02014L0094 — EL — 12.11.2021 — 002.001 — 1
Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΟΔΗΓΙΑ 2014/94/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Οκτωβρίου 2014
για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(EE L 307 της 28.10.2014, σ. 1)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα

►M1
►M2

Κατ'
17ης
Κατ’
13ης

εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/674 της Επιτροπής της
Νοεμβρίου 2017
εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1745 της Επιτροπής της
Αυγούστου 2019

αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

L 114

1

4.5.2018

L 268

1

22.10.2019

02014L0094 — EL — 12.11.2021 — 002.001 — 2
▼B
ΟΔΗΓΙΑ 2014/94/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Οκτωβρίου 2014
για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, προκειμένου να ελαχι
στοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και να περιοριστούν οι περι
βαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών. Η παρούσα οδηγία
ορίζει ελάχιστες προδιαγραφές για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτι
κών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτωσης των
ηλεκτρονικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού
αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου οι οποίες θα εφαρμοστούν
μέσω των εθνικών πλαισίων πολιτικής των κρατών μελών, καθώς και
κοινές τεχνικές προδιαγραφές για την εν λόγω επαναφόρτωση και
σημεία ανεφοδιασμού, και προδιαγραφές ως προς τις πληροφορίες
προς τους χρήστες.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
1) «εναλλακτικά καύσιμα»: τα καύσιμα ή οι πηγές ενέργειας που χρη
σιμεύουν, έστω και εν μέρει, ως υποκατάστατο για τις πηγές ορυ
κτού πετρελαίου στον ενεργειακό εφοδιασμό στις μεταφορές και
που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην απαλλαγή των μετα
φορών από τις ανθρακούχες εκπομπές και να ενισχύσουν τις περι
βαλλοντικές επιδόσεις του εν λόγω τομέα. Σε αυτά περιλαμβάνο
νται, μεταξύ άλλων:
— η ηλεκτρική ενέργεια,
— το υδρογόνο,
— τα βιοκαύσιμα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο i) της οδη
γίας 2009/28/ΕΚ,
— τα συνθετικά και παραφινικά καύσιμα,
— το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, σε
αέρια μορφή (συμπιεσμένο φυσικό αέριο — CNG) και σε υγρο
ποιημένη μορφή (υγροποιημένο φυσικό αέριο — LNG), και
— το υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (υγραέριο — LPG),
2) «ηλεκτρικό όχημα»: μηχανοκίνητο όχημα εξοπλισμένο με σύστημα
μετάδοσης της κίνησης το οποίο περιέχει τουλάχιστον μία μη περι
φερειακή ηλεκτρική μηχανή ως μετατροπέα ενέργειας με ηλεκτρικό
επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο μπο
ρεί να επαναφορτίζεται εξωτερικά,
3) «σημείο επαναφόρτισης»: διεπαφή ικανή να φορτίσει ένα ηλεκτρικό
όχημα κάθε φορά ή να ανταλλάξει την μπαταρία ενός ηλεκτρικού
οχήματος κάθε φορά,
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4) «σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος»: σημείο επαναφόρτισης
που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού σε ηλεκτρικό όχημα ισχύος
έως 22 kW, αποκλειομένων των μηχανημάτων με ισχύ έως 3,7 kW
τα οποία είναι εγκατεστημένα σε ιδιωτικές κατοικίες ή των οποίων
ο κύριος σκοπός δεν είναι να φορτίζουν ηλεκτρικά οχήματα και τα
οποία δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα,
5) «σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος»: σημείο επαναφόρτισης
που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού σε ηλεκτρικό όχημα ισχύος
υψηλότερης των 22 kW,
6) «από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας»: η από ξηράς παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας μέσω τυποποιημένης διεπαφής σε ελλιμενι
σμένα θαλασσοπλοούντα πλοία ή πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας,
7) «δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού»:
σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού που παρέχει εναλλακτικό
καύσιμο με άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε όλους τους χρήστες
στο σύνολο της Ένωσης. Η άνευ διακρίσεων πρόσβαση μπορεί να
περιλαμβάνει διάφορα μέσα για την ταυτοποίηση, τη χρήση και την
πληρωμή,
8) «σημείο ανεφοδιασμού»: εγκατάσταση ανεφοδιασμού για την
παροχή οποιουδήποτε καυσίμου εξαιρουμένου του LNG, μέσω στα
θερής ή κινητής εγκατάστασης,
9) «σημείο ανεφοδιασμού με LNG»: εγκατάσταση ανεφοδιασμού για
την παροχή LNG, η οποία αποτελείται από εγκατάσταση σταθερή ή
κινητή ή υπεράκτια εγκατάσταση, ή από άλλα συστήματα.

Άρθρο 3
Εθνικά πλαίσια πολιτικής
1.
Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την
ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα
των μεταφορών και την υλοποίηση των σχετικών υποδομών. Περιλαμ
βάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
— αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και της μελλοντικής ανά
πτυξης της αγοράς σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα στον
τομέα των μεταφορών, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα της πιθανής
ταυτόχρονης και συνδυασμένης χρήσης τους, και της ανάπτυξης των
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, λαμβανομένης υπόψη, εφόσον
υπάρχει, της διασυνοριακής συνέχειας,
— εθνικούς σκοπούς και στόχους, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφοι
1, 3 και 5, του άρθρου 6 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 6, 7 και 8 και,
ενδεχομένως, του άρθρου 5 παράγραφος 1, για την ανάπτυξη υπο
δομών εναλλακτικών καυσίμων. Οι εν λόγω εθνικοί σκοποί και
στόχοι καθορίζονται και μπορούν να αναθεωρούνται βάσει της εκτί
μησης της εθνικής, περιφερειακής ή πανενωσιακής ζήτησης, δια
σφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες προδια
γραφές περί υποδομών που ορίζονται στην παρούσα οδηγία,
— μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της επίτευξης των εθνι
κών σκοπών και στόχων που προβλέπονται στο εθνικό πλαίσιο
πολιτικής,
— μέτρα που μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη υποδομών εναλλα
κτικών καυσίμων στις υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών,
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— ορισμός των αστικών/προαστιακών και άλλων πυκνοκατοικημένων
περιοχών και δικτύων, οι οποίες, αναλόγως των αναγκών της αγο
ράς, θα είναι εξοπλισμένες με δημοσίως προσβάσιμα σημεία επανα
φόρτισης σύμφωνα προς το άρθρο 4 παράγραφος 1,
— ορισμός των αστικών/προαστιακών και άλλων πυκνοκατοικημένων
περιοχών και δικτύων, οι οποίες, αναλόγως των αναγκών της αγο
ράς, θα είναι εξοπλισμένες με σημεία ανεφοδιασμού με CNG σύμ
φωνα προς το άρθρο 6 παράγραφος 7,
— αξιολόγηση της ανάγκης εγκατάστασης σημείων ανεφοδιασμού με
LNG σε λιμένες εκτός του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ,
— εξέταση της ανάγκης εγκατάστασης ηλεκτρικού ανεφοδιασμού σε
αερολιμένες προς χρήση από ακινητοποιημένα αεροσκάφη.
2.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στα εθνικά πλαίσια πολιτικής
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των διαφόρων τρόπων μεταφοράς που
υπάρχουν στο έδαφος κάθε κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων
αυτών για τους οποίους οι διαθέσιμες εναλλακτικές αντί των ορυκτών
καυσίμων είναι περιορισμένες.
3.
Στα εθνικά πλαίσια πολιτικής λαμβάνονται υπόψη, αναλόγως, τα
συμφέροντα των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, καθώς και
εκείνα των ενδιαφερόμενων φορέων.
4.
Εφόσον απαιτείται, τα κράτη μέλη συνεργάζονται, μέσω διαβου
λεύσεων ή κοινών πλαισίων πολιτικής, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα
μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της παρούσας
οδηγίας είναι συνεκτικά και συντονισμένα.
5.
Τα μέτρα στήριξης των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων εφαρ
μόζονται σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της
ΣΛΕΕ.
6.
Τα εθνικά πλαίσια πολιτικής οφείλουν να συμμορφώνονται προς
την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία ως προς το περιβάλλον και την
προστασία του κλίματος.
7.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εθνικά πλαίσια πολιτικής τους
στην Επιτροπή έως τις 18 Νοεμβρίου 2016.
8.
Βάσει των πλαισίων εθνικής πολιτικής, η Επιτροπή δημοσιεύει και
ενημερώνει τακτικά τις πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς στόχους
και τους σκοπούς που υποβάλλει κάθε κράτος μέλος όσον αφορά:
— τον αριθμό των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης,
— τα σημεία ανεφοδιασμού με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε
θαλάσσιους και εσωτερικούς λιμένες,
— τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων
οχημάτων με LNG,
— τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων
οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG).
Κατά περίπτωση δημοσιεύονται επίσης οι ακόλουθες πληροφορίες σχε
τικά με:
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— δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο,
— υποδομές για από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε θαλάσσι
ους και εσωτερικούς λιμένες,
— υποδομές ηλεκτρικού ανεφοδιασμού για ακινητοποιημένα αεροπλά
να.
9.
Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη κατά την υποβολή εκθέσεων
ως προς τα εθνικά πλαίσια πολιτικής μέσω κατευθυντήριων γραμμών
που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4, αξιολογεί τη συνάφεια
των εθνικών πλαισίων πολιτικής σε ενωσιακό επίπεδο και συνδράμει τα
κράτη μέλη στη διαδικασία συνεργασίας που προβλέπεται στην παρά
γραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια για μεταφορές
1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, μέσω των εθνικών τους πλαισίων
πολιτικής, ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 υπάρχει ικανός αριθμός
σημείων επαναφόρτισης για το κοινό προκειμένου να εξασφαλιστεί
ότι τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε
αστικές/προαστιακές και σε άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές και,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, εντός δικτύων που καθορίζουν τα
κράτη μέλη. Ο αριθμός αυτών των σημείων επαναφόρτισης θα προσ
διοριστεί λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τον αριθμό των ηλεκτρι
κών οχημάτων που εκτιμάται ότι θα είναι ταξινομημένα έως το τέλος
του 2020, που ορίζεται στα εθνικά τους πλαίσια πολιτικής, καθώς και
τις βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις που εκδίδει η Επιτροπή. Εφόσον
απαιτείται, θα λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες που αφορούν την
εγκατάσταση των δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης σε
σταθμούς των δημόσιων μέσων μεταφοράς.
2.
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την εφαρμογή των απαιτήσεων της
παραγράφου 1 και, συναρτήσει αυτής, θα υποβάλει πρόταση για την
τροποποίηση αυτής της οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της
αγοράς των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι σε κάθε κράτος μέλος προστίθενται επιπλέον δημοσίως προσβάσιμα
σημεία επαναφόρτισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, σε αστικούς/προα
στιακούς οικισμούς και άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές, τουλάχι
στον στο υφιστάμενο δίκτυο ΔΕΔ -Μ.
3.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης μέτρα, στα εθνικά πλαίσια
πολιτικής τους, για να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την προώθηση
σημείων επαναφόρτισης τα οποία δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα.
4.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα σημεία επαναφόρτισης ηλε
κτρικών οχημάτων κανονικής ισχύος, εξαιρέσει των ασύρματων ή επα
γωγικών μονάδων, τα οποία θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν από τις
18 Νοεμβρίου 2017 πληρούν τουλάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές
του παραρτήματος II σημείο 1.1 και τις ειδικές προδιαγραφές ασφα
λείας που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων υψηλής ισχύος, εξαιρέσει των ασύρματων ή επαγωγικών
μονάδων, τα οποία θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν από τις 18 Νοεμ
βρίου 2017 πληρούν τουλάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρ
τήματος II σημείο 1.2.
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5.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ανάγκη παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας από ξηράς σε πλοία εσωτερικής ή θαλάσσιας ναυσιπλοΐας σε
θαλάσσιους λιμένες και λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας αξιολογείται
εντός των εθνικών πλαισίων πολιτικής τους. Η από ξηράς παροχή ηλε
κτρικής ενέργειας εγκαθίσταται κατά προτεραιότητα σε λιμένες του
κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ, και σε άλλους λιμένες, έως τις
31 Δεκεμβρίου 2025, εκτός εάν δεν υπάρχει ζήτηση και το κόστος
είναι δυσανάλογο προς τα οφέλη, μεταξύ των οποίων και τα περιβαλ
λοντικά οφέλη.
6.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εγκαταστάσεις από ξηράς
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας των πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες
μεταφορές οι οποίες θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν από τις 18 Νοεμ
βρίου 2017 πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος II
σημείο 1.7.
7.
Για την επαναφόρτιση στα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επανα
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι
τεχνικά εφικτό και οικονομικά εύλογο, ευφυή συστήματα μέτρησης,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 28 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ και
τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 της εν λόγω
οδηγίας.
8.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διαχειριστές δημοσίως προσβά
σιμων σημείων επαναφόρτισης να είναι ελεύθεροι να αγοράζουν ηλε
κτρική ενέργεια από οποιονδήποτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας
της Ένωσης, με την επιφύλαξη συμφωνίας του προμηθευτή. Οι διαχει
ριστές σημείων επαναφόρτισης έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπη
ρεσίες επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους πελάτες βάσει συμ
βολαίου, μεταξύ άλλων και εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλων
παρόχων υπηρεσιών.
9.
Όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης προβλέπουν
επίσης δυνατότητα χρέωσης επί τούτω για τους χρήστες ηλεκτρικών
οχημάτων χωρίς τη σύναψη συμβολαίου με τον σχετικό προμηθευτή
ή διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας.
10.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι τιμές που χρεώνονται από
τους διαχειριστές δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης να
είναι εύκολα και άμεσα συγκρίσιμες, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις.
11.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές των συστημά
των διανομής συνεργάζονται χωρίς διακρίσεις με κάθε πρόσωπο το
οποίο εγκαθιστά ή διαχειρίζεται δημοσίως προσβάσιμα σημεία επανα
φόρτισης.
12.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το νομικό πλαίσιο επιτρέπει τη
σύναψη συμβάσεως περί παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε σημείο επα
ναφόρτισης με άλλους προμηθευτές πέραν του προμηθευτή του νοικο
κυριού ή των χώρων όπου ευρίσκονται αυτά τα σημεία επαναφόρτισης.
13.
Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, η
Ένωση θα επιδιώξει την ανάπτυξη, από τους ενδεδειγμένους οργανι
σμούς τυποποίησης, ευρωπαϊκών προτύπων που θα περιέχουν λεπτομε
ρείς τεχνικές προδιαγραφές για ασύρματη φόρτιση και για αντικατά
σταση συσσωρευτών μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και για τα
σημεία επαναφόρτισης μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας L και ηλε
κτρικών λεωφορείων.
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14.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 8 για τα ακόλουθα:
α) τη συμπλήρωση του παρόντος άρθρου και των σημείων 1.3, 1.4, 1.5,
1.6 και 1.8 του παραρτήματος II προκειμένου να απαιτείται η συμ
μόρφωση των προς ανάπτυξη ή ανανέωση υποδομών, με τις τεχνικές
προδιαγραφές οι οποίες περιλαμβάνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα
που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με την παράγραφο 13 του παρόντος
άρθρου, εφόσον οι σχετικοί ΕΟΤ έχουν συστήσει μόνο μία τεχνική
λύση με τεχνικές προδιαγραφές κατά τα οριζόμενα σε σχετικό ευρω
παϊκό πρότυπο·
β) την αναπροσαρμογή των παραπομπών στα πρότυπα που αναφέρο
νται στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ σημείο 1,
εφόσον τα πρότυπα αυτά αντικαθίστανται από νέες εκδοχές τους
που υιοθετούνται από τους οικείους οργανισμούς τυποποίησης.
Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να ακολουθεί τη συνήθη πρακτική
της και να διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, περιλαμβανο
μένων και εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, πριν από την έκδοση
των εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις προβλέπουν μεταβατικές περιό
δους τουλάχιστον 24 μηνών προτού οι τεχνικές προδιαγραφές που περι
λαμβάνουν ή οι τροποποιήσεις τους γίνουν δεσμευτικές για την υπο
δομή η οποία πρόκειται να αναπτυχθεί ή να ανανεωθεί.

Άρθρο 5
Εφοδιασμός με υδρογόνο για οδικές μεταφορές
1.
Τα κράτη μέλη τα οποία αποφασίζουν να περιλάβουν στο εθνικό
τους πλαίσιο πολιτικής δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με
υδρογόνο μεριμνούν ώστε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 να είναι διαθέ
σιμος ικανός αριθμός τέτοιων σημείων ανεφοδιασμού προκειμένου να
διασφαλίζεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων που κινούνται
με υδρογόνο, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων κυψελών καυσί
μων, εντός δικτύων που καθορίζουν αυτά τα κράτη μέλη, συμπεριλαμ
βανομένων διασυνοριακών συνδέσεων όπου ενδείκνυται.
2.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία
ανεφοδιασμού με υδρογόνο που θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν από
τις 18 Νοεμβρίου 2017 πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρ
τήματος II σημείο 2.
3.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδό
τηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8 με σκοπό την αναπροσαρμογή
των στοιχείων αναφοράς των προτύπων που αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ σημείο 2, σε περίπτωση που τα
πρότυπα αυτά αντικατασταθούν από νέες εκδοχές τους που θα θεσπί
σουν οι οικείοι οργανισμοί τυποποίησης.
Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να ακολουθεί τη συνήθη πρακτική
της και να διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, περιλαμβανο
μένων και εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, πριν από την έκδοση
των εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις προβλέπουν μεταβατικές περιό
δους τουλάχιστον μηνών προτού οι τεχνικές προδιαγραφές που περι
λαμβάνουν ή οι τροποποιήσεις τους γίνουν δεσμευτικές για την υπο
δομή η οποία πρόκειται να αναπτυχθεί ή να ανανεωθεί.
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Άρθρο 6
Εφοδιασμός με φυσικό αέριο για τις μεταφορές
1.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, μέσω των εθνικών τους πλαισίων
πολιτικής, ότι υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με LNG
σε θαλάσσιους λιμένες προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κυκλοφο
ρία πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή θαλασσοπλοούντων πλοίων που
κινούνται με LNG σε ολόκληρο το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ έως τις
31 Δεκεμβρίου 2025. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται, εφόσον απαιτείται,
με γειτονικά κράτη μέλη για την εξασφάλιση επαρκούς κάλυψης του
κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ.
2.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, μέσω των εθνικών τους πλαισίων
πολιτικής, ότι υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με LNG
σε εσωτερικούς λιμένες προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κυκλοφο
ρία πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή θαλασσοπλοούντων πλοίων που
κινούνται με LNG σε ολόκληρο το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ έως τις
31 Δεκεμβρίου 2030. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται, εφόσον απαιτείται,
με γειτονικά κράτη μέλη για την εξασφάλιση επαρκούς κάλυψης του
κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ.
3.
Τα κράτη μέλη ορίζουν στα εθνικά πλαίσια πολιτικής τους θαλάσ
σιους και εσωτερικούς λιμένες οι οποίοι πρέπει να παρέχουν πρόσβαση
στα σημεία ανεφοδιασμού με LNG που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 2, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.
4.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, μέσω των εθνικών τους πλαισίων
πολιτικής, ότι υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με υγρο
ποιημένο φυσικό αέριο (LNG) για το κοινό έως τις 31 Δεκεμβρίου
2025, τουλάχιστον στο υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ -Μ, προκειμέ
νου να εξασφαλίζεται ότι τα βαρέα επαγγελματικά μηχανοκίνητα οχή
ματα που λειτουργούν με LNG μπορούν να κυκλοφορούν παντού στην
Ένωση, εφόσον υπάρχει σχετική ζήτηση και το κόστος δεν είναι δυσα
νάλογο προς τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών
οφελών.
5.
Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της απαίτησης της παραγρά
φου 4 και, συναρτήσει αυτής, υποβάλλει πρόταση για την τροποποίηση
αυτής της οδηγίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, λαμβάνοντας υπόψη
την αγορά των βαρέων επαγγελματικών μηχανοκίνητων οχημάτων που
λειτουργούν με LNG και με σκοπό να εξασφαλίζεται ότι σε κάθε κρά
τος μέλος υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με LNG για
το κοινό.
6.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν στο έδαφός τους επαρκές σύστημα
διανομής για την τροφοδοσία με LNG, περιλαμβανομένων εγκαταστά
σεων φόρτωσης για βυτιοφόρα οχήματα προκειμένου να προμηθεύσουν
τα σημεία ανεφοδιασμού που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και
4. Κατά παρέκκλιση, γειτονικά κράτη μέλη μπορούν, στο πλαίσιο της
εθνικής τους πολιτικής, να σχηματίζουν συμπράξεις με σκοπό την υλο
ποίηση της παρούσας απαίτησης. Οι συμφωνίες σύμπραξης εντάσσονται
στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των κρατών μελών βάσει της
παρούσας οδηγίας.
7.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, μέσω των εθνικών τους πλαισίων
πολιτικής, ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 υπάρχει ικανός αριθμός
σημείων ανεφοδιασμού με CNG για το κοινό προκειμένου να εξασφα
λιστεί ότι, κατ' εφαρμογή της έκτης περίπτωσης του άρθρου 3 παρά
γραφος 1, τα μηχανοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούν CNG μπορούν
να κυκλοφορήσουν σε αστικές/προαστιακές και σε άλλες πυκνοκατοι
κημένες περιοχές και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, εντός δικτύων που
καθορίζουν τα κράτη μέλη.
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8.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, μέσω των εθνικών τους πλαισίων
πολιτικής, ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 υπάρχει ικανός αριθμός
σημείων ανεφοδιασμού με CNG για το κοινό, τουλάχιστον στο υφιστά
μενο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ -Μ, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα
βαρέα επαγγελματικά μηχανοκίνητα οχήματα που λειτουργούν με
CNG μπορούν να κυκλοφορούν παντού στην Ένωση.
9.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα σημεία ανεφοδιασμού μηχα
νοκίνητων οχημάτων με CNG τα οποία θα αναπτυχθούν ή θα ανανεω
θούν από τις 18 Νοεμβρίου 2017 πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές
του παραρτήματος II σημείο 3.4.
10.
Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, η
Ένωση θα επιδιώξει την ανάπτυξη προτύπων από τους αρμόδιους ευρω
παϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένων
λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών για:
α) τα σημεία ανεφοδιασμού πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες και εσω
τερικές πλωτές μεταφορές με LNG·
β) τα σημεία ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων με LNG και
CNG.
11.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 8 για τα ακόλουθα:
α) τη συμπλήρωση του παρόντος άρθρου και των σημείων 3.1, 3.2 και
3.4 του παραρτήματος II προκειμένου να απαιτείται συμμόρφωση
των προς ανάπτυξη ή ανανέωση υποδομών με τις τεχνικές προδια
γραφές που περιέχονται στα πρότυπα που πρόκειται να αναπτυχθούν
σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 10 του παρόντος
άρθρου, στην περίπτωση που οι σχετικοί ΕΟΤ έχουν συστήσει μόνο
μία τεχνική λύση με τεχνικές προδιαγραφές κατά τα οριζόμενα σε
σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο συμβατό προς τα σχετικά διεθνή πρό
τυπα, κατά περίπτωση·
β) την αναπροσαρμογή των παραπομπών στα πρότυπα που αναφέρο
νται στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται ή πρόκειται να ορι
στούν στο παράρτημα ΙΙ σημείο 3, όταν τα πρότυπα αυτά αντικαθί
στανται από νέες εκδοχές τους που υιοθετούνται από τους οικείους
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης.
Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να ακολουθεί τη συνήθη πρακτική
της και να διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, περιλαμβανο
μένων και εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, πριν από την έκδοση
των εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις προβλέπουν μεταβατικές περιό
δους τουλάχιστον 24 μηνών προτού οι τεχνικές προδιαγραφές που περι
λαμβάνουν ή οι τροποποιήσεις τους γίνουν δεσμευτικές για την υπο
δομή η οποία πρόκειται να αναπτυχθεί ή να ανανεωθεί.
12.
Ελλείψει προτύπου που περιλαμβάνει λεπτομερείς τεχνικές προ
διαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες
και εσωτερικές πλωτές μεταφορές με LNG, τα οποία αναφέρονται στην
παράγραφο 10 στοιχείο α), ιδίως δε ελλείψει προδιαγραφών για τον
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ανεφοδιασμό με LNG, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), της Κεντρικής Επιτρο
πής για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο (CCNR), της Επιτροπής για τον
Δούναβη και άλλων συναφών διεθνών φόρουμ, εξουσιοδοτείται να
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8 με τις
οποίες θα θεσπίζει:
— απαιτήσεις διασυνδέσεων μεταφοράς LNG με δεξαμενόπλοια για τις
θαλάσσιες και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές,
— απαιτήσεις σχετικά με πτυχές που αφορούν την ασφάλεια της χερ
σαίας αποθήκευσης και της διαδικασίας ανεφοδιασμού με LNG στις
θαλάσσιες και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές.
Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή, πριν από την έκδοση των εν λόγω
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, να ακολουθεί τη συνήθη πρακτική της
και να προβαίνει σε διαβουλεύσεις με σχετικές ομάδες εμπειρογνωμό
νων για τις θαλάσσιες μεταφορές και για τις εσωτερικές πλωτές μετα
φορές, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων των εθνικών
αρχών για θαλάσσιες ή εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Άρθρο 7
Ενημέρωση των χρηστών
1.
Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2009/30/ΕΚ, τα κράτη μέλη δια
σφαλίζουν ότι διατίθενται σχετικές, συνεπείς και σαφείς πληροφορίες
όσον αφορά εκείνα τα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία μπορούν να
τροφοδοτούνται τακτικά με μεμονωμένα καύσιμα που διατίθενται
στην αγορά ή να ανεφοδιάζονται σε σημεία ανεφοδιασμού. Οι πληρο
φορίες αυτές μπορούν να περιέχονται στα εγχειρίδια των μηχανοκίνη
των οχημάτων, στα σημεία ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης, στα
μηχανοκίνητα οχήματα και σε αντιπροσωπείες μηχανοκίνητων οχημά
των στην επικράτειά τους. Η απαίτηση αυτή ισχύει για τα μηχανοκίνητα
οχήματα και τα εγχειρίδια μηχανοκίνητων οχημάτων που διατίθενται
στην αγορά μετά από τις 18 Νοεμβρίου 2016.
2.
Η παροχή πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 βασί
ζεται στις διατάξεις επισήμανσης που αφορούν τη συμμόρφωση των
καυσίμων βάσει των προτύπων των ΕΟΤ που καθορίζουν τις τεχνικές
προδιαγραφές των καυσίμων. Όταν τα πρότυπα αυτά αναφέρονται σε
γραφική παράσταση, περιλαμβανομένου χρωματικού κώδικα, η γραφική
παράσταση είναι απλή, εύκολα κατανοητή και ευδιάκριτη:
α) στις αντίστοιχες αντλίες και στα ακροφύσιά τους σε όλα τα σημεία
ανεφοδιασμού, από την ημερομηνία που τα καύσιμα τίθενται στην
αγορά·
β) επάνω ή πολύ κοντά σε όλα τα καπάκια δεξαμενών καυσίμων όλων
των μηχανοκίνητων οχημάτων που συνιστώνται και είναι συμβατά
με τα εν λόγω καύσιμα και στα εγχειρίδια των μηχανοκίνητων οχη
μάτων, όταν τα εν λόγω μηχανοκίνητα οχήματα τίθενται στην αγορά
μετά τις 18 Νοεμβρίου 2016.
3.
Εφόσον συντρέχει περίπτωση, ειδικότερα δε για το φυσικό αέριο
και το υδρογόνο, κατά την αναγραφή των τιμών των καυσίμων στα
πρατήρια, θα αναγράφεται, ενημερωτικά, σύγκριση των σχετικών
τιμών ανά μονάδα. Η αναγραφή αυτής της πληροφορίας δεν θα παρα
πλανά και δεν θα δημιουργεί σύγχυση στον χρήστη.
Προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και η
διαφάνεια στις τιμές των καυσίμων με τρόπο ομοιόμορφο σε ολόκληρη
την Ένωση, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, με εκτελεστικές
πράξεις, κοινή μεθοδολογία για την τιμή ανά μονάδα των εναλλακτικών
καυσίμων.
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4.
Όταν τα πρότυπα των ΕΟΤ που καθορίζουν τεχνικές προδιαγρα
φές καυσίμου δεν περιλαμβάνουν διατάξεις επισήμανσης για συμμόρ
φωση προς τα εν λόγω πρότυπα, όταν οι διατάξεις επισήμανσης δεν
αναφέρονται σε γραφική παράσταση, περιλαμβανομένου χρωματικού
κώδικα, ή όταν οι διατάξεις επισήμανσης δεν είναι κατάλληλες για
την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή μπορεί,
για την ενιαία εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, να αναθέσει στους
ΕΟΤ να εκπονήσουν προδιαγραφές για την επισήμανση της συμβατό
τητας ή να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό της γρα
φικής παράστασης της συμβατότητας για τα καύσιμα που εισάγονται
στην αγορά της Ένωσης και ανέρχονται στο 1 % του συνολικού όγκου
των πωλήσεων, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής, σε περισσότερα από
ένα κράτη μέλη.
5.
Εάν αναπροσαρμοσθούν οι διατάξεις επισήμανσης των αντίστοι
χων προτύπων ΕΟΤ, εάν εκδοθούν εκτελεστικές πράξεις σχετικά με την
επισήμανση ή αναπτυχθούν νέα πρότυπα ΕΟΤ για εναλλακτικά καύσι
μα, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι αντίστοιχες απαιτήσεις επισήμανσης
εφαρμόζονται σε όλα τα σημεία ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης και
στα μηχανοκίνητα οχήματα που ταξινομούνται στην επικράτεια των
κρατών μελών 24 μήνες μετά την αντίστοιχη επικαιροποίηση ή έκδοσή
τους.
6.
Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εκδί
δονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 9 παράγραφος 2.
7.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, οσάκις υπάρχουν, τα δεδομένα
της γεωγραφικής τοποθεσίας των δημοσίως προσβάσιμων σημείων ανε
φοδιασμού και επαναφόρτισης με εναλλακτικά καύσιμα που καλύπτο
νται στην παρούσα οδηγία διατίθενται σε όλους τους χρήστες, σε ανοι
κτή και ισότιμη βάση. Όσον αφορά τα σημεία επαναφόρτισης, τα δεδο
μένα, οσάκις υπάρχουν, μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες ως
προς την πρόσβαση και την επαναφόρτιση σε πραγματικό χρόνο.

Άρθρο 8
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.
Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην
Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.
Η προβλεπόμενη στα άρθρα 4, 5 και 6 εξουσία έκδοσης κατ'
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε
ετών από τις 17 Νοεμβρίου 2014. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχε
τικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες
πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 4, 5 και 6 δύναται
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της αρμο
διότητας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ
την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται
σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.
4.
Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοι
νοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
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5.
Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα
άρθρα 4, 5 και 6 τίθενται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρ
ρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθε
σμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου
αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν
αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να διατυπώσουν αντίρρηση.
Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Άρθρο 9
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή απο
τελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Όταν
η εν λόγω επιτροπή δεν διατυπώνει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το
σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4
τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
3.
Σε περίπτωση που η επιτροπή πρέπει να γνωμοδοτήσει με γραπτή
διαδικασία, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, αν,
εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο
πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με
απλή πλειοψηφία.
Άρθρο 10
Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση
1.
Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με
την εφαρμογή του εθνικού του πλαισίου πολιτικής έως τις 18 Νοεμβρίου
2019 και ανά τριετία στη συνέχεια. Στις εκθέσεις αυτές περιλαμβάνο
νται οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα Ι και, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, αναλύεται το επίπεδο υλοποίησης των εθνικών
σκοπών και στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.
2.
Έως τις 18 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση των
εθνικών πλαισίων πολιτικής και με τη συνοχή τους σε ενωσιακό επίπεδο,
καθώς και αξιολόγηση του επιπέδου υλοποίησης των εθνικών σκοπών
και στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.
3.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
ανά τριετία από τις 18 Νοεμβρίου 2020.
Η έκθεση της Επιτροπής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
— εκτίμηση των μέτρων που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη,
— εκτίμηση του αντικτύπου αυτής της οδηγίας στην ανάπτυξη της
αγοράς για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και της συμβολής
της στην αγορά εναλλακτικών καυσίμων για τις μεταφορές, καθώς
και των επιπτώσεών της στην οικονομία και στο περιβάλλον,
— πληροφορίες σχετικά με την τεχνική πρόοδο και την ανάπτυξη της
αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφο
ρών και των σχετικών υποδομών που καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία, καθώς και τυχόν άλλου εναλλακτικού καυσίμου.
Η Επιτροπή μπορεί να τονίζει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και
να προβαίνει σε ενδεδειγμένες συστάσεις.
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Η Επιτροπή στην έκθεσή της αξιολογεί επίσης τις απαιτήσεις και τις
ημερομηνίες που ορίζονται στην παρούσα οδηγία σε σχέση με τη δημι
ουργία υποδομών και την εφαρμογή των προδιαγραφών, λαμβάνοντας
υπόψη τις τεχνικές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς και τις εξελίξεις
στην αγορά των αντίστοιχων εναλλακτικών καυσίμων, και την συνο
δεύει ενδεχομένως με νομοθετική πρόταση.
4.
Η Επιτροπή θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την
υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη για τα στοιχεία που απαριθμού
νται στο παράρτημα Ι.
5.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρ
μογή της παρούσας οδηγίας και κατά περίπτωση υποβάλλει πρόταση
τροποποίησής της με νέες κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τις υποδο
μές των εναλλακτικών καυσίμων που εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής
της παρούσας οδηγίας.
6.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει σκό
πιμο, εγκρίνει σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της στρατηγικής που
καθορίζεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Καθαρή ενέργεια για τις μετα
φορές: Μια ευρωπαϊκή στρατηγική εναλλακτικών καυσίμων», ώστε να
επιτύχει την ευρύτερη δυνατή χρήση των εναλλακτικών καυσίμων στις
μεταφορές, διασφαλίζοντας παράλληλα τεχνολογική ουδετερότητα, και
να προωθήσει τη βιώσιμη ηλεκτρική κινητικότητα σε ολόκληρη την
Ένωση. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να λάβει υπόψη επιμέρους ανάγκες
της αγοράς και τις εξελίξεις στα κράτη μέλη.

Άρθρο 11
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα
οδηγία το αργότερο έως τις 18 Νοεμβρίου 2016. Ενημερώνουν αμέσως
την Επιτροπή σχετικά.
2.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέ
χουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παραπομπή
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον
τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η παραπομπή.
3.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημο
σίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 13
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΚΘΕΣΗ
Η έκθεση περιλαμβάνει περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν σε κράτος μέλος
προς υποστήριξη της δημιουργίας υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Η έκθεση
περιέχει τουλάχιστον τα κατωτέρω στοιχεία.
1. Νομικά μέτρα
Πληροφορίες για την θέσπιση νομικών μέτρων, τα οποία μπορεί να συνί
στανται σε νομοθετικά, ρυθμιστικά και διοικητικά μέτρα για τη στήριξη της
δημιουργίας υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, όπως οικοδομικές άδειες,
άδειες για χώρους στάθμευσης, πιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων
των επιχειρήσεων, παραχωρήσεις πρατηρίων καυσίμων.
2. Μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της εφαρμογής του εθνικού πλαισίου
πολιτικής
Οι πληροφορίες για τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
— άμεσα κίνητρα για την αγορά μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν
εναλλακτικά καύσιμα ή τη δημιουργία της υποδομής,
— πρόβλεψη φορολογικών κινήτρων για την προώθηση μεταφορικών
μέσων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και τις σχετικές υποδο
μές,
— χρήση δημόσιων συμβάσεων για τη στήριξη των εναλλακτικών καυσί
μων, συμπεριλαμβανομένων των ομαδοποιημένων συμβάσεων,
— μη οικονομικά κίνητρα από την πλευρά της ζήτησης: π.χ. προτιμησιακή
πρόσβαση σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, πολιτική στάθμευσης,
ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας,
— εξέταση της ανάγκης εγκατάστασης σημείων ανεφοδιασμού με ανανεώ
σιμο καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης σε αερολιμένες στο
κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ,
— τεχνικά και διοικητικά μέτρα και νομοθεσία σχετικά με την αδειοδότηση
της προμήθειας εναλλακτικών καυσίμων προκειμένου να διευκολυνθεί η
διαδικασία αδειοδότησης.
3. Ανάπτυξη και στήριξη της κατασκευής
Ετήσιος δημόσιος προϋπολογισμός προοριζόμενος για την ανάπτυξη υποδο
μών εναλλακτικών καυσίμων, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος
των εναλλακτικών καυσίμων και των μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές,
πλωτές και αεροπορικές).
Ετήσιος δημόσιος προϋπολογισμός προοριζόμενος για την ενίσχυση εργο
στασίων μεταποίησης για τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων, ο οποίος
διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των εναλλακτικών καυσίμων και των
μεταφορών.
Εντοπισμός τυχόν ιδιαίτερων αναγκών κατά την αρχική φάση της ανάπτυξης
υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.
4. Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη (ΕΤΑ&Ε)
Ετήσιος δημόσιος προϋπολογισμός προοριζόμενος για τη στήριξη της
ΕΤΑ&Ε για εναλλακτικά καύσιμα, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με
το είδος των καυσίμων και των μεταφορών.
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5. Σκοποί και στόχοι
— εκτίμηση του αναμενόμενου αριθμού οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα
ως το 2020, το 2025 και το 2030,
— επίπεδο επίτευξης των εθνικών στόχων όσον αφορά την ανάπτυξη υπο
δομών εναλλακτικών καυσίμων στα διάφορα είδη μεταφορών (οδικές,
σιδηροδρομικές, πλωτές και αεροπορικές),
— επίπεδο επίτευξης των εθνικών στόχων, ανά έτος, όσον αφορά την ανά
πτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στα διάφορα είδη μεταφορών,
— πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για να λαμβά
νεται υπόψη η αποδοτικότητα της φόρτισης στα σημεία επαναφόρτισης
υψηλής ισχύος.
6. Αναπτύξεις υποδομών εναλλακτικών καυσίμων
Μεταβολές στην προσφορά (πρόσθετη χωρητικότητα υποδομών) και στη
ζήτηση (πράγματι χρησιμοποιηθείσα χωρητικότητα).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.

Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία επαναφόρτισης

1.1. Σημεία επαναφόρτισης κανονικής ισχύος για μηχανοκίνητα οχήματα
Τα σημεία επαναφόρτισης κανονικής ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος
(AC) για ηλεκτρικά οχήματα είναι εξοπλισμένα, για σκοπούς διαλειτουργι
κότητας, τουλάχιστον με ρευματολήπτες ή συνδετήρες οχημάτων τύπου 2,
όπως περιγράφονται στο πρότυπο EN62196-2. Διατηρώντας παράλληλα τη
συμβατότητα τύπου 2, οι εν λόγω ρευματολήπτες μπορούν να είναι εξοπλι
σμένοι με χαρακτηριστικά όπως τα κλείστρα ασφαλείας.
1.2. Σημεία επαναφόρτισης κανονικής ισχύος για μηχανοκίνητα οχήματα
Τα σημεία επαναφόρτισης υψηλής ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
για ηλεκτρικά οχήματα είναι εξοπλισμένα, για σκοπούς διαλειτουργικότη
τας, τουλάχιστον με συνδετήρες τύπου 2, όπως περιγράφονται στο πρότυπο
EN62196-2.
Τα σημεία επαναφόρτισης υψηλής ισχύος συνεχούς ρεύματος (DC) για
ηλεκτρικά οχήματα είναι εξοπλισμένα, για σκοπούς διαλειτουργικότητας,
τουλάχιστον με σύστημα φόρτισης «Combo 2» με συνδυασμό, όπως περι
γράφονται στο αντίστοιχο πρότυπο EN62196-3.
1.3. Σημεία ασύρματης επαναφόρτισης μηχανοκίνητων οχημάτων
1.4. Ανταλλαγή συσσωρευτών μηχανοκίνητων οχημάτων
1.5. Σημεία επαναφόρτισης μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας -L
1.6. Σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων
1.7. Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς σε θαλασσοπλοούντα πλοία
Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς σε θαλασσοπλοούντα πλοία,
συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της εγκατάστασης και της δοκιμής
των συστημάτων, συμμορφώνεται προς τις τεχνικές προδιαγραφές του προ
τύπου IEC/ISO/IEEE 80005-1.
1.8. Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς σε πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας
2.

Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων
οχημάτων με υδρογόνο

▼M2
2.1. Τα υπαίθρια σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο που διανέμουν αέριο υδρο
γόνο ως καύσιμο σε μηχανοκίνητα οχήματα πληρούν τις απαιτήσεις διαλει
τουργικότητας που περιγράφονται στο πρότυπο EN 17127 «Υπαίθρια
σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο τα οποία διανέμουν αέριο υδρογόνο
και περιλαμβάνουν πρωτόκολλα πλήρωσης».
2.2. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υδρογόνου που διανέμεται από τα σημεία
ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων με υδρογόνο πληρούν τις απαιτή
σεις που περιγράφονται στο πρότυπο EN 17124, «Καύσιμο υδρογόνο —
Προδιαγραφές προϊόντος και διασφάλιση ποιότητας — Εφαρμογές κυψελών
καυσίμου μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEM) για οδικά οχήματα», οι
δε μέθοδοι που εξασφαλίζουν την ποιότητα του υδρογόνου περιγράφονται
επίσης στο πρότυπο.
2.3. Ο αλγόριθμος εφοδιασμού συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 17127, «Υπαίθρια σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο τα οποία διανέ
μουν αέριο υδρογόνο και περιλαμβάνουν πρωτόκολλα πλήρωσης».
2.4. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης των συνδετήρων που
συμμορφώνονται με το πρότυπο EN ISO 17268, οι συνδετήρες για τον
ανεφοδιασμό των μηχανοκίνητων οχημάτων με αέριο υδρογόνο πληρούν
το πρότυπο EN ISO 17268 για τον «Συνδετήριο εξοπλισμό ανεφοδιασμού
των χερσαίων οχημάτων με αέριο υδρογόνο».
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▼B
3.

Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο

3.1. Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού πλοίων εσωτερικής
ναυσιπλοΐας ή θαλασσοπλοούντων πλοίων με LNG.
3.2. Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχη
μάτων με LNG

▼M2
3.3. Η κατατομή του συνδετήρα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO
14469 «Οδικά οχήματα — Συνδετήρας ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο
φυσικό αέριο (CNG)».

▼B
3.4. Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχη
μάτων με CNG

