρόσβαση στις διοικητικές και 
δικαστικές διαδικασίες εξέτασης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Access to justice is key element of the rule of law and a dedicated provision here is necessary 
to ensure its enforceability. this AM make sure that citizens and communities will be able to 
hold governments and public authorities accountable for climate and nature protection 
commitments and en sure compliance with criteria set in 15b, 15ba, 15c, 15ca, 16 a and 16b. 
Similar provisions have been approved by the EP in the effort sharing regulation, recognising 
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the importance  of this provision to ensure MS comply with the Aarhus Convention and 
implements the EC communication on access to justice in environmental matters. also similar 
wording can be found in the industrial emission directive, environmental impact assessment 
directive, EP's position in LULUCF etc .

Τροπολογία 228
Pernille Weiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διοικητικές και δικαστικές προσφυγές στο 
πλαίσιο έργου για την ανάπτυξη σταθμού 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ή της 
σχετικής σύνδεσής του με το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με περιβαλλοντικές πτυχές, 
υπόκεινται στην πλέον ταχεία διοικητική 
και δικαστική διαδικασία που είναι 
διαθέσιμη στο σχετικό εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο..

7) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διοικητικές και δικαστικές προσφυγές στο 
πλαίσιο έργου για την ανάπτυξη σταθμού 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ή της 
σχετικής σύνδεσής του με το δίκτυο και 
των πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία 
για την ανάπτυξη των δικτύων 
ενεργειακών υποδομών που απαιτούνται 
για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων 
πηγών στο σύστημα, όπως περιγράφεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 και (2) της 
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που σχετίζονται με 
περιβαλλοντικές πτυχές, υπόκεινται στην 
πλέον ταχεία διοικητική και δικαστική 
διαδικασία που είναι διαθέσιμη στο 
σχετικό εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι και τα έργα ενεργειακών υποδομών που είναι αναγκαία για την 
ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπόκεινται στις ταχύτερες διοικητικές και 
νομικές προσφυγές στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 229
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διοικητικές και δικαστικές προσφυγές στο 
πλαίσιο έργου για την ανάπτυξη σταθμού 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ή της 
σχετικής σύνδεσής του με το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με περιβαλλοντικές πτυχές, 
υπόκεινται στην πλέον ταχεία διοικητική 
και δικαστική διαδικασία που είναι 
διαθέσιμη στο σχετικό εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο..

7) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διοικητικές και δικαστικές προσφυγές στο 
πλαίσιο έργου για την ανάπτυξη σταθμού 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ή της 
σχετικής σύνδεσής του με το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με περιβαλλοντικές πτυχές, 
υπόκεινται στην πλέον ταχεία διοικητική 
και δικαστική διαδικασία που είναι 
διαθέσιμη στο σχετικό εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· οι 
ελάχιστοι χρόνοι έγκρισης έργων μη 
ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακών 
υποδομών, εφόσον υπάρχουν, δεν 
μπορούν να είναι συντομότεροι από 
εκείνους που έχουν οριστεί για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 230
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διοικητικές και δικαστικές προσφυγές στο 
πλαίσιο έργου για την ανάπτυξη σταθμού 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ή της 
σχετικής σύνδεσής του με το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με περιβαλλοντικές πτυχές, 
υπόκεινται στην πλέον ταχεία διοικητική 
και δικαστική διαδικασία που είναι 
διαθέσιμη στο σχετικό εθνικό, 

7) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διοικητικές και δικαστικές προσφυγές στο 
πλαίσιο έργου για την ανάπτυξη σταθμού 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ή της 
σχετικής σύνδεσής του με το δίκτυο και τα 
πάγια στοιχεία που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας που απαιτούνται για την 
ενσωμάτωση ΑΠΕ στο 
σύστημα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
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περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.. που σχετίζονται με περιβαλλοντικές 
πτυχές, υπόκεινται στην πλέον ταχεία 
διοικητική και δικαστική διαδικασία που 
είναι διαθέσιμη στο σχετικό εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 231
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διοικητικές και δικαστικές προσφυγές στο 
πλαίσιο έργου για την ανάπτυξη σταθμού 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ή της 
σχετικής σύνδεσής του με το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με περιβαλλοντικές πτυχές, 
υπόκεινται στην πλέον ταχεία διοικητική 
και δικαστική διαδικασία που είναι 
διαθέσιμη στο σχετικό εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο..

7) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διοικητικές και δικαστικές προσφυγές στο 
πλαίσιο έργου για την ανάπτυξη σταθμού 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ή της 
σχετικής σύνδεσής του με το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με περιβαλλοντικές πτυχές δεν 
υπερβαίνουν τους δώδεκα μήνες από την 
υποβολή της προσφυγής έως την έκδοση 
της δικαστικής απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 232
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – εδάφιο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Η Επιτροπή αναπτύσσει βασικούς 
δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για την 
αξιολόγηση της διαδικασίας 
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αδειοδότησης. Η Επιτροπή αξιολογεί τις 
τρέχουσες πρακτικές αδειοδότησης των 
κρατών μελών, τη μέση διαδικασία 
αδειοδότησης και τους ανθρώπινους 
πόρους που διατίθενται για την 
ευθυγράμμισή τους με την παρούσα 
οδηγία και με τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την 
αδειοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 233
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 β) Η αξιολόγηση της Επιτροπής 
δημοσιοποιείται. Σε περίπτωση που δεν 
σημειώνεται πρόοδος, η Επιτροπή 
δύναται να προτείνει διορθωτικά μέτρα 
για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην 
εφαρμογή τους, βοηθώντας τα στη 
μεταρρύθμιση και τον εξορθολογισμό των 
οικείων διαδικασιών αδειοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 234
Christophe Grudler, Andreas Glück, Claudia Gamon, Morten Petersen, Bart Groothuis, 
Nicola Beer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
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διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 να μην 
υπερβαίνει το ένα έτος για έργα σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, 
αυτή η περίοδος του ενός έτους μπορεί να 
παραταθεί για τρεις επιπλέον μήνες το 
πολύ. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 να μην 
υπερβαίνει το ένα έτος για έργα σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Για τα πάγια στοιχεία 
παραγωγής και τα πάγια στοιχεία που 
είναι απαραίτητα για τη σύνδεσή τους με 
το δίκτυο, η διαδικασία δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, 
αυτές οι περίοδοι του ενός έτους και των 
έξι μηνών μπορούν να παραταθούν για 
τρεις επιπλέον μήνες το πολύ. Στην 
περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιτυχής ενεργειακή μετάβαση που οδηγεί σε κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη επαρκών υποδομών.

Τροπολογία 235
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 να μην 
υπερβαίνει το ένα έτος για έργα σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, αυτή 
η περίοδος του ενός έτους μπορεί να 
παραταθεί για τρεις επιπλέον μήνες το 
πολύ. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 

1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 και το άρθρο 
16α να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες για 
έργα σε περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η εξάμηνη περίοδος 
μπορεί να παραταθεί για τρεις επιπλέον 
μήνες το πολύ. Στην περίπτωση αυτή, τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν σαφώς τον 
φορέα υλοποίησης του έργου σχετικά με 
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έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

τις έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

Or. en

Τροπολογία 236
Pernille Weiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 να μην 
υπερβαίνει το ένα έτος για έργα σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, αυτή 
η περίοδος του ενός έτους μπορεί να 
παραταθεί για τρεις επιπλέον μήνες το 
πολύ. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 να μην 
υπερβαίνει το ένα έτος για έργα σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, αυτή 
η περίοδος του ενός έτους μπορεί να 
παραταθεί για τρεις επιπλέον μήνες το 
πολύ. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

Or. en

Τροπολογία 237
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 να μην 

1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 να μην 
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υπερβαίνει το ένα έτος για έργα σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, αυτή 
η περίοδος του ενός έτους μπορεί να 
παραταθεί για τρεις επιπλέον μήνες το 
πολύ. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

υπερβαίνει τους έξι μήνες για έργα σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, αυτή 
η εξάμηνη περίοδος μπορεί να παραταθεί 
για τρεις επιπλέον μήνες το πολύ. Στην 
περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η συντομότερη χρονική περίοδος μπορεί να δικαιολογηθεί με μια πιο περιορισμένη και 
περιορισμένη περιοχή πρώτης επιλογής, η οποία περιλαμβάνει κυρίως δομημένα περιβάλλοντα 
(όπως προτείναμε στις τροπολογίες μας σχετικά με το άρθρο 15β) και την αύξηση της 
διοικητικής ικανότητας το 16 (1α).

Τροπολογία 238
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 να μην 
υπερβαίνει το ένα έτος για έργα σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, αυτή 
η περίοδος του ενός έτους μπορεί να 
παραταθεί για τρεις επιπλέον μήνες το 
πολύ. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 να μην 
υπερβαίνει τους δύο μήνες για έργα σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, αυτή 
η δίμηνη περίοδος μπορεί να παραταθεί 
για τρεις επιπλέον μήνες το πολύ. Στην 
περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

Or. en
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Τροπολογία 239
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής και για νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης των 150 
kW, συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που 
βρίσκονται σε περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, 
όπως για επιτακτικούς λόγους ασφαλείας 
όταν το έργο ανανέωσης ενεργειακής 
πηγής επηρεάζει σημαντικά την αρχική 
δυναμικότητα, το μέγεθος ή την απόδοση 
του δικτύου ή της εγκατάστασης, αυτή η 
περίοδος ενός έτους μπορεί να παραταθεί 
κατά τρεις επιπλέον μήνες το πολύ. Τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν σαφώς τον 
φορέα υλοποίησης του έργου σχετικά με 
τις έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

2) Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής και για νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης των 150 
kW, συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο και των πάγιων 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για την 
ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτρικής 
μεταφοράς που απαιτείται για την 
ενσωμάτωση ΑΠΕ στο σύστημα, οι 
οποίες βρίσκονται σε περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
ή σε έργα αναβάθμισης ηλεκτρικής 
ενέργειας χωρίς σημαντικό πρόσθετο 
αντίκτυπο, δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. 
Σε εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, όπως για επιτακτικούς 
λόγους ασφαλείας όταν το έργο ανανέωσης 
ενεργειακής πηγής επηρεάζει σημαντικά 
την αρχική δυναμικότητα, το μέγεθος ή 
την απόδοση του δικτύου ή της 
εγκατάστασης, αυτή η δίμηνη περίοδος 
μπορεί να παραταθεί κατά τρεις επιπλέον 
μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση. Σε περίπτωση που το έργο 
ανανέωσης ενεργειακής πηγής καθορίζει 
αύξηση της χωρητικότητας της 
εγκατάστασης και την ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης του δικτύου χωρίς αύξηση της 
κατειλημμένης περιοχής. το έργο 
ανανέωσης ενεργειακής πηγής και τα 
έργα ανάπτυξης δικτύου που σχετίζονται 
με την ανανέωση ενεργειακής πηγής 
εγκρίνονται μέσω της ίδιας 
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απλουστευμένης διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 240
Christophe Grudler, Andreas Glück, Nicola Danti, Morten Petersen, Bart Groothuis, 
Nicola Beer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής και για νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης των 150 
kW, συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που βρίσκονται 
σε περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, 
όπως για επιτακτικούς λόγους ασφαλείας 
όταν το έργο ανανέωσης ενεργειακής 
πηγής επηρεάζει σημαντικά την αρχική 
δυναμικότητα, το μέγεθος ή την απόδοση 
του δικτύου ή της εγκατάστασης, αυτή η 
περίοδος ενός έτους μπορεί να παραταθεί 
κατά τρεις επιπλέον μήνες το πολύ. Τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν σαφώς τον 
φορέα υλοποίησης του έργου σχετικά με 
τις έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

2) Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής και για νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης των 
150 kW, συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που βρίσκονται 
σε περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, 
όπως για επιτακτικούς λόγους ασφαλείας 
όταν το έργο ανανέωσης ενεργειακής 
πηγής επηρεάζει σημαντικά την αρχική 
δυναμικότητα, το μέγεθος ή την απόδοση 
του δικτύου ή της εγκατάστασης, αυτή η 
εξάμηνη περίοδος μπορεί να παραταθεί 
κατά τρεις επιπλέον μήνες το πολύ. Τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν σαφώς τον 
φορέα υλοποίησης του έργου σχετικά με 
τις έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση. Εάν από το έργο 
ανανέωσης ισχύος προκύψει αύξηση της 
δυναμικότητας της εγκατάστασης και 
ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης του 
δικτύου χωρίς αύξηση της κατειλημμένης 
περιοχής, το έργο ανανέωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας εγκρίνεται με την 
απλουστευμένη διαδικασία που 
αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιτυχής ενεργειακή μετάβαση που οδηγεί σε κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη επαρκών υποδομών. 
Απλουστευμένες διαδικασίες θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στα πάγια στοιχεία του δικτύου 
για τα οποία απαιτούνται αναβαθμίσεις ως αποτέλεσμα της μετάβασης σε ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 241
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής και για νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης των 150 
kW, συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που βρίσκονται 
σε περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, 
όπως για επιτακτικούς λόγους ασφαλείας 
όταν το έργο ανανέωσης ενεργειακής 
πηγής επηρεάζει σημαντικά την αρχική 
δυναμικότητα, το μέγεθος ή την απόδοση 
του δικτύου ή της εγκατάστασης, αυτή η 
περίοδος ενός έτους μπορεί να παραταθεί 
κατά τρεις επιπλέον μήνες το πολύ. Τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν σαφώς τον 
φορέα υλοποίησης του έργου σχετικά με 
τις έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

2) Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής και για νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης των 
150 kW, ή για μονάδες βιομεθανίου και 
βιοαερίου, θερμική δυναμικότητα 
σύμφωνη με το όριο εξαίρεσης που 
ορίζεται στο άρθρο 29 της παρούσας 
οδηγίας, συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που βρίσκονται 
σε περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει τους δύο μήνες. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, 
όπως για επιτακτικούς λόγους ασφαλείας 
όταν το έργο ανανέωσης ενεργειακής 
πηγής επηρεάζει σημαντικά την αρχική 
δυναμικότητα, το μέγεθος ή την απόδοση 
του δικτύου ή της εγκατάστασης, αυτή η 
δίμηνη περίοδος μπορεί να παραταθεί 
κατά τρεις επιπλέον μήνες το πολύ. Τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν σαφώς τον 
φορέα υλοποίησης του έργου σχετικά με 
τις έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να φθάσει τα 35 bcm βιομεθανίου έως το 2030 και τον υψηλότερο στόχο ΑΠΕ, η ΕΕ θα 
πρέπει να βασιστεί σε νέες μονάδες μεσαίου μεγέθους που έχουν ανατροφοδοτηθεί. 150 kWe 
είναι μια ανήκουστη δυναμικότητα που δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί στον τομέα του 
βιοαερίου και του βιομεθανίου. Για να βελτιωθεί η συνοχή του μέτρου, το κατώτατο όριο που 
πρέπει να εφαρμόζεται θα πρέπει να αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο απαλλαγής του άρθρου 29 
της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο έχει προσδιοριστεί ειδικά για την 
προστασία των μικρών φορέων από τον υπερβολικό διοικητικό φόρτο.

Τροπολογία 242
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής και για νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης των 150 
kW, συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που 
βρίσκονται σε περιοχές πρώτης επιλογής 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, 
όπως για επιτακτικούς λόγους ασφαλείας 
όταν το έργο ανανέωσης ενεργειακής 
πηγής επηρεάζει σημαντικά την αρχική 
δυναμικότητα, το μέγεθος ή την απόδοση 
του δικτύου ή της εγκατάστασης, αυτή η 
περίοδος ενός έτους μπορεί να παραταθεί 
κατά τρεις επιπλέον μήνες το πολύ. Τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν σαφώς τον 
φορέα υλοποίησης του έργου σχετικά με 
τις έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

2) Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής και για νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης των 150 
kW, συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο και των πάγιων 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για την 
ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτροδότησης 
που απαιτείται για την ενσωμάτωση ΑΠΕ 
στο σύστημα, οι οποίες βρίσκονται σε 
περιοχές πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, όπως για επιτακτικούς 
λόγους ασφαλείας όταν το έργο ανανέωσης 
ενεργειακής πηγής επηρεάζει σημαντικά 
την αρχική δυναμικότητα, το μέγεθος ή 
την απόδοση του δικτύου ή της 
εγκατάστασης, αυτή η εξάμηνη περίοδος 
μπορεί να παραταθεί κατά τρεις επιπλέον 
μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.
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Or. en

Τροπολογία 243
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής και για νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης των 150 
kW, συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που βρίσκονται 
σε περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, 
όπως για επιτακτικούς λόγους ασφαλείας 
όταν το έργο ανανέωσης ενεργειακής 
πηγής επηρεάζει σημαντικά την αρχική 
δυναμικότητα, το μέγεθος ή την απόδοση 
του δικτύου ή της εγκατάστασης, αυτή η 
περίοδος ενός έτους μπορεί να παραταθεί 
κατά τρεις επιπλέον μήνες το πολύ. Τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν σαφώς τον 
φορέα υλοποίησης του έργου σχετικά με 
τις έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

2) Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής και για νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης των 
150 kW, συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας (θερμικής και 
ισχύος), καθώς και τη σύνδεσή τους με το 
δίκτυο, που βρίσκονται σε περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, όπως για επιτακτικούς 
λόγους ασφαλείας όταν το έργο ανανέωσης 
ενεργειακής πηγής επηρεάζει σημαντικά 
την αρχική δυναμικότητα, το μέγεθος ή 
την απόδοση του δικτύου ή της 
εγκατάστασης, αυτή η τρίμηνη περίοδος 
μπορεί να παραταθεί κατά τρεις επιπλέον 
μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η συντομότερη χρονική περίοδος μπορεί να δικαιολογηθεί με μια πιο περιορισμένη και 
περιορισμένη περιοχή πρώτης επιλογής, η οποία περιλαμβάνει κυρίως δομημένα περιβάλλοντα 
(όπως προτείναμε στις τροπολογίες μας σχετικά με το άρθρο 15β) και την αύξηση της 
διοικητικής ικανότητας το 16 (1α).
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Τροπολογία 244
Claudia Gamon, Emma Wiesner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής και για νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης των 150 
kW, συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που βρίσκονται 
σε περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, 
όπως για επιτακτικούς λόγους ασφαλείας 
όταν το έργο ανανέωσης ενεργειακής 
πηγής επηρεάζει σημαντικά την αρχική 
δυναμικότητα, το μέγεθος ή την απόδοση 
του δικτύου ή της εγκατάστασης, αυτή η 
περίοδος ενός έτους μπορεί να παραταθεί 
κατά τρεις επιπλέον μήνες το πολύ. Τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν σαφώς τον 
φορέα υλοποίησης του έργου σχετικά με 
τις έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

2) Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής και για νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης των 
150 kW, εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
ενέργειας, καθώς και τη σύνδεσή τους με 
το δίκτυο, που βρίσκονται σε περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. 
Σε εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, όπως για επιτακτικούς 
λόγους ασφαλείας όταν το έργο ανανέωσης 
ενεργειακής πηγής επηρεάζει σημαντικά 
την αρχική δυναμικότητα, το μέγεθος ή 
την απόδοση του δικτύου ή της 
εγκατάστασης, αυτή η περίοδος ενός έτους 
μπορεί να παραταθεί κατά τρεις επιπλέον 
μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

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 245
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
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Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής και για νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης των 150 
kW, συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που βρίσκονται 
σε περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, 
όπως για επιτακτικούς λόγους ασφαλείας 
όταν το έργο ανανέωσης ενεργειακής 
πηγής επηρεάζει σημαντικά την αρχική 
δυναμικότητα, το μέγεθος ή την απόδοση 
του δικτύου ή της εγκατάστασης, αυτή η 
περίοδος ενός έτους μπορεί να παραταθεί 
κατά τρεις επιπλέον μήνες το πολύ. Τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν σαφώς τον 
φορέα υλοποίησης του έργου σχετικά με 
τις έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

2) Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής και για νέες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρικής ισχύος μικρότερης των 
150 kW, εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
ενέργειας, καθώς και τη σύνδεσή τους με 
το δίκτυο, που βρίσκονται σε περιοχές 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. 
Σε εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, όπως για επιτακτικούς 
λόγους ασφαλείας όταν το έργο ανανέωσης 
ενεργειακής πηγής επηρεάζει σημαντικά 
την αρχική δυναμικότητα, το μέγεθος ή 
την απόδοση του δικτύου ή της 
εγκατάστασης, αυτή η περίοδος ενός έτους 
μπορεί να παραταθεί κατά τρεις επιπλέον 
μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

Or. de

Τροπολογία 246
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 
5, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ 
και το παράρτημα II σημείο 3 στοιχεία 
α), β), δ), η), θ) και σημείο 6 στοιχείο γ), 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το 
σημείο 13 στοιχείο α) της εν λόγω 
οδηγίας, στον βαθμό που αφορούν έργα 

διαγράφεται·
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ανανεώσιμης ενέργειας, οι νέες αιτήσεις 
για σταθμούς παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας, εκτός από μονάδες καύσης 
βιομάζας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανανέωσης ενεργειακής πηγής των 
σταθμών, σε ήδη χαρακτηρισμένες 
περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την 
αντίστοιχη τεχνολογία, τις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης καθώς και τη σύνδεσή τους 
με το δίκτυο, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση διενέργειας ειδικής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
έργα αυτά συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και τα μέτρα που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 15γ παράγραφος 1 
στοιχείο β). Η εξαίρεση από την 
εφαρμογή της ανωτέρω οδηγίας 
2011/92/ΕΕ δεν ισχύει για έργα που 
ενδέχεται να έχουν σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε άλλο 
κράτος μέλος ή όταν το ζητήσει ένα 
κράτος μέλος που ενδέχεται να 
επηρεαστεί σημαντικά, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 247
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 
5, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ 
και το παράρτημα II σημείο 3 στοιχεία 
α), β), δ), η), θ) και σημείο 6 στοιχείο γ), 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το 
σημείο 13 στοιχείο α) της εν λόγω 

διαγράφεται·
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οδηγίας, στον βαθμό που αφορούν έργα 
ανανεώσιμης ενέργειας, οι νέες αιτήσεις 
για σταθμούς παραγωγής ανανεώσιμης 
ενέργειας, εκτός από μονάδες καύσης 
βιομάζας, συμπεριλαμβανομένης της 
ανανέωσης ενεργειακής πηγής των 
σταθμών, σε ήδη χαρακτηρισμένες 
περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την 
αντίστοιχη τεχνολογία, τις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης καθώς και τη σύνδεσή τους 
με το δίκτυο, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση διενέργειας ειδικής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
έργα αυτά συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και τα μέτρα που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 15γ παράγραφος 1 
στοιχείο β). Η εξαίρεση από την 
εφαρμογή της ανωτέρω οδηγίας 
2011/92/ΕΕ δεν ισχύει για έργα που 
ενδέχεται να έχουν σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε άλλο 
κράτος μέλος ή όταν το ζητήσει ένα 
κράτος μέλος που ενδέχεται να 
επηρεαστεί σημαντικά, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Environmental impact assessment gives legal certainty to renewable energy project 
developers and enables public consultation. Undertake such extensive changes proposed by 
the Commission without an impact assessment would undermine current EU legislation and 
undermine citizens trust in renewable projects, among others by excluding them from the 
process and by enabling harmful projects to benefit from RED by the back door. 
Furthermore, EIA directive already provides flexibility to the investors of projects and it is 
not the main barrier for deployment of RES, therefore there is no need to create pararell rules 
via this act.

Τροπολογία 248
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
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Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 
5, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ και 
το παράρτημα II σημείο 3 στοιχεία α), β), 
δ), η), θ) και σημείο 6 στοιχείο γ), 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το σημείο 
13 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, στον 
βαθμό που αφορούν έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας, οι νέες αιτήσεις για σταθμούς 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εκτός 
από μονάδες καύσης βιομάζας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης 
ενεργειακής πηγής των σταθμών, σε ήδη 
χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
για την αντίστοιχη τεχνολογία, τις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης καθώς και τη σύνδεσή τους 
με το δίκτυο, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση διενέργειας ειδικής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
έργα αυτά συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και τα μέτρα που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 15γ παράγραφος 1 
στοιχείο β). Η εξαίρεση από την εφαρμογή 
της ανωτέρω οδηγίας 2011/92/ΕΕ δεν 
ισχύει για έργα που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε 
άλλο κράτος μέλος ή όταν το ζητήσει ένα 
κράτος μέλος που ενδέχεται να επηρεαστεί 
σημαντικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
της εν λόγω οδηγίας.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 
5, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ και 
το παράρτημα II σημείο 3 στοιχεία α), β), 
δ), η), θ) και σημείο 6 στοιχείο γ), 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το σημείο 
13 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, στον 
βαθμό που αφορούν έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας, οι νέες αιτήσεις για σταθμούς 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εκτός 
από μονάδες καύσης βιομάζας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης 
ενεργειακής πηγής των σταθμών, σε ήδη 
χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
για την αντίστοιχη τεχνολογία, τις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης καθώς και τη σύνδεσή τους 
με το δίκτυο και τα πάγια στοιχεία που 
είναι αναγκαία για την ανάπτυξη του 
δικτύου ηλεκτρικής μεταφοράς που 
απαιτείται για την ενσωμάτωση ΑΠΕ στο 
σύστημα, εξαιρούνται από την υποχρέωση 
διενέργειας ειδικής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ και από την 
απαίτηση λήψης γνωμοδοτήσεων από τις 
αρμόδιες αρχές σχετικά με πτυχές του 
τοπίου και του περιβάλλοντος που δεν 
περιλαμβάνονται στην εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά 
συμμορφώνονται με τους κανόνες και τα 
μέτρα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
15γ παράγραφος 1 στοιχείο β). Η εξαίρεση 
από την εφαρμογή της ανωτέρω 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ δεν ισχύει για έργα 
που ενδέχεται να έχουν σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε άλλο 
κράτος μέλος ή όταν το ζητήσει ένα 
κράτος μέλος που ενδέχεται να επηρεαστεί 
σημαντικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
της εν λόγω οδηγίας.
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Τροπολογία 249
Claudia Gamon, Emma Wiesner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 
5, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ και 
το παράρτημα II σημείο 3 στοιχεία α), β), 
δ), η), θ) και σημείο 6 στοιχείο γ), 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το σημείο 
13 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, στον 
βαθμό που αφορούν έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας, οι νέες αιτήσεις για σταθμούς 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εκτός 
από μονάδες καύσης βιομάζας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης 
ενεργειακής πηγής των σταθμών, σε ήδη 
χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
για την αντίστοιχη τεχνολογία, τις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης καθώς και τη σύνδεσή τους 
με το δίκτυο, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση διενέργειας ειδικής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
έργα αυτά συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και τα μέτρα που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 15γ παράγραφος 1 
στοιχείο β). Η εξαίρεση από την εφαρμογή 
της ανωτέρω οδηγίας 2011/92/ΕΕ δεν 
ισχύει για έργα που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε 
άλλο κράτος μέλος ή όταν το ζητήσει ένα 
κράτος μέλος που ενδέχεται να επηρεαστεί 
σημαντικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
της εν λόγω οδηγίας.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 
5, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ και 
το παράρτημα II σημείο 3 στοιχεία α), β), 
δ), η), θ) και σημείο 6 στοιχείο γ), 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το σημείο 
13 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, στον 
βαθμό που αφορούν έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας, οι νέες αιτήσεις για σταθμούς 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εκτός 
από μονάδες καύσης βιομάζας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης 
ενεργειακής πηγής των σταθμών, σε ήδη 
χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
για την αντίστοιχη τεχνολογία, τις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε ήδη 
ορισθείσες περιοχές πρώτης 
προτεραιότητας, καθώς και τη σύνδεσή 
τους με το δίκτυο, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση διενέργειας ειδικής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα έργα αυτά συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και τα μέτρα που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 15γ παράγραφος 1 
στοιχείο β). Η εξαίρεση από την εφαρμογή 
της ανωτέρω οδηγίας 2011/92/ΕΕ δεν 
ισχύει για έργα που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε 
άλλο κράτος μέλος ή όταν το ζητήσει ένα 
κράτος μέλος που ενδέχεται να επηρεαστεί 
σημαντικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
της εν λόγω οδηγίας.
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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 250
Marek Paweł Balt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 
5, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ και 
το παράρτημα II σημείο 3 στοιχεία α), β), 
δ), η), θ) και σημείο 6 στοιχείο γ), 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το σημείο 
13 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, στον 
βαθμό που αφορούν έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας, οι νέες αιτήσεις για σταθμούς 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εκτός 
από μονάδες καύσης βιομάζας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης 
ενεργειακής πηγής των σταθμών, σε ήδη 
χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
για την αντίστοιχη τεχνολογία, τις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης καθώς και τη σύνδεσή τους 
με το δίκτυο, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση διενέργειας ειδικής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
έργα αυτά συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και τα μέτρα που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 15γ παράγραφος 1 
στοιχείο β). Η εξαίρεση από την εφαρμογή 
της ανωτέρω οδηγίας 2011/92/ΕΕ δεν 

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 
5, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ και 
το παράρτημα II σημείο 3 στοιχεία α), β), 
δ), η), θ) και σημείο 6 στοιχείο γ), 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το σημείο 
13 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, στον 
βαθμό που αφορούν έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας, οι νέες αιτήσεις για σταθμούς 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης 
ενεργειακής πηγής των σταθμών, σε ήδη 
χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
για την αντίστοιχη τεχνολογία, τις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης καθώς και τη σύνδεσή τους 
με το δίκτυο, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση διενέργειας ειδικής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα έργα αυτά συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και τα μέτρα που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 15γ παράγραφος 1 
στοιχείο β). Η εξαίρεση από την εφαρμογή 
της ανωτέρω οδηγίας 2011/92/ΕΕ δεν 
ισχύει για έργα που ενδέχεται να έχουν 
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ισχύει για έργα που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε 
άλλο κράτος μέλος ή όταν το ζητήσει ένα 
κράτος μέλος που ενδέχεται να επηρεαστεί 
σημαντικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
της εν λόγω οδηγίας.

σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε 
άλλο κράτος μέλος ή όταν το ζητήσει ένα 
κράτος μέλος που ενδέχεται να επηρεαστεί 
σημαντικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
της εν λόγω οδηγίας.

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

διατάξεις.

Τροπολογία 251
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 
5, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ και 
το παράρτημα II σημείο 3 στοιχεία α), β), 
δ), η), θ) και σημείο 6 στοιχείο γ), 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το σημείο 
13 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, στον 
βαθμό που αφορούν έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας, οι νέες αιτήσεις για σταθμούς 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εκτός 
από μονάδες καύσης βιομάζας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης 
ενεργειακής πηγής των σταθμών, σε ήδη 
χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 
5, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ και 
το παράρτημα II σημείο 3 στοιχεία α), β), 
δ), η), θ) και σημείο 6 στοιχείο γ), 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το σημείο 
13 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, στον 
βαθμό που αφορούν έργα ανανεώσιμης 
ενέργειας, οι νέες αιτήσεις για σταθμούς 
παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εκτός 
από μονάδες καύσης βιομάζας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης 
ενεργειακής πηγής των σταθμών, σε ήδη 
χαρακτηρισμένες περιοχές πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
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για την αντίστοιχη τεχνολογία, τις 
συστεγαζόμενες εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης καθώς και τη σύνδεσή τους 
με το δίκτυο, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση διενέργειας ειδικής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
έργα αυτά συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και τα μέτρα που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 15γ παράγραφος 1 
στοιχείο β). Η εξαίρεση από την εφαρμογή 
της ανωτέρω οδηγίας 2011/92/ΕΕ δεν 
ισχύει για έργα που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε 
άλλο κράτος μέλος ή όταν το ζητήσει ένα 
κράτος μέλος που ενδέχεται να επηρεαστεί 
σημαντικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
της εν λόγω οδηγίας.

για την αντίστοιχη τεχνολογία, τις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, εξαιρούνται 
από την υποχρέωση διενέργειας ειδικής 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ, υπό την προϋπόθεση 
ότι τα έργα αυτά συμμορφώνονται με τους 
κανόνες και τα μέτρα που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 15γ παράγραφος 1 
στοιχείο β). Η εξαίρεση από την εφαρμογή 
της ανωτέρω οδηγίας 2011/92/ΕΕ δεν 
ισχύει για έργα που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε 
άλλο κράτος μέλος ή όταν το ζητήσει ένα 
κράτος μέλος που ενδέχεται να επηρεαστεί 
σημαντικά, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 
της εν λόγω οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 252
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 
παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, οι 
σταθμοί παραγωγής που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο δεν υπόκεινται σε εκτίμηση 
των επιπτώσεών τους για τις τοποθεσίες 
Natura 2000.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 253
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
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Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης 
των αιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, η έλλειψη απάντησης των 
αρμόδιων διοικητικών φορέων εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας έχει ως 
αποτέλεσμα να θεωρηθούν οι 
συγκεκριμένες διοικητικές ενέργειες 
εγκριθείσες. Σε περίπτωση έλλειψης 
απάντησης σχετικά με απόφαση που 
σχετίζεται με την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, 
το καθήκον ανατίθεται σε υποκατάστατη 
αρχή που είναι υπεύθυνη για την 
απόφαση. Όλες οι αποφάσεις που θα 
προκύψουν γνωστοποιούνται στο κοινό.».

Or. en

Τροπολογία 254
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών διενεργούν έλεγχο των αιτήσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Ο εν 
λόγω έλεγχος διενεργείται με σκοπό να 
διαπιστωθεί 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 

διαγράφεται·
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χώρα σύμφωνα με την οδηγία 
2001/42/ΕΚ και, κατά περίπτωση, με την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Ο έλεγχος που 
διενεργείται για την ανανέωσης 
ενεργειακής πηγής έργων περιορίζεται 
στις πιθανές επιπτώσεις που προκύπτουν 
από την αλλαγή ή την επέκταση σε 
σύγκριση με το αρχικό έργο.
Για τους σκοπούς του ελέγχου αυτού, ο 
φορέας υλοποίησης του έργου παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του έργου, τη 
συμμόρφωσή του με τους κανόνες και τα 
μέτρα που προσδιορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 15γ παράγραφος 1 στοιχεία β) 
και γ) για τη συγκεκριμένη περιοχή 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, σχετικά με τυχόν πρόσθετα 
μέτρα που έχουν εγκριθεί από το έργο και 
τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα αυτά 
αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Ο έλεγχος αυτός 
οριστικοποιείται εντός 30 ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 
για νέους σταθμούς ανανεώσιμης 
ενέργειας, με εξαίρεση τις αιτήσεις για 
εγκαταστάσεις με ηλεκτρική ισχύ 
μικρότερη από 150 kW. Για τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις και για τις νέες αιτήσεις 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής, η φάση ελέγχου 
οριστικοποιείται εντός 15 ημερών.

Or. en

Τροπολογία 255
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διενεργούν έλεγχο των αιτήσεων που 

διαγράφεται·
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αναφέρονται στην παράγραφο 3. Ο εν 
λόγω έλεγχος διενεργείται με σκοπό να 
διαπιστωθεί 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 και, κατά περίπτωση, με την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Ο έλεγχος που 
διενεργείται για την ανανέωσης 
ενεργειακής πηγής έργων περιορίζεται 
στις πιθανές επιπτώσεις που προκύπτουν 
από την αλλαγή ή την επέκταση σε 
σύγκριση με το αρχικό έργο.

Or. en

Τροπολογία 256
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του ελέγχου αυτού, ο 
φορέας υλοποίησης του έργου παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του έργου, τη 
συμμόρφωσή του με τους κανόνες και τα 
μέτρα που προσδιορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 15γ παράγραφος 1 στοιχεία β) 
και γ) για τη συγκεκριμένη περιοχή 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, σχετικά με τυχόν πρόσθετα 
μέτρα που έχουν εγκριθεί από το έργο και 
τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα αυτά 
αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Ο έλεγχος αυτός 

διαγράφεται·
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οριστικοποιείται εντός 30 ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 
για νέους σταθμούς ανανεώσιμης 
ενέργειας, με εξαίρεση τις αιτήσεις για 
εγκαταστάσεις με ηλεκτρική ισχύ 
μικρότερη από 150 kW. Για τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις και για τις νέες αιτήσεις 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
παραγωγής, η φάση ελέγχου 
οριστικοποιείται εντός 15 ημερών.

Or. en

Τροπολογία 257
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του ελέγχου αυτού, ο 
φορέας υλοποίησης του έργου παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του έργου, τη 
συμμόρφωσή του με τους κανόνες και τα 
μέτρα που προσδιορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 15γ παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) 
για τη συγκεκριμένη περιοχή πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
σχετικά με τυχόν πρόσθετα μέτρα που 
έχουν εγκριθεί από το έργο και τον τρόπο 
με τον οποίο τα μέτρα αυτά 
αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Ο έλεγχος αυτός 
οριστικοποιείται εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για 
νέους σταθμούς ανανεώσιμης ενέργειας, με 
εξαίρεση τις αιτήσεις για εγκαταστάσεις με 
ηλεκτρική ισχύ μικρότερη από 150 kW. 
Για τις εν λόγω εγκαταστάσεις και για τις 
νέες αιτήσεις ανανέωση ενεργειακής πηγής 
σταθμών παραγωγής, η φάση ελέγχου 
οριστικοποιείται εντός 15 ημερών.

Για τους σκοπούς του ελέγχου αυτού, ο 
φορέας υλοποίησης του έργου παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του έργου, τη 
συμμόρφωσή του με τους κανόνες και τα 
μέτρα που προσδιορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 15γ παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) 
για τη συγκεκριμένη περιοχή πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
σχετικά με τυχόν πρόσθετα μέτρα που 
έχουν εγκριθεί από το έργο και τον τρόπο 
με τον οποίο τα μέτρα αυτά 
αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Ο έλεγχος αυτός 
οριστικοποιείται εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για 
νέους σταθμούς ανανεώσιμης ενέργειας, με 
εξαίρεση τις αιτήσεις για εγκαταστάσεις με 
ηλεκτρική ισχύ μικρότερη από 150 kW, ή 
για μονάδες βιομεθανίου και βιοαερίου με 
θερμική δυναμικότητα σύμφωνη με το 
όριο εξαίρεσης που ορίζεται στο άρθρο 29 
της παρούσας οδηγίας. Για τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις και για τις νέες αιτήσεις 
ανανέωση ενεργειακής πηγής σταθμών 
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παραγωγής, η φάση ελέγχου 
οριστικοποιείται εντός 15 ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να φθάσει τα 35 bcm βιομεθανίου έως το 2030 και τον υψηλότερο στόχο ΑΠΕ, η ΕΕ θα 
πρέπει να βασιστεί σε νέες μονάδες μεσαίου μεγέθους που έχουν ανατροφοδοτηθεί. 150 kWe 
είναι μια ανήκουστη δυναμικότητα που δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί στον τομέα του 
βιοαερίου και του βιομεθανίου. Για να βελτιωθεί η συνοχή του μέτρου, το κατώτατο όριο που 
πρέπει να εφαρμόζεται θα πρέπει να αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο απαλλαγής του άρθρου 29 
της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο έχει προσδιοριστεί ειδικά για την 
προστασία των μικρών φορέων από τον υπερβολικό διοικητικό φόρτο.

Τροπολογία 258
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) Μετά τη διαδικασία ελέγχου, οι 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 εγκρίνονται από 
περιβαλλοντική άποψη χωρίς να 
απαιτείται ρητή απόφαση από την 
αρμόδια αρχή, εκτός εάν η αρμόδια αρχή 
εκδώσει διοικητική απόφαση, η οποία 
είναι δεόντως αιτιολογημένη και 
βασίζεται σε σαφή στοιχεία, ότι ένα 
συγκεκριμένο έργο είναι πολύ πιθανό να 
προκαλέσει σημαντικές απρόβλεπτες 
δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας της 
γεωγραφικής περιοχής όπου βρίσκεται, οι 
οποίες δεν μπορούν να μετριαστούν από 
τα μέτρα που προσδιορίζονται στο σχέδιο 
ή τα σχέδια τα οποία χαρακτηρίζουν τις 
περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 
προτείνονται από τον φορέα υλοποίησης 
του έργου. Η απόφαση αυτή 
γνωστοποιείται στο κοινό. Τα έργα αυτά 
υπόκεινται σε εκτίμηση επιπτώσεων 

διαγράφεται·
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σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ και, 
κατά περίπτωση, σε εκτίμηση 
επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η 
οποία διενεργείται εντός έξι μηνών από 
την απόφαση σχετικά με τον έλεγχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

There should be no exemption for renewable energy, grid or storage projects from 
environmental impact assessments (EIAs) and the appropriate assessment (AA) as required in 
the Habitats and Birds Directives for all projects potentially affecting N2000 sites or 
protected habitats and/or species. Neither an SEA for the ‘go-to areas’ as a whole, nor the 
short screening foreseen within them, can sufficiently replace the steps provided in an EIA for 
individual projects. An exemption from carrying out EIA would mean the environmental 
impacts of a project in a ‘go-to area’, both inside and outside that area, would not be 
assessed, which would call into question the ability of authorities to monitor and evaluate 
infrastructure performance over time and its impact on biodiversity. In addition, public 
participation rights would be undermined. Participation rights, such as the rights of 
neighbours, cannot be adequately considered at the abstract level. This would contradict Art 
47 EUCFR and Art 6 ECHR and the provisions on a fair trial. Furthermore, Art 6 of the 
Aarhus Convention requires the effective involvement of the public in projects with potentially 
significant environmental effects. An exemption as foreseen in the draft proposal of the EC is 
not contained in the Aarhus Convention.

Τροπολογία 259
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) Μετά τη διαδικασία ελέγχου, οι 
αιτήσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 εγκρίνονται από 
περιβαλλοντική άποψη χωρίς να 
απαιτείται ρητή απόφαση από την 
αρμόδια αρχή, εκτός εάν η αρμόδια αρχή 
εκδώσει διοικητική απόφαση, η οποία 
είναι δεόντως αιτιολογημένη και 
βασίζεται σε σαφή στοιχεία, ότι ένα 
συγκεκριμένο έργο είναι πολύ πιθανό να 
προκαλέσει σημαντικές απρόβλεπτες 

διαγράφεται·
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δυσμενείς επιπτώσεις λόγω της 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας της 
γεωγραφικής περιοχής όπου βρίσκεται, οι 
οποίες δεν μπορούν να μετριαστούν από 
τα μέτρα που προσδιορίζονται στο σχέδιο 
ή τα σχέδια τα οποία χαρακτηρίζουν τις 
περιοχές πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 
προτείνονται από τον φορέα υλοποίησης 
του έργου. Η απόφαση αυτή 
γνωστοποιείται στο κοινό. Τα έργα αυτά 
υπόκεινται σε εκτίμηση επιπτώσεων 
σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ και, 
κατά περίπτωση, σε εκτίμηση 
επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η 
οποία διενεργείται εντός έξι μηνών από 
την απόφαση σχετικά με τον έλεγχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις, καθώς 
ορισμένες αρχές μπορεί να σιωπήσουν όχι λόγω της θετικής τους άποψης, αλλά απλώς επειδή 
δεν είναι σε θέση να συντάξουν εκθέσεις εγκαίρως λόγω έλλειψης ικανοτήτων. Επομένως, είναι 
αναγκαίο να βελτιωθούν κατά πρώτο και κύριο λόγο οι ικανότητες στα κράτη μέλη για την 
αύξηση της ανάπτυξης των ΑΠΕ.

Τροπολογία 260
Morten Petersen, Christophe Grudler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16 α – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Τα κράτη μέλη δεν διακόπτουν τις 
ήδη υφιστάμενες διαδικασίες, τα σχέδια 
διαγωνισμών και τις MSP. Οι 
υφιστάμενες διαδικασίες αδειοδότησης 
πρέπει να πραγματοποιούνται παράλληλα, 
ώστε να παρεμποδίζονται οι αναστολές 
στη δημιουργία που προκαλούνται από 
γραφειοκρατικές διαδικασίες.



AM\1264046EL.docx 95/135 PE736.702v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι «περιοχές πρώτης επιλογής» δεν συνεπάγονται ότι οι υφιστάμενες περιοχές δεν είναι 
«περιοχές πρώτης επιλογής». Είναι ζωτικής σημασίας η εθνική κυβέρνηση να μην διακόψει τις 
ήδη υφιστάμενες διαδικασίες, τα σχέδια διαγωνισμών και τις MSP, προβλέποντας άλλη μια 
διαδικασία χαρτογράφησης των «περιοχών πρώτης επιλογής».

Τροπολογία 261
Morten Petersen, Christophe Grudler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16 α – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 β) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες 
αδειοδότησης για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και για τη μεταφορά και 
διανομή ακολουθούν εναρμονισμένα 
χρονοδιαγράμματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποδομή για τους ΔΣΜ και τους ΔΣΔ πρέπει να αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό και όχι μόνο 
για την ηλεκτρική ενέργεια.

Τροπολογία 262
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης 
για τις αιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η μη απάντηση από 
τα αρμόδια διοικητικά όργανα εντός της 

διαγράφεται·
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καθορισμένης προθεσμίας συνεπάγεται 
ότι τα συγκεκριμένα διοικητικά 
διαβήματα θεωρούνται εγκεκριμένα, 
εκτός από τις περιπτώσεις που το 
συγκεκριμένο έργο υπόκειται σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα 
με την παράγραφο 5. Όλες οι αποφάσεις 
που θα προκύψουν γνωστοποιούνται στο 
κοινό.».

Or. en

Τροπολογία 263
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης 
για τις αιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η μη απάντηση από 
τα αρμόδια διοικητικά όργανα εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας συνεπάγεται 
ότι τα συγκεκριμένα διοικητικά 
διαβήματα θεωρούνται εγκεκριμένα, 
εκτός από τις περιπτώσεις που το 
συγκεκριμένο έργο υπόκειται σε εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα 
με την παράγραφο 5. Όλες οι αποφάσεις 
που θα προκύψουν γνωστοποιούνται στο 
κοινό.».

διαγράφεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται απόφαση για την έγκριση ή μη άδειας και δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Άλλα 
μέτρα επιβολής είναι καταλληλότερα για τη διασφάλιση της τήρησης των προθεσμιών.

Τροπολογία 264
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης 
για τις αιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η μη απάντηση από 
τα αρμόδια διοικητικά όργανα εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας συνεπάγεται ότι 
τα συγκεκριμένα διοικητικά διαβήματα 
θεωρούνται εγκεκριμένα, εκτός από τις 
περιπτώσεις που το συγκεκριμένο έργο 
υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 
5. Όλες οι αποφάσεις που θα προκύψουν 
γνωστοποιούνται στο κοινό.».

6) Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης 
για τις αιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η μη απάντηση από 
τα αρμόδια διοικητικά όργανα εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας συνεπάγεται ότι 
τα συγκεκριμένα διοικητικά διαβήματα 
θεωρούνται εγκεκριμένα, εκτός από τις 
περιπτώσεις που το συγκεκριμένο έργο 
υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 
5. Όλες οι αποφάσεις που θα προκύψουν 
γνωστοποιούνται στο κοινό.». Οι 
διοικητικοί φορείς που είναι 
επιφορτισμένοι με τη διαδικασία 
αδειοδότησης υποχρεούνται να τηρούν 
τις προθεσμίες που περιγράφονται στις 
παραγράφους 1 και 2, ειδάλλως η ΕΕ έχει 
τη δυνατότητα να κινήσει διαδικασία επί 
παραβάσει κατά του κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 265
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης 
για τις αιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η μη απάντηση από 
τα αρμόδια διοικητικά όργανα εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας συνεπάγεται ότι 
τα συγκεκριμένα διοικητικά διαβήματα 
θεωρούνται εγκεκριμένα, εκτός από τις 

6) Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης 
για τις αιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, σε περίπτωση μη 
απάντησης από τα αρμόδια διοικητικά 
όργανα εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεωρήσουν τα συγκεκριμένα διοικητικά 



PE736.702v01-00 98/135 AM\1264046EL.docx

EL

περιπτώσεις που το συγκεκριμένο έργο 
υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 
5. Όλες οι αποφάσεις που θα προκύψουν 
γνωστοποιούνται στο κοινό.».

διαβήματα εγκεκριμένα, εκτός από τις 
περιπτώσεις που το συγκεκριμένο έργο 
υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 
5. Όλες οι αποφάσεις που θα προκύψουν 
γνωστοποιούνται στο κοινό.».

Or. en

Τροπολογία 266
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6) Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης 
για τις αιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η μη απάντηση από 
τα αρμόδια διοικητικά όργανα εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας συνεπάγεται ότι 
τα συγκεκριμένα διοικητικά διαβήματα 
θεωρούνται εγκεκριμένα, εκτός από τις 
περιπτώσεις που το συγκεκριμένο έργο 
υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 
5. Όλες οι αποφάσεις που θα προκύψουν 
γνωστοποιούνται στο κοινό.».

6) Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης 
για τις αιτήσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, η μη απάντηση από 
τα αρμόδια διοικητικά όργανα εντός της 
καθορισμένης προθεσμίας συνεπάγεται ότι 
τα συγκεκριμένα διοικητικά διαβήματα 
θεωρούνται εγκεκριμένα, εκτός από τις 
περιπτώσεις που το συγκεκριμένο έργο 
υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Όλες οι αποφάσεις που θα 
προκύψουν γνωστοποιούνται στο κοινό.».

Or. en

Τροπολογία 267
Morten Petersen, Christophe Grudler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16 α – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν 
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βέλτιστες πρακτικές κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενθάρρυνση της περαιτέρω ανταλλαγής και χρήσης βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό επίπεδο για 
την επιτάχυνση της εγκατάστασης δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 268
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 να μην 
υπερβαίνει τα δύο έτη για έργα εκτός 
περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η διετής περίοδος 
μπορεί να παραταθεί τρεις επιπλέον μήνες 
το πολύ. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 και στο 
άρθρο 16 παράγραφος 2 να μην 
υπερβαίνει τους 18 μήνες για έργα εκτός 
περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η διετής περίοδος 
μπορεί να παραταθεί τρεις επιπλέον μήνες 
το πολύ. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

Or. en

Τροπολογία 269
Pernille Weiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
2018/2001
Άρθρο 16β – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 να μην 
υπερβαίνει τα δύο έτη για έργα εκτός 
περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η διετής περίοδος 
μπορεί να παραταθεί τρεις επιπλέον μήνες 
το πολύ. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 να μην 
υπερβαίνει τα δύο έτη για έργα εκτός 
περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η διετής περίοδος 
μπορεί να παραταθεί τρεις επιπλέον μήνες 
το πολύ. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

Or. en

Τροπολογία 270
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 να μην 
υπερβαίνει τα δύο έτη για έργα εκτός 
περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η διετής περίοδος 
μπορεί να παραταθεί τρεις επιπλέον μήνες 
το πολύ. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 να μην 
υπερβαίνει το ένα έτος για έργα εκτός 
περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η διετής περίοδος 
μπορεί να παραταθεί τρεις επιπλέον μήνες 
το πολύ. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

Or. en
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Τροπολογία 271
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν απαιτείται εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ ή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, η εκτίμηση αυτή διενεργείται 
με μια ενιαία διαδικασία που συνδυάζει 
όλες τις σχετικές εκτιμήσεις για ένα 
δεδομένο έργο. Όταν απαιτείται τέτοια 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες που παρέχει ο φορέας 
υλοποίησης του έργου, εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το εύρος και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριληφθούν από τον φορέα 
υλοποίησης του έργου στην έκθεση 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
το πεδίο εφαρμογής των οποίων δεν 
επεκτείνεται στη συνέχεια. Σε περίπτωση 
που τα συγκεκριμένα έργα εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού, 
οποιαδήποτε θανάτωση ή ενόχληση των 
ειδών που προστατεύονται βάσει του 
άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ δεν θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται εκ προθέσεως. Σε 
περίπτωση που νέα μέτρα μετριασμού για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
αποτροπή της θανάτωσης ή ενόχλησης 
των ειδών που προστατεύονται βάσει της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 
2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, 
τα κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 
εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 

διαγράφεται·
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παρακολουθείται στενά και 
αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά. Η διαδικασία 
αδειοδότησης για την ανανέωση 
ενεργειακής πηγής έργων και για νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος 
μικρότερης των 150 kW, συστεγαζόμενες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και 
τη σύνδεσή τους με το δίκτυο, που 
βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, δεν υπερβαίνει το ένα έτος, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία. 
Σε εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η περίοδος του ενός 
έτους μπορεί να παραταθεί για τρεις 
επιπλέον μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τους φορείς 
υλοποίησης σχετικά με τις έκτακτες 
περιστάσεις που δικαιολόγησαν την 
παράταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

The scope and level of detail of an EIA are prescribed in the EIA Directive and have been 
specified through its implementation over the years. Such an arbitrary determination of the 
"scope and level of detail" does not fall with the competent authority, is not founded in law 
and should be deleted. Regardless of whether an EIA and AA are undertaken through a single 
procedure or not, they are separate assessments, with different objectives. In relation to the 
“mitigation measures', if they are “effective”, then there should be no killing or disturbance 
of the species, so the formulation here is contradictory. In relation to the term “deliberate”, 
the normative content of what constitutes a deliberate killing has been extensively interpreted 
through jurisprudence and a Commission Guidance dedicated to species protection and 
should not be defined here.  Lastly, any reference to “novel” and “untested” measures is in 
direct violation to the precautionary principle (TFEU Art. 191) and should be deleted.

Τροπολογία 272
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν απαιτείται εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ ή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, η εκτίμηση αυτή διενεργείται 
με μια ενιαία διαδικασία που συνδυάζει 
όλες τις σχετικές εκτιμήσεις για ένα 
δεδομένο έργο. Όταν απαιτείται τέτοια 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες που παρέχει ο φορέας 
υλοποίησης του έργου, εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το εύρος και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των πληροφοριών που 
πρέπει να συμπεριληφθούν από τον φορέα 
υλοποίησης του έργου στην έκθεση 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
το πεδίο εφαρμογής των οποίων δεν 
επεκτείνεται στη συνέχεια. Σε περίπτωση 
που τα συγκεκριμένα έργα εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού, 
οποιαδήποτε θανάτωση ή ενόχληση των 
ειδών που προστατεύονται βάσει του 
άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ δεν θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται εκ προθέσεως. Σε 
περίπτωση που νέα μέτρα μετριασμού για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
αποτροπή της θανάτωσης ή ενόχλησης 
των ειδών που προστατεύονται βάσει της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 
2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, 
τα κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 
εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 
παρακολουθείται στενά και 
αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά. Η διαδικασία 
αδειοδότησης για την ανανέωση 
ενεργειακής πηγής έργων και για νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος 

Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής έργων και 
για νέες εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος 
μικρότερης των 150 kW, συστεγαζόμενες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που βρίσκονται 
εκτός περιοχών πρώτης επιλογής και 
συμπληρωματικές περιοχές για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία.
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μικρότερης των 150 kW, συστεγαζόμενες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που βρίσκονται 
εκτός περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η περίοδος του ενός 
έτους μπορεί να παραταθεί για τρεις 
επιπλέον μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τους φορείς 
υλοποίησης σχετικά με τις έκτακτες 
περιστάσεις που δικαιολόγησαν την 
παράταση.

.

Or. en

Τροπολογία 273
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν απαιτείται εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ ή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, η εκτίμηση αυτή διενεργείται 
με μια ενιαία διαδικασία που συνδυάζει 
όλες τις σχετικές εκτιμήσεις για ένα 
δεδομένο έργο. Όταν απαιτείται τέτοια 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 
αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες που παρέχει ο φορέας 
υλοποίησης του έργου, εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το εύρος και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει 
να συμπεριληφθούν από τον φορέα 
υλοποίησης του έργου στην έκθεση 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

Όταν απαιτείται εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ ή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, η εκτίμηση αυτή διενεργείται 
με μια ενιαία διαδικασία που συνδυάζει 
όλες τις σχετικές εκτιμήσεις για ένα 
δεδομένο έργο. Όταν απαιτείται τέτοια 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 
αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες που παρέχει ο φορέας 
υλοποίησης του έργου, εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το εύρος και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει 
να συμπεριληφθούν από τον φορέα 
υλοποίησης του έργου στην έκθεση 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
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το πεδίο εφαρμογής των οποίων δεν 
επεκτείνεται στη συνέχεια. Σε περίπτωση 
που τα συγκεκριμένα έργα εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού, 
οποιαδήποτε θανάτωση ή ενόχληση των 
ειδών που προστατεύονται βάσει του 
άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ δεν θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται εκ προθέσεως. Σε 
περίπτωση που νέα μέτρα μετριασμού για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτροπή 
της θανάτωσης ή ενόχλησης των ειδών που 
προστατεύονται βάσει της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, ή οποιασδήποτε άλλης 
περιβαλλοντικής επίπτωσης, δεν έχουν 
δοκιμαστεί ευρέως ως προς την 
αποτελεσματικότητά τους, τα κράτη 
μπορούν να επιτρέπουν την εφαρμογή τους 
για ένα ή περισσότερα πιλοτικά έργα για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αποτελεσματικότητα 
των μέτρων αυτών παρακολουθείται στενά 
και αναλαμβάνονται αμέσως οι 
κατάλληλες ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά. Η διαδικασία 
αδειοδότησης για την ανανέωση 
ενεργειακής πηγής έργων και για νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος 
μικρότερης των 150 kW, συστεγαζόμενες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που βρίσκονται 
εκτός περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η περίοδος του ενός 
έτους μπορεί να παραταθεί για τρεις 
επιπλέον μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τους φορείς 
υλοποίησης σχετικά με τις έκτακτες 
περιστάσεις που δικαιολόγησαν την 
παράταση.

το πεδίο εφαρμογής των οποίων δεν 
επεκτείνεται στη συνέχεια. Σε περίπτωση 
που τα συγκεκριμένα έργα εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού, 
οποιαδήποτε θανάτωση ή ενόχληση των 
ειδών που προστατεύονται βάσει του 
άρθρου 12 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ δεν θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται εκ προθέσεως. Σε 
περίπτωση που νέα μέτρα μετριασμού για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτροπή 
της θανάτωσης ή ενόχλησης των ειδών που 
προστατεύονται βάσει της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τα 
κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 
εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 
παρακολουθείται στενά και 
αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά. Η διαδικασία 
αδειοδότησης για την ανανέωση 
ενεργειακής πηγής έργων και για νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος 
μικρότερης των 150 kW, συστεγαζόμενες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο και τα πάγια 
στοιχεία που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτρικής 
μεταφοράς που απαιτείται για την 
ενσωμάτωση ΑΠΕ στο σύστημα, που 
βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, που βρίσκονται εκτός περιοχών 
πρώτης επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, δεν υπερβαίνει το ένα έτος, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η περίοδος του ενός 
έτους μπορεί να παραταθεί για τρεις 
επιπλέον μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
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ενημερώνουν σαφώς τους φορείς 
υλοποίησης σχετικά με τις έκτακτες 
περιστάσεις που δικαιολόγησαν την 
παράταση.

Or. en

Τροπολογία 274
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν απαιτείται εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ ή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, η εκτίμηση αυτή διενεργείται 
με μια ενιαία διαδικασία που συνδυάζει 
όλες τις σχετικές εκτιμήσεις για ένα 
δεδομένο έργο. Όταν απαιτείται τέτοια 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 
αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες που παρέχει ο φορέας 
υλοποίησης του έργου, εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το εύρος και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει 
να συμπεριληφθούν από τον φορέα 
υλοποίησης του έργου στην έκθεση 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
το πεδίο εφαρμογής των οποίων δεν 
επεκτείνεται στη συνέχεια. Σε περίπτωση 
που τα συγκεκριμένα έργα εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού, 
οποιαδήποτε θανάτωση ή ενόχληση των 
ειδών που προστατεύονται βάσει του 
άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ δεν θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται εκ προθέσεως. Σε 
περίπτωση που νέα μέτρα μετριασμού για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτροπή 
της θανάτωσης ή ενόχλησης των ειδών που 
προστατεύονται βάσει της οδηγίας 

Όταν απαιτείται εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ ή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, η εκτίμηση αυτή διενεργείται 
με μια ενιαία διαδικασία που συνδυάζει 
όλες τις σχετικές εκτιμήσεις για ένα 
δεδομένο έργο. Όταν απαιτείται τέτοια 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 
αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες που παρέχει ο φορέας 
υλοποίησης του έργου, εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το εύρος και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει 
να συμπεριληφθούν από τον φορέα 
υλοποίησης του έργου στην έκθεση 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
το πεδίο εφαρμογής των οποίων δεν 
επεκτείνεται στη συνέχεια. Σε περίπτωση 
που τα συγκεκριμένα έργα εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού, 
οποιαδήποτε θανάτωση ή ενόχληση των 
ειδών που προστατεύονται βάσει του 
άρθρου 12 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ δεν θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται εκ προθέσεως. Σε 
περίπτωση που νέα μέτρα μετριασμού για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτροπή 
της θανάτωσης ή ενόχλησης των ειδών που 
προστατεύονται βάσει της 
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92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, ή οποιασδήποτε άλλης 
περιβαλλοντικής επίπτωσης, δεν έχουν 
δοκιμαστεί ευρέως ως προς την 
αποτελεσματικότητά τους, τα κράτη 
μπορούν να επιτρέπουν την εφαρμογή τους 
για ένα ή περισσότερα πιλοτικά έργα για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αποτελεσματικότητα 
των μέτρων αυτών παρακολουθείται στενά 
και αναλαμβάνονται αμέσως οι 
κατάλληλες ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά. Η διαδικασία 
αδειοδότησης για την ανανέωση 
ενεργειακής πηγής έργων και για νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος 
μικρότερης των 150 kW, συστεγαζόμενες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που βρίσκονται 
εκτός περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η περίοδος του ενός 
έτους μπορεί να παραταθεί για τρεις 
επιπλέον μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τους φορείς 
υλοποίησης σχετικά με τις έκτακτες 
περιστάσεις που δικαιολόγησαν την 
παράταση.

οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τα 
κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 
εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 
παρακολουθείται στενά και 
αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά. Η διαδικασία 
αδειοδότησης για την ανανέωση 
ενεργειακής πηγής έργων και για νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος 
μικρότερης των 150 kW, συστεγαζόμενες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο και τα πάγια 
στοιχεία που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτροδότησης 
που απαιτείται για την ενσωμάτωση ΑΠΕ 
στο σύστημα, οι οποίες βρίσκονται εκτός 
των περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που 
βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η περίοδος του ενός 
έτους μπορεί να παραταθεί για τρεις 
επιπλέον μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τους φορείς 
υλοποίησης σχετικά με τις έκτακτες 
περιστάσεις που δικαιολόγησαν την 
παράταση.

Or. en

Τροπολογία 275
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
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Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν απαιτείται εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ ή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, η εκτίμηση αυτή διενεργείται 
με μια ενιαία διαδικασία που συνδυάζει 
όλες τις σχετικές εκτιμήσεις για ένα 
δεδομένο έργο. Όταν απαιτείται τέτοια 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 
αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες που παρέχει ο φορέας 
υλοποίησης του έργου, εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το εύρος και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει 
να συμπεριληφθούν από τον φορέα 
υλοποίησης του έργου στην έκθεση 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
το πεδίο εφαρμογής των οποίων δεν 
επεκτείνεται στη συνέχεια. Σε περίπτωση 
που τα συγκεκριμένα έργα εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού, 
οποιαδήποτε θανάτωση ή ενόχληση των 
ειδών που προστατεύονται βάσει του 
άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ δεν θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται εκ προθέσεως. Σε 
περίπτωση που νέα μέτρα μετριασμού για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτροπή 
της θανάτωσης ή ενόχλησης των ειδών που 
προστατεύονται βάσει της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, ή οποιασδήποτε άλλης 
περιβαλλοντικής επίπτωσης, δεν έχουν 
δοκιμαστεί ευρέως ως προς την 
αποτελεσματικότητά τους, τα κράτη 
μπορούν να επιτρέπουν την εφαρμογή τους 
για ένα ή περισσότερα πιλοτικά έργα για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αποτελεσματικότητα 
των μέτρων αυτών παρακολουθείται στενά 
και αναλαμβάνονται αμέσως οι 
κατάλληλες ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά. Η διαδικασία 
αδειοδότησης για την ανανέωση 
ενεργειακής πηγής έργων και για νέες 

Όταν απαιτείται εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ ή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, η εκτίμηση αυτή διενεργείται 
με μια ενιαία διαδικασία που συνδυάζει 
όλες τις σχετικές εκτιμήσεις για ένα 
δεδομένο έργο. Όταν απαιτείται τέτοια 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 
αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες που παρέχει ο φορέας 
υλοποίησης του έργου, εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το εύρος και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει 
να συμπεριληφθούν από τον φορέα 
υλοποίησης του έργου στην έκθεση 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
το πεδίο εφαρμογής των οποίων δεν 
επεκτείνεται στη συνέχεια. Σε περίπτωση 
που τα συγκεκριμένα έργα εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού, 
οποιαδήποτε θανάτωση ή ενόχληση των 
ειδών που προστατεύονται βάσει του 
άρθρου 12 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ δεν θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται εκ προθέσεως. Σε 
περίπτωση που νέα μέτρα μετριασμού για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτροπή 
της θανάτωσης ή ενόχλησης των ειδών που 
προστατεύονται βάσει της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τα 
κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 
εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 
παρακολουθείται στενά και 
αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά. Η διαδικασία 
αδειοδότησης για την ανανέωση 
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εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος 
μικρότερης των 150 kW, συστεγαζόμενες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που βρίσκονται 
εκτός περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η περίοδος του ενός 
έτους μπορεί να παραταθεί για τρεις 
επιπλέον μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τους φορείς 
υλοποίησης σχετικά με τις έκτακτες 
περιστάσεις που δικαιολόγησαν την 
παράταση.

ενεργειακής πηγής έργων και για νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος 
μικρότερης των 150 kW, συστεγαζόμενες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που βρίσκονται 
εκτός περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει τους εννέα μήνες, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η περίοδος του ενός 
έτους μπορεί να παραταθεί για τρεις 
επιπλέον μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τους φορείς 
υλοποίησης σχετικά με τις έκτακτες 
περιστάσεις που δικαιολόγησαν την 
παράταση.

Or. en

Τροπολογία 276
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν απαιτείται εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ ή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, η εκτίμηση αυτή διενεργείται 
με μια ενιαία διαδικασία που συνδυάζει 
όλες τις σχετικές εκτιμήσεις για ένα 
δεδομένο έργο. Όταν απαιτείται τέτοια 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 
αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες που παρέχει ο φορέας 
υλοποίησης του έργου, εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το εύρος και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει 
να συμπεριληφθούν από τον φορέα 
υλοποίησης του έργου στην έκθεση 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

Όταν απαιτείται εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ ή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, η εκτίμηση αυτή διενεργείται 
με μια ενιαία διαδικασία που συνδυάζει 
όλες τις σχετικές εκτιμήσεις για ένα 
δεδομένο έργο. Όταν απαιτείται τέτοια 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 
αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες που παρέχει ο φορέας 
υλοποίησης του έργου, εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το εύρος και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει 
να συμπεριληφθούν από τον φορέα 
υλοποίησης του έργου στην έκθεση 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
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το πεδίο εφαρμογής των οποίων δεν 
επεκτείνεται στη συνέχεια. Σε περίπτωση 
που τα συγκεκριμένα έργα εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού, 
οποιαδήποτε θανάτωση ή ενόχληση των 
ειδών που προστατεύονται βάσει του 
άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ δεν θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται εκ προθέσεως. Σε 
περίπτωση που νέα μέτρα μετριασμού για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτροπή 
της θανάτωσης ή ενόχλησης των ειδών που 
προστατεύονται βάσει της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, ή οποιασδήποτε άλλης 
περιβαλλοντικής επίπτωσης, δεν έχουν 
δοκιμαστεί ευρέως ως προς την 
αποτελεσματικότητά τους, τα κράτη 
μπορούν να επιτρέπουν την εφαρμογή τους 
για ένα ή περισσότερα πιλοτικά έργα για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αποτελεσματικότητα 
των μέτρων αυτών παρακολουθείται στενά 
και αναλαμβάνονται αμέσως οι 
κατάλληλες ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά. Η διαδικασία 
αδειοδότησης για την ανανέωση 
ενεργειακής πηγής έργων και για νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος 
μικρότερης των 150 kW, συστεγαζόμενες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που βρίσκονται 
εκτός περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η περίοδος του ενός 
έτους μπορεί να παραταθεί για τρεις 
επιπλέον μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τους φορείς 
υλοποίησης σχετικά με τις έκτακτες 
περιστάσεις που δικαιολόγησαν την 
παράταση.

το πεδίο εφαρμογής των οποίων δεν 
επεκτείνεται στη συνέχεια. Σε περίπτωση 
που τα συγκεκριμένα έργα εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα πρόληψης και 
μετριασμού, οποιαδήποτε θανάτωση ή 
ενόχληση των ειδών που προστατεύονται 
βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ δεν θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται εκ προθέσεως. Σε 
περίπτωση που νέα μέτρα μετριασμού για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτροπή 
της θανάτωσης ή ενόχλησης των ειδών που 
προστατεύονται βάσει της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τα 
κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 
εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 
παρακολουθείται στενά και 
αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά. Η διαδικασία 
αδειοδότησης για την ανανέωση 
ενεργειακής πηγής έργων και για νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος 
μικρότερης των 150 kW, εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, καθώς και τη σύνδεσή τους 
με το δίκτυο, που βρίσκονται εκτός 
περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η περίοδος του ενός 
έτους μπορεί να παραταθεί για τρεις 
επιπλέον μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τους φορείς 
υλοποίησης σχετικά με τις έκτακτες 
περιστάσεις που δικαιολόγησαν την 
παράταση.

(Η τροπολογία αυτή ισχύει για το σύνολο 
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του νομοθετικού κειμένου· εάν εγκριθεί η 
τροποποίηση, θα απαιτηθούν τεχνικές 
τροποποιήσεις σε ολόκληρο το κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 277
Claudia Gamon, Emma Wiesner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16β – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν απαιτείται εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ ή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, η εκτίμηση αυτή διενεργείται 
με μια ενιαία διαδικασία που συνδυάζει 
όλες τις σχετικές εκτιμήσεις για ένα 
δεδομένο έργο. Όταν απαιτείται τέτοια 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 
αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες που παρέχει ο φορέας 
υλοποίησης του έργου, εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το εύρος και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει 
να συμπεριληφθούν από τον φορέα 
υλοποίησης του έργου στην έκθεση 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
το πεδίο εφαρμογής των οποίων δεν 
επεκτείνεται στη συνέχεια. Σε περίπτωση 
που τα συγκεκριμένα έργα εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού, 
οποιαδήποτε θανάτωση ή ενόχληση των 
ειδών που προστατεύονται βάσει του 
άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ δεν θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται εκ προθέσεως. Σε 
περίπτωση που νέα μέτρα μετριασμού για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτροπή 
της θανάτωσης ή ενόχλησης των ειδών που 
προστατεύονται βάσει της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, ή οποιασδήποτε άλλης 

Όταν απαιτείται εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ ή της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, η εκτίμηση αυτή διενεργείται 
με μια ενιαία διαδικασία που συνδυάζει 
όλες τις σχετικές εκτιμήσεις για ένα 
δεδομένο έργο. Όταν απαιτείται τέτοια 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η 
αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες που παρέχει ο φορέας 
υλοποίησης του έργου, εκδίδει γνώμη 
σχετικά με το εύρος και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των πληροφοριών που πρέπει 
να συμπεριληφθούν από τον φορέα 
υλοποίησης του έργου στην έκθεση 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
το πεδίο εφαρμογής των οποίων δεν 
επεκτείνεται στη συνέχεια. Σε περίπτωση 
που τα συγκεκριμένα έργα εφαρμόζουν 
κατάλληλα μέτρα μετριασμού, 
οποιαδήποτε θανάτωση ή ενόχληση των 
ειδών που προστατεύονται βάσει του 
άρθρου 12 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της 
οδηγίας 2009/147/ΕΚ δεν θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται εκ προθέσεως. Σε 
περίπτωση που νέα μέτρα μετριασμού για 
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτροπή 
της θανάτωσης ή ενόχλησης των ειδών που 
προστατεύονται βάσει της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της 
οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ή 
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περιβαλλοντικής επίπτωσης, δεν έχουν 
δοκιμαστεί ευρέως ως προς την 
αποτελεσματικότητά τους, τα κράτη 
μπορούν να επιτρέπουν την εφαρμογή τους 
για ένα ή περισσότερα πιλοτικά έργα για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αποτελεσματικότητα 
των μέτρων αυτών παρακολουθείται στενά 
και αναλαμβάνονται αμέσως οι 
κατάλληλες ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά. Η διαδικασία 
αδειοδότησης για την ανανέωση 
ενεργειακής πηγής έργων και για νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος 
μικρότερης των 150 kW, συστεγαζόμενες 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με το δίκτυο, που βρίσκονται 
εκτός περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η περίοδος του ενός 
έτους μπορεί να παραταθεί για τρεις 
επιπλέον μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τους φορείς 
υλοποίησης σχετικά με τις έκτακτες 
περιστάσεις που δικαιολόγησαν την 
παράταση.

οποιασδήποτε άλλης περιβαλλοντικής 
επίπτωσης, δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 
ως προς την αποτελεσματικότητά τους, τα 
κράτη μπορούν να επιτρέπουν την 
εφαρμογή τους για ένα ή περισσότερα 
πιλοτικά έργα για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών 
παρακολουθείται στενά και 
αναλαμβάνονται αμέσως οι κατάλληλες 
ενέργειες εάν δεν αποδειχθούν 
αποτελεσματικά. Η διαδικασία 
αδειοδότησης για την ανανέωση 
ενεργειακής πηγής έργων και για νέες 
εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ισχύος 
μικρότερης των 150 kW, εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, καθώς και τη σύνδεσή τους 
με το δίκτυο, που βρίσκονται εκτός 
περιοχών πρώτης επιλογής για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εφόσον 
απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία. Σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, δεόντως 
αιτιολογημένες, αυτή η περίοδος του ενός 
έτους μπορεί να παραταθεί για τρεις 
επιπλέον μήνες το πολύ. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν σαφώς τους φορείς 
υλοποίησης σχετικά με τις έκτακτες 
περιστάσεις που δικαιολόγησαν την 
παράταση.

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 278
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
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Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής των έργων 
που βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι, εάν 
απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για ένα έργο σύμφωνα με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, η 
εκτίμηση αυτή περιορίζεται στις πιθανές 
επιπτώσεις που προκύπτουν από την 
αλλαγή ή την επέκταση σε σύγκριση με το 
αρχικό έργο. .

διαγράφεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αξιολογούνται οι συνολικές σωρευτικές επιπτώσεις και όχι μόνο οι αλλαγές ή οι 
επεκτάσεις.

Τροπολογία 279
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής των έργων 
που βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
διασφαλίζοντας ότι, εάν απαιτείται 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
ένα έργο σύμφωνα με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της Ένωσης, η εκτίμηση αυτή 
περιορίζεται στις πιθανές επιπτώσεις που 
προκύπτουν από την αλλαγή ή την 
επέκταση σε σύγκριση με το αρχικό έργο. .

Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής των έργων 
που βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
διασφαλίζοντας ότι, εάν απαιτείται 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
ένα έργο σύμφωνα με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της Ένωσης, η εκτίμηση αυτή 
περιορίζεται στις πιθανές επιπτώσεις που 
προκύπτουν από την αλλαγή ή την 
επέκταση σε σύγκριση με το αρχικό έργο. 
Το έργο αναβάθμισης ισχύος και τα έργα 
ανάπτυξης του δικτύου που σχετίζονται 
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με την ανανέωση της ενεργειακής πηγής 
εγκρίνονται με την ίδια απλουστευμένη 
διαδικασία σε περίπτωση που το έργο 
αναβάθμισης ηλεκτρικής ενέργειας 
καθορίσει αύξηση της δυναμικότητας της 
εγκατάστασης και την ανάγκη για 
περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου χωρίς 
να αυξηθεί η κατειλημμένη περιοχή.

Or. en

Τροπολογία 280
Christophe Grudler, Andreas Glück, Nicola Danti, Morten Petersen, Bart Groothuis, 
Nicola Beer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής των έργων 
που βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
διασφαλίζοντας ότι, εάν απαιτείται 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
ένα έργο σύμφωνα με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της Ένωσης, η εκτίμηση αυτή 
περιορίζεται στις πιθανές επιπτώσεις που 
προκύπτουν από την αλλαγή ή την 
επέκταση σε σύγκριση με το αρχικό έργο. .

Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανανέωση ενεργειακής πηγής των έργων 
που βρίσκονται εκτός περιοχών πρώτης 
επιλογής για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
διασφαλίζοντας ότι, εάν απαιτείται 
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 
ένα έργο σύμφωνα με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της Ένωσης, η εκτίμηση αυτή 
περιορίζεται στις πιθανές επιπτώσεις που 
προκύπτουν από την αλλαγή ή την 
επέκταση σε σύγκριση με το αρχικό έργο. 
Εάν από το έργο ανανέωσης ισχύος 
προκύψει αύξηση της δυναμικότητας της 
εγκατάστασης και ανάγκη περαιτέρω 
ανάπτυξης του δικτύου χωρίς αύξηση της 
κατειλημμένης περιοχής, το έργο 
ανανέωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
εγκρίνεται με την απλουστευμένη 
διαδικασία που αναφέρεται στο παρόν 
άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλουστευμένες διαδικασίες θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στα πάγια στοιχεία του δικτύου 
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για τα οποία απαιτούνται αναβαθμίσεις ως αποτέλεσμα της μετάβασης σε ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 281
Christophe Grudler, Andreas Glück, Nicola Danti, Morten Petersen, Bart Groothuis, 
Nicola Beer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16β – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαδικασία αδειοδότησης για την 
ανανέωση ηλεκτρικής ενέργειας, τις 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας 
και τη σύνδεσή τους με το δίκτυο δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες. Σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, δεόντως αιτιολογημένες, 
αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί για 
τρεις επιπλέον μήνες το πολύ. Τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν σαφώς τον φορέα 
υλοποίησης του έργου σχετικά με τις 
έκτακτες περιστάσεις που δικαιολογούν 
την παράταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλουστευμένες διαδικασίες θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στα πάγια στοιχεία του δικτύου 
για τα οποία απαιτούνται αναβαθμίσεις ως αποτέλεσμα της μετάβασης σε ηλεκτρική ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 282
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Άρθρο 16γ Διαδικασία αδειοδότησης για 
την εγκατάσταση εξοπλισμού ηλιακής 
ενέργειας σε τεχνητές κατασκευέςΆρθρο 
16γ Διαδικασία αδειοδότησης για την 
εγκατάσταση εξοπλισμού ηλιακής 
ενέργειας σε τεχνητές κατασκευές

Άρθρο 16γ

Επιτάχυνση της ανάπτυξης εξοπλισμού 
ηλιακής ενέργειας σε τεχνητές δομές

Or. en

Τροπολογία 283
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16γ Διαδικασία αδειοδότησης για 
την εγκατάσταση εξοπλισμού ηλιακής 
ενέργειας σε τεχνητές κατασκευές

Άρθρο 16γ
Επιτάχυνση της ανάπτυξης εξοπλισμού 
ηλιακής ενέργειας σε τεχνητές δομές

Or. en

Τροπολογία 284
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 για την 
εγκατάσταση εξοπλισμού ηλιακής 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλιακών εγκαταστάσεων που είναι 
ενσωματωμένες σε κτίρια, σε υφιστάμενες 
ή μελλοντικές τεχνητές κατασκευές, 
εξαιρουμένων των τεχνητών υδάτινων 

1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 για την 
εγκατάσταση εξοπλισμού ηλιακής 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλιακών εγκαταστάσεων που είναι 
ενσωματωμένες σε κτίρια, σε υφιστάμενες 
ή μελλοντικές τεχνητές κατασκευές, 
εξαιρουμένων των τεχνητών υδάτινων 
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επιφανειών, δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πρωταρχικός στόχος των κατασκευών 
αυτών δεν είναι η παραγωγή ηλιακής 
ενέργειας. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ και το παράρτημα ΙΙ σημείο 
3) στοιχεία α) και β), μεμονωμένα ή σε 
συνδυασμό με το σημείο 13) στοιχείο α) 
της εν λόγω οδηγίας, μια τέτοια 
εγκατάσταση ηλιακού εξοπλισμού 
εξαιρείται από την απαίτηση, κατά 
περίπτωση, διεξαγωγής ειδικής 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2011/92/ΕΕ..

επιφανειών, δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πρωταρχικός στόχος των κατασκευών 
αυτών δεν είναι η παραγωγή ηλιακής 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 285
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 για την 
εγκατάσταση εξοπλισμού ηλιακής 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλιακών εγκαταστάσεων που είναι 
ενσωματωμένες σε κτίρια, σε υφιστάμενες 
ή μελλοντικές τεχνητές κατασκευές, 
εξαιρουμένων των τεχνητών υδάτινων 
επιφανειών, δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πρωταρχικός στόχος των κατασκευών 
αυτών δεν είναι η παραγωγή ηλιακής 
ενέργειας. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ 
και το παράρτημα ΙΙ σημείο 3) στοιχεία α) 
και β), μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το 
σημείο 13) στοιχείο α) της εν λόγω 

1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 για την 
εγκατάσταση εξοπλισμού ηλιακής 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλιακών εγκαταστάσεων που είναι 
ενσωματωμένες σε κτίρια, σε υφιστάμενες 
ή μελλοντικές τεχνητές κατασκευές, 
εξαιρουμένων των τεχνητών υδάτινων 
επιφανειών, δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πρωταρχικός στόχος των κατασκευών 
αυτών δεν είναι η παραγωγή ηλιακής 
ενέργειας. Για ηλιακές εγκαταστάσεις 
κάτω των 50 kW, τα κράτη μέλη 
επιτρέπουν μια διαδικασία απλής 
κοινοποίησης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 17 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001. 
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οδηγίας, μια τέτοια εγκατάσταση ηλιακού 
εξοπλισμού εξαιρείται από την απαίτηση, 
κατά περίπτωση, διεξαγωγής ειδικής 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ..

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ και 
το παράρτημα ΙΙ σημείο 3) στοιχεία α) και 
β), μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το 
σημείο 13) στοιχείο α) της εν λόγω 
οδηγίας, μια τέτοια εγκατάσταση ηλιακού 
εξοπλισμού εξαιρείται από την απαίτηση, 
κατά περίπτωση, διεξαγωγής ειδικής 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2011/92/ΕΕ.».

Or. en

Τροπολογία 286
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 για την 
εγκατάσταση εξοπλισμού ηλιακής 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλιακών εγκαταστάσεων που είναι 
ενσωματωμένες σε κτίρια, σε υφιστάμενες 
ή μελλοντικές τεχνητές κατασκευές, 
εξαιρουμένων των τεχνητών υδάτινων 
επιφανειών, δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πρωταρχικός στόχος των κατασκευών 
αυτών δεν είναι η παραγωγή ηλιακής 
ενέργειας. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ και το παράρτημα ΙΙ σημείο 
3) στοιχεία α) και β), μεμονωμένα ή σε 
συνδυασμό με το σημείο 13) στοιχείο α) 
της εν λόγω οδηγίας, μια τέτοια 
εγκατάσταση ηλιακού εξοπλισμού 
εξαιρείται από την απαίτηση, κατά 
περίπτωση, διεξαγωγής ειδικής 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 για την 
εγκατάσταση εξοπλισμού ηλιακής 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλιακών εγκαταστάσεων που είναι 
ενσωματωμένες σε κτίρια, σε υφιστάμενες 
ή μελλοντικές τεχνητές κατασκευές, 
εξαιρουμένων των τεχνητών υδάτινων 
επιφανειών, δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πρωταρχικός στόχος των κατασκευών 
αυτών δεν είναι η παραγωγή ηλιακής 
ενέργειας. Για ηλιακές εγκαταστάσεις 
στέγης κάτω των 50 kW, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν την εφαρμογή 
απλουστευμένων διαδικασιών 
αδειοδότησης. Οι απαιτήσεις για τις 
άδειες κατασκευής θα καταργηθούν σε 
περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν επίσης χάρτη 
πορείας για την άρση άλλων εμποδίων 
και την ενίσχυση της επιτάχυνσης της 
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σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2011/92/ΕΕ..

ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη μαζική κλιμάκωση των ηλιακών φωτοβολταϊκών οροφών, η διαδικασία εγκατάστασης 
μικρών και μεσαίων εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι πολύ απλή και εύκολη. Οι ηλιακοί 
συλλέκτες στέγης που δεν έχουν βιομηχανικό χαρακτήρα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας ΕΠΕ και συνεπώς δεν απαιτείται τέτοια εξαίρεση. Στις λίγες περιπτώσεις όπου 
ενδέχεται να απαιτείται ΕΠΕ, η διαδικασία ελέγχου ΕΠΕ διέπεται ήδη από την οδηγία ΕΠΕ.

Τροπολογία 287
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 για την 
εγκατάσταση εξοπλισμού ηλιακής 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλιακών εγκαταστάσεων που είναι 
ενσωματωμένες σε κτίρια, σε υφιστάμενες 
ή μελλοντικές τεχνητές κατασκευές, 
εξαιρουμένων των τεχνητών υδάτινων 
επιφανειών, δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πρωταρχικός στόχος των κατασκευών 
αυτών δεν είναι η παραγωγή ηλιακής 
ενέργειας. Κατά παρέκκλιση από το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2011/92/ΕΕ και το παράρτημα ΙΙ σημείο 
3) στοιχεία α) και β), μεμονωμένα ή σε 
συνδυασμό με το σημείο 13) στοιχείο α) 
της εν λόγω οδηγίας, μια τέτοια 
εγκατάσταση ηλιακού εξοπλισμού 
εξαιρείται από την απαίτηση, κατά 
περίπτωση, διεξαγωγής ειδικής 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2011/92/ΕΕ..

1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 για την 
εγκατάσταση εξοπλισμού ηλιακής 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλιακών εγκαταστάσεων που είναι 
ενσωματωμένες σε κτίρια, σε υφιστάμενες 
ή μελλοντικές τεχνητές κατασκευές, 
εξαιρουμένων των τεχνητών υδάτινων 
επιφανειών, δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
πρωταρχικός στόχος των κατασκευών 
αυτών δεν είναι η παραγωγή ηλιακής 
ενέργειας. Για ηλιακές εγκαταστάσεις 
στέγης κάτω των 50 kW, τα κράτη μέλη 
θα εξασφαλίζουν την εφαρμογή μόνο 
απλουστευμένων διαδικασιών 
αδειοδότησης. Οι απαιτήσεις για τις 
άδειες κατασκευής θα καταργηθούν σε 
περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν. 
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν επίσης χάρτη 
πορείας για την άρση άλλων εμποδίων 
και την ενίσχυση της επιτάχυνσης της 
ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας.
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Or. en

Τροπολογία 288
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16γ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας 
ενσωματωμένης σε κτίρια εξαιρείται από 
την εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων δυνάμει του άρθρου 2 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ 
και από την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Or. en

Τροπολογία 289
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
16α:
Άρθρο 16γα Επιτάχυνση της ανάπτυξης 
αντλιών θερμότητας
1.Για την εφαρμογή του REPowerEU 
[COM (2022) 108], η παρούσα οδηγία 
απαιτεί την ανάπτυξη τουλάχιστον [60] 
εκατομμυρίων νέων αντλιών θερμότητας, 
συμπεριλαμβανομένων [30] 
εκατομμυρίων υδραυλικών αντλιών 
θερμότητας, έως το 2030, ώστε να 
μειωθεί αποφασιστικά η χρήση αερίου 
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στον τομέα της θέρμανσης.
2.Η ανάπτυξη θα πρέπει να συνδυάζεται, 
όπου είναι δυνατόν, με έξυπνη διαχείριση 
του ενεργειακού συστήματος και 
αποθήκευση θερμότητας, προκειμένου να 
μειωθεί η κορύφωση της ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας και να 
υποστηριχθούν η ενοποίηση του 
ενεργειακού συστήματος και η συνολική 
απόδοση του συστήματος.
3.Η ανάπτυξη λαμβάνει χώρα σύμφωνα 
με μια δεσμευτική εθνική κλείδα 
κατανομής που βασίζεται σε αξιολόγηση:
i) του δυναμικού αντλιών αντλίας 
θερμότητας ανά κράτος μέλος,
ii) της ανάλυσης σε επίπεδο ΕΕ των 
μεμονωμένων συστημάτων θέρμανσης 
που έχουν συμπληρώσει ή πλησιάζουν να 
συμπληρώσουν τη διάρκεια ζωής τους.Η 
ανάλυση αυτή θα πρέπει να συνδέεται 
στενά με τους χάρτες θερμότητας που 
προβλέπονται στο άρθρο 23 της 
πρότασης οδηγίας COM(2021) 558 final 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση,
iii) του τοπικού δυναμικού θέρμανσης και 
ψύξης αξιολογούμενου σύμφωνα με το 
άρθρο 23 της οδηγίας COM (2021) 558 
final σχετικά με την οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση·
iv) των περιοχών πρώτης επιλογής και, 
όταν είναι διαθέσιμες, των περιοχών με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως 
προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τα άρθρα 15β και 15γ.
Η Επιτροπή συνοδεύει την ανάπτυξη με 
συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα για 
την επίσπευση της ανάπτυξης των 
αντλιών θερμότητας, όπως:
ι) μέτρα για την υπέρβαση τυχόν 
διοικητικών και ρυθμιστικών φραγμών, 
ιδίως για τη διευκόλυνση της 
εγκατάστασης σε κτίρια πολλαπλών 
ενοίκων,
ιι) μέτρα για τη μείωση των οικονομικών 
κινδύνων που συνδέονται με την 
ανάπτυξη συστημάτων θέρμανσης από 
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως 
αντλιών θερμότητας, λαμβάνοντας υπόψη 
την ποικιλία και τις ειδικές ανάγκες των 
διαφορετικών ομάδων-στόχων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, των 
αυτοκαταναλωτών ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές που ενεργούν από 
κοινού και των κοινοτήτων ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, των ΜΜΕ και των 
δήμων,
ιιι) ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, 
καθώς και διοχέτευση υφιστάμενων 
κονδυλίων σε στοχευμένες αναδυόμενες 
αγορές της ΕΕ,
ιν) μέτρα για τη διασφάλιση της ταχείας 
ανάπτυξης των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων για την αξιακή αλυσίδα, με 
την κινητοποίηση πανεπιστημίων, 
φορέων κατάρτισης και πλατφορμών 
εργασίας.
4. Τα κράτη μέλη περιγράφουν τις 
πολιτικές και τα μέτρα τους για την 
προώθηση της ανάπτυξης αντλιών 
θερμότητας στα ενοποιημένα εθνικά τους 
σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 14 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και τις 
εκθέσεις προόδου που υποβάλλονται 
σύμφωνα με το άρθρο 17 του εν λόγω 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι που διατυπώνονται στην ανακοίνωση REpowerEU θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται 
στην παρούσα τροπολογία, σε περίπτωση που δεν αντικατοπτρίζονται ήδη σε άλλες νομοθετικές 
διαδικασίες. 30 εκατομμύρια υδρονικές αντλίες το 2030, στόχος που προσδιορίζεται στην 
ανακοίνωση REpowerEU του Μαρτίου [COM (2022) 108], έχουν τη δυνατότητα να 
εξοικονομήσουν 35 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ορυκτού αερίου το 2030, συμβάλλοντας 
σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από το ορυκτό αέριο για θέρμανση,

Τροπολογία 290
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16 γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 
άρθρο: "Άρθρο 16γ α (νέο)
Επιτάχυνση της ανάπτυξης εξοπλισμού 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 
τεχνητές δομές
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
διαδικασία αδειοδότησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 1 για την 
εγκατάσταση εξοπλισμού ανανεώσιμης 
ενέργειας κάτω των 150 kW σε 
υφιστάμενες ή μελλοντικές τεχνητές 
δομές, εξαιρουμένων των τεχνητών 
υδάτινων επιφανειών, δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι 
πρωταρχικός στόχος των εν λόγω δομών 
δεν είναι η παραγωγή ενέργειας.»

Or. en

Τροπολογία 291
Ville Niinistö
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
16δ:

διαγράφεται·

«Άρθρο 16δ Επιτακτικό δημόσιο 
συμφέρον
Έως τις [τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος], μέχρις ότου επιτευχθεί η 
κλιματική ουδετερότητα, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαδικασία 
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αδειοδότησης, ο σχεδιασμός, η 
κατασκευή και η λειτουργία μονάδων για 
την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, η σύνδεσή τους με το 
δίκτυο και το ίδιο το σχετικό δίκτυο και 
τα πάγια στοιχεία αποθήκευσης 
τεκμαίρεται ότι συνιστούν λόγους 
επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και 
εξυπηρετούν τη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια κατά την εξισορρόπηση 
έννομων συμφερόντων στις μεμονωμένες 
περιπτώσεις για τους σκοπούς του 
άρθρου 6 παράγραφος 4) και του άρθρου 
16 παράγραφος 1) στοιχείο γ) της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 4 παράγραφος 7) 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του άρθρου 9 
παράγραφος 1) στοιχείο α) της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ..»

Or. en

Τροπολογία 292
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16δ Επιτακτικό δημόσιο συμφέρον διαγράφεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο άρθρο παραβιάζει πολυάριθμες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΔΕΕ). Η οδηγία για τους οικοτόπους είναι ήδη αρκετά ευέλικτη ώστε να επιτρέπει την 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία δεν θα έβλαπτε την ακεραιότητα των τόπων 
Natura 2000, οπότε οποιαδήποτε περαιτέρω αποδυνάμωση θα έθετε σε κίνδυνο τόσο τους 
τόπους όσο και τον στόχο της οδηγίας. Επίσης, καθιστά τη συμμετοχή του κοινού άνευ 
αντικειμένου, καθώς το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι ήδη προκαθορισμένο.

Τροπολογία 293
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2018/2001/ΕΕ
Άρθρο 16δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις [τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος], μέχρις ότου επιτευχθεί η 
κλιματική ουδετερότητα, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης, ο σχεδιασμός, η 
κατασκευή και η λειτουργία μονάδων για 
την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, η σύνδεσή τους με το 
δίκτυο και το ίδιο το σχετικό δίκτυο και 
τα πάγια στοιχεία αποθήκευσης 
τεκμαίρεται ότι συνιστούν λόγους 
επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και 
εξυπηρετούν τη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια κατά την εξισορρόπηση 
έννομων συμφερόντων στις μεμονωμένες 
περιπτώσεις για τους σκοπούς του 
άρθρου 6 παράγραφος 4) και του άρθρου 
16 παράγραφος 1) στοιχείο γ) της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 4 παράγραφος 7) 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του άρθρου 9 
παράγραφος 1) στοιχείο α) της οδηγίας 
2009/147/ΕΚ..

διαγράφεται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαφωνούμε έντονα με την παράγραφο 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 294
Pernille Weiss

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
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2018/2001
Άρθρο 16δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις [τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος], μέχρις ότου επιτευχθεί η 
κλιματική ουδετερότητα, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης, ο σχεδιασμός, η κατασκευή 
και η λειτουργία μονάδων για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, η σύνδεσή τους με το δίκτυο και το 
ίδιο το σχετικό δίκτυο και τα πάγια 
στοιχεία αποθήκευσης τεκμαίρεται ότι 
συνιστούν λόγους επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος και εξυπηρετούν τη δημόσια 
υγεία και ασφάλεια κατά την 
εξισορρόπηση έννομων συμφερόντων στις 
μεμονωμένες περιπτώσεις για τους 
σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 4) και 
του άρθρου 16 παράγραφος 1) στοιχείο γ) 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 4 
παράγραφος 7) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και του άρθρου 9 παράγραφος 1) στοιχείο 
α) της οδηγίας 2009/147/ΕΚ..

Έως τις [τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος], μέχρις ότου επιτευχθεί η 
κλιματική ουδετερότητα, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης, ο σχεδιασμός, η κατασκευή 
και η λειτουργία μονάδων για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, η σύνδεσή τους με το δίκτυο και το 
ίδιο το σχετικό δίκτυο και τα πάγια 
στοιχεία αποθήκευσης τεκμαίρεται ότι 
συνιστούν λόγους επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος και εξυπηρετούν τη δημόσια 
υγεία και ασφάλεια κατά την 
εξισορρόπηση έννομων συμφερόντων στις 
μεμονωμένες περιπτώσεις για τους 
σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 4) και 
του άρθρου 16 παράγραφος 1) στοιχείο γ) 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 4 
παράγραφος 7) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και του άρθρου 9 παράγραφος 1) στοιχείο 
α) της οδηγίας 2009/147/ΕΚ.» Τα κράτη 
μέλη πρέπει να εκδίδουν τις αναγκαίες 
άδειες που απαιτούνται από τις 
προαναφερθείσες οδηγίες, εκτός εάν 
υπάρχουν σαφείς και τεκμηριωμένες 
αποδείξεις ότι τα συμφέροντα που 
απορρέουν από τις εν λόγω οδηγίες 
υπερτερούν των συμφερόντων για τη 
θέσπιση έργων που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης 
εφαρμόζεται στην ανάπτυξη σταθμών 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, τη σύνδεσή τους με το δίκτυο και 
τα πάγια στοιχεία που είναι αναγκαία για 
την ανάπτυξη των δικτύων ενεργειακών 
υποδομών που απαιτούνται για την 
ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στο σύστημα, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 1 και (2), με βάση την αρχή 
ότι η προστασία των ειδών αναφέρεται 
στον εθνικό πληθυσμό και όχι στα 
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μεμονωμένα δείγματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή του «υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος» θα πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω.

Τροπολογία 295
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις [τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος], μέχρις ότου επιτευχθεί η 
κλιματική ουδετερότητα, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης, ο σχεδιασμός, η κατασκευή 
και η λειτουργία μονάδων για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, η σύνδεσή τους με το δίκτυο και το 
ίδιο το σχετικό δίκτυο και τα πάγια 
στοιχεία αποθήκευσης τεκμαίρεται ότι 
συνιστούν λόγους επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος και εξυπηρετούν τη δημόσια 
υγεία και ασφάλεια κατά την 
εξισορρόπηση έννομων συμφερόντων στις 
μεμονωμένες περιπτώσεις για τους 
σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 4) και 
του άρθρου 16 παράγραφος 1) στοιχείο γ) 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 4 
παράγραφος 7) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και του άρθρου 9 παράγραφος 1) στοιχείο 
α) της οδηγίας 2009/147/ΕΚ..

Έως τις [τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος], μέχρις ότου επιτευχθεί η 
κλιματική ουδετερότητα, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης, ο σχεδιασμός, η κατασκευή 
και η λειτουργία μονάδων για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, η σύνδεσή τους με το δίκτυο και το 
ίδιο το σχετικό δίκτυο και τα πάγια 
στοιχεία αποθήκευσης τεκμαίρεται ότι 
συνιστούν λόγους επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος και εξυπηρετούν τη δημόσια 
υγεία και ασφάλεια κατά την 
εξισορρόπηση έννομων συμφερόντων στις 
μεμονωμένες περιπτώσεις για τους 
σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 4) και 
του άρθρου 16 παράγραφος 1) στοιχείο γ) 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 4 
παράγραφος 7) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και του άρθρου 9 παράγραφος 1) στοιχείο 
α) της οδηγίας 2009/147/ΕΚ.» 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κορύφωση της 
ενέργειας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της 
προσπάθειας για επιτάχυνση και αύξηση 
της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
δώσουν προτεραιότητα στην επέκταση 
και τις ενισχύσεις του δικτύου ηλεκτρικής 
ενέργειας. Κάθε σχεδιασμός δικτύου θα 
πρέπει να είναι προσανατολισμένος και 
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ευθυγραμμισμένος με τους στόχους 
κλιματικής ουδετερότητας και η 
ανάπτυξη δικτύων θεωρείται επίσης ότι 
εξυπηρετεί το υπέρτερο δημόσιο 
συμφέρον και εξυπηρετεί τη δημόσια 
ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 296
Jens Geier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις [τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος], μέχρις ότου επιτευχθεί η 
κλιματική ουδετερότητα, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης, ο σχεδιασμός, η κατασκευή 
και η λειτουργία μονάδων για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, η σύνδεσή τους με το δίκτυο και το 
ίδιο το σχετικό δίκτυο και τα πάγια 
στοιχεία αποθήκευσης τεκμαίρεται ότι 
συνιστούν λόγους επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος και εξυπηρετούν τη δημόσια 
υγεία και ασφάλεια κατά την 
εξισορρόπηση έννομων συμφερόντων στις 
μεμονωμένες περιπτώσεις για τους 
σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 4) και 
του άρθρου 16 παράγραφος 1) στοιχείο γ) 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 4 
παράγραφος 7) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και του άρθρου 9 παράγραφος 1) στοιχείο 
α) της οδηγίας 2009/147/ΕΚ..

Έως τις [τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος], μέχρις ότου επιτευχθεί η 
κλιματική ουδετερότητα, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης, ο σχεδιασμός, η κατασκευή 
και η λειτουργία μονάδων για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, η σύνδεσή τους με το δίκτυο και το 
ίδιο το σχετικό δίκτυο και τα πάγια 
στοιχεία αποθήκευσης τεκμαίρεται ότι 
συνιστούν λόγους επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος και εξυπηρετούν τη δημόσια 
υγεία και ασφάλεια κατά την 
εξισορρόπηση έννομων συμφερόντων στις 
μεμονωμένες περιπτώσεις, για 
παράδειγμα, για τους σκοπούς του άρθρου 
6 παράγραφος 4) και του άρθρου 16 
παράγραφος 1) στοιχείο γ) της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 4 
παράγραφος 7) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και του άρθρου 9 παράγραφος 1) στοιχείο 
α) της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, και των 
λοιπών σχετικών διατάξεων.» Τα κράτη 
μέλη δύνανται να περιορίζουν την 
εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων σε 
ορισμένα τμήματα της επικράτειάς τους, 
καθώς και σε ορισμένα είδη τεχνολογιών 
ή σε έργα με συγκεκριμένα τεχνικά 
χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις 
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προτεραιότητες των ενοποιημένων 
εθνικών σχεδίων τους για την ενέργεια 
και το κλίμα.

Or. en

Τροπολογία 297
Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado 
López, Robert Hajšel, Dan Nica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία 2018/2001
Άρθρο 16δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις [τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος], μέχρις ότου επιτευχθεί η 
κλιματική ουδετερότητα, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης, ο σχεδιασμός, η κατασκευή 
και η λειτουργία μονάδων για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, η σύνδεσή τους με το δίκτυο και το 
ίδιο το σχετικό δίκτυο και τα πάγια 
στοιχεία αποθήκευσης τεκμαίρεται ότι 
συνιστούν λόγους επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος και εξυπηρετούν τη δημόσια 
υγεία και ασφάλεια κατά την 
εξισορρόπηση έννομων συμφερόντων στις 
μεμονωμένες περιπτώσεις για τους 
σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 4) και 
του άρθρου 16 παράγραφος 1) στοιχείο γ) 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 4 
παράγραφος 7) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και του άρθρου 9 παράγραφος 1) στοιχείο 
α) της οδηγίας 2009/147/ΕΚ..

Έως τις [τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος], μέχρις το 2027, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης, ο σχεδιασμός, η κατασκευή 
και η λειτουργία μονάδων για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, η σύνδεσή τους με το δίκτυο και το 
ίδιο το σχετικό δίκτυο και τα πάγια 
στοιχεία αποθήκευσης συνιστούν λόγους 
επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και 
εξυπηρετούν τη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια κατά την εξισορρόπηση έννομων 
συμφερόντων στις μεμονωμένες 
περιπτώσεις για τους σκοπούς του άρθρου 
6 παράγραφος 4) και του άρθρου 16 
παράγραφος 1) στοιχείο γ) της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 4 
παράγραφος 7) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και του άρθρου 9 παράγραφος 1) στοιχείο 
α) της οδηγίας 2009/147/ΕΚ.» Μετά την 
ημερομηνία αυτή και έως ότου επιτευχθεί 
κλιματική ουδετερότητα, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόζουν την ίδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή εισάγει ένα όριο, το 2027, που συνδέεται με την ημερομηνία που καθορίστηκε στο 
REPowerEU για την επίτευξη της ενεργειακής απεξάρτησης από τη Ρωσία.
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Τροπολογία 298
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις [τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος], μέχρις ότου επιτευχθεί η 
κλιματική ουδετερότητα, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης, ο σχεδιασμός, η κατασκευή 
και η λειτουργία μονάδων για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, η σύνδεσή τους με το δίκτυο και το 
ίδιο το σχετικό δίκτυο και τα πάγια 
στοιχεία αποθήκευσης τεκμαίρεται ότι 
συνιστούν λόγους επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος και εξυπηρετούν τη 
δημόσια υγεία και ασφάλεια κατά την 
εξισορρόπηση έννομων συμφερόντων 
στις μεμονωμένες περιπτώσεις για τους 
σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 4) και 
του άρθρου 16 παράγραφος 1) στοιχείο γ) 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 4 
παράγραφος 7) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και του άρθρου 9 παράγραφος 1) στοιχείο 
α) της οδηγίας 2009/147/ΕΚ..

Έως τις [τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος], έως ότου το μερίδιο της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 
ακαθάριστη τελική κατανάλωση 
ενέργειας της Ένωσης το 2030 είναι 
τουλάχιστον 45 %, ο σχεδιασμός, η 
κατασκευή και η λειτουργία 
εγκαταστάσεων για την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η 
σύνδεσή τους με το δίκτυο ανανεώσιμης 
θερμότητας ή με το σχετικό δίκτυο και το 
ίδιο το σχετικό δίκτυο, καθώς και τα 
στοιχεία αποθήκευσης εκτός των μονάδων 
καύσης βιομάζας και των 
υδροηλεκτρικών σταθμών, σε περιοχές 
πρώτης επιλογής και συμπληρωματικές 
περιοχές, μπορούν να θεωρηθούν ότι 
παρουσιάζουν επιτακτικό δημόσιο 
συμφέρον κατά την έννοια των άρθρων 6 
(4) και 16 (1) στοιχείο γ) της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 4 παράγραφος 7 
και του άρθρου 9 παράγραφος στοιχείο α) 
της οδηγίας 2009/147/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 299
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Έως τις [τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος], μέχρις ότου επιτευχθεί η 
κλιματική ουδετερότητα, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης, ο σχεδιασμός, η κατασκευή 
και η λειτουργία μονάδων για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, η σύνδεσή τους με το δίκτυο και το 
ίδιο το σχετικό δίκτυο και τα πάγια 
στοιχεία αποθήκευσης τεκμαίρεται ότι 
συνιστούν λόγους επιτακτικού δημοσίου 
συμφέροντος και εξυπηρετούν τη δημόσια 
υγεία και ασφάλεια κατά την 
εξισορρόπηση έννομων συμφερόντων στις 
μεμονωμένες περιπτώσεις για τους 
σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 4) και 
του άρθρου 16 παράγραφος 1) στοιχείο γ) 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 4 
παράγραφος 7) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και του άρθρου 9 παράγραφος 1) στοιχείο 
α) της οδηγίας 2009/147/ΕΚ..

Έως τις [τρεις μήνες από την έναρξη 
ισχύος], μέχρις ότου επιτευχθεί η 
κλιματική ουδετερότητα, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαδικασία 
αδειοδότησης, ο σχεδιασμός, η κατασκευή 
και η λειτουργία μονάδων για την 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, η σύνδεσή τους με το δίκτυο και το 
ίδιο το σχετικό δίκτυο και τα πάγια 
στοιχεία αποθήκευσης μπορεί να 
θεωρείται ότι συνιστούν λόγους 
επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και 
εξυπηρετούν τη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια κατά την εξισορρόπηση έννομων 
συμφερόντων στις μεμονωμένες 
περιπτώσεις για τους σκοπούς του άρθρου 
6 παράγραφος 4) και του άρθρου 16 
παράγραφος 1) στοιχείο γ) της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, του άρθρου 4 
παράγραφος 7) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
και του άρθρου 9 παράγραφος 1) στοιχείο 
α) της οδηγίας 2009/147/ΕΚ.»

Or. en

Τροπολογία 300
Martin Hojsík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001
Άρθρο 16 δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 
16δα:
Πρόσβαση στη δικαιοσύνη
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
σύμφωνα με την εθνική έννομη τάξη τους 
και το άρθρο 9 της σύμβασης σχετικά με 
την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη 
συμμετοχή του κοινού στη λήψη 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, 
της 25 Ιουνίου 1998 («σύμβαση του 
Aarhus»), τα μέλη του ενδιαφερόμενου 
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κοινού που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
στοιχείου β), συμπεριλαμβανομένων των 
φυσικών ή νομικών προσώπων ή των 
ενώσεων, οργανώσεων ή ομάδων τους, 
έχουν πρόσβαση σε διαδικασία 
επανεξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή 
άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου 
οργάνου που έχει συσταθεί διά νόμου, 
προκειμένου να αμφισβητήσουν την 
ουσιαστική ή τη διαδικαστική 
νομιμότητα αποφάσεων, πράξεων και 
παραλείψεων οι οποίες:
— δεν συμμορφώνεται με τις νομικές 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 15β, 15γ, 15δ, 16α και 16β της 
παρούσας οδηγίας·ή
- υπάγονται στο άρθρο 10 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/1999
β) Τα ενδιαφερόμενα μέλη του κοινού 
θεωρείται ότι πληρούν τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν:
i) έχουν επαρκές συμφέρον·ή
ii) υποστηρίζουν ότι επέρχεται προσβολή 
δικαιώματος, εάν αυτό απαιτείται ως 
προϋπόθεση από το δικονομικό 
διοικητικό δίκαιο κράτους μέλους.Το τι 
συνιστά επαρκές συμφέρον καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη, σε συνέπεια με τον 
στόχο να δοθεί στα ενδιαφερόμενα μέλη 
του κοινού ευρεία πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη και σύμφωνα με τη Σύμβαση 
του Aarhus.
Προς τούτο, το συμφέρον κάθε μη 
κυβερνητικής οργάνωσης που 
υποστηρίζει την προστασία του 
περιβάλλοντος και πληροί τυχόν 
απαιτήσεις του εθνικού δικαίου θεωρείται 
επαρκές για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου.
γ) Οι παράγραφοι α) και β) δεν 
αποκλείουν τη δυνατότητα 
προκαταρκτικής διαδικασίας εξέτασης 
ενώπιον διοικητικής αρχής και δεν θίγουν 
την απαίτηση να εξαντλούνται οι 
διοικητικές διαδικασίες εξέτασης πριν 
από την προσφυγή σε δικαστικές 
διαδικασίες εξέτασης, εάν υφίσταται 
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τέτοιου είδους απαίτηση κατά το εθνικό 
δίκαιο.Οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να 
είναι ορθές, δίκαιες, εμπρόθεσμες και να 
μην έχουν απαγορευτικό κόστος.
δ) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
τίθενται εύκολα στη διάθεση του κοινού 
πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την 
πρόσβαση στις διοικητικές και 
δικαστικές διαδικασίες εξέτασης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανακοίνωση της Επιτροπής του 2020 σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη 
για περιβαλλοντικά θέματα στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της υπογράμμισε την ανάγκη να 
συμπεριληφθούν στις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, ελλείψει οριζόντιας νομοθεσίας που θα εγγυάται την πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
όσον αφορά το περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ. Η διατύπωση αντικατοπτρίζει διατάξεις σχετικά 
με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε άλλες νομοθετικές πράξεις, όπως το άρθρο 25 της οδηγίας 
για τις βιομηχανικές εκπομπές, 2010/75/ΕΕ. Οι διατάξεις για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου στην ΕΕ.

Τροπολογία 301
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2010/31
Άρθρο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, σε 
όλα τα νέα δημόσια και εμπορικά κτίρια με 
ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 250 
τετραγωνικών μέτρων·

α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, σε 
όλα τα νέα δημόσια και εμπορικά κτίρια με 
ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 250 
τετραγωνικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 302
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2010/31
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Άρθρο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, σε 
όλα τα υφιστάμενα δημόσια και εμπορικά 
κτίρια με ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 250 
τετραγωνικών μέτρων· και

β) έως τις 30 Ιουνίου 2025, σε όλα τα 
υφιστάμενα δημόσια και εμπορικά κτίρια 
με ωφέλιμο εμβαδόν άνω των 250 
τετραγωνικών μέτρων και σε όλα τα νέα 
κτίρια κατοικιών.

Or. en

Τροπολογία 303
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2010/31
Άρθρο 9α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, σε 
όλα τα νέα κτίρια κατοικίας.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 304
Sira Rego

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2010/31
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν και δημοσιοποιούν 
κριτήρια σε εθνικό επίπεδο για την 
πρακτική εφαρμογή των υποχρεώσεων 
αυτών και για πιθανές εξαιρέσεις για 
συγκεκριμένους τύπους κτιρίων, σύμφωνα 
με το εκτιμώμενο τεχνικό και οικονομικό 
δυναμικό των εγκαταστάσεων ηλιακής 
ενέργειας και τα χαρακτηριστικά των 
κτιρίων που καλύπτονται από την 

Τα κράτη μέλη ορίζουν και δημοσιοποιούν 
κριτήρια σε εθνικό επίπεδο για την 
πρακτική εφαρμογή των υποχρεώσεων 
αυτών και για πιθανές εξαιρέσεις για 
συγκεκριμένους τύπους κτιρίων, σύμφωνα 
με το εκτιμώμενο τεχνικό και οικονομικό 
δυναμικό των εγκαταστάσεων ηλιακής 
ενέργειας και αποθήκευσης και τα 
χαρακτηριστικά των κτιρίων που 
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υποχρέωση αυτή.. καλύπτονται από την υποχρέωση αυτή.».

Or. en


