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ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 31.1.2013  
C(2013) 404 final 

  

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 31.1.2013 

σχετικά με τη διόρθωση του ουγγρικού κειμένου του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 244/2012 της Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των 

κτηρίων με τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό 
των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των 

κτηρίων και των δομικών στοιχείων  

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Το ουγγρικό κείμενο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 244/2012 περιέχει 
αρκετά λάθη. Για να ευθυγραμμιστεί το ουγγρικό κείμενο με το αγγλικό, πρέπει να εκδοθεί 
νέος κανονισμός. 

2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Διϋπηρεσιακή διαβούλευση με τη Νομική Υπηρεσία και τη ΓΔ ENER σχετικά με τη 
διόρθωση του κανονισμού. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Διόρθωση ουγγρικών όρων. 
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ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 31.1.2013 

σχετικά με τη διόρθωση του ουγγρικού κειμένου του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 244/2012 της Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των 

κτηρίων με τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό 
των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των 

κτηρίων και των δομικών στοιχείων  

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων1, και ιδίως το άρθρο 5 
παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το ουγγρικό κείμενο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 244/20122 
περιέχει αρκετά λάθη. 

(2) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 244/2012 θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Αφορά μόνο την έκδοση στην ουγγρική γλώσσα.  

                                                 
1 ΕΕ L 153 της 18.06.2010, σ. 13.  
2 ΕΕ L 81 της 21.3.2012, σ. 18. 
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Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 
κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, 31.1.2013 

 Για την Επιτροπή 
 Πρόεδρος 
 José Manuel BARROSO 
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