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Ο∆ΗΓΙΑ 2005/…/EK 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και την 

κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

τη γνώµη της Επιτροπής Περιφερειών2, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης3, 

                                                 

1 ΕΕ C 120, 20.5.2005, σ. 115. 
2 ΕΕ C 318, 22.12.2004, σ. 19. 
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2005 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί 

στην ΕΕ), κοινή θέση του Συµβουλίου της … (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην ΕΕ) και 
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην ΕΕ). 
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Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υφίσταται η ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, κατά την τελική χρήση, διαχείρισης της ζήτησης ενεργείας και προώθηση της 

παραγωγής ανανεώσιµης ενεργείας, επειδή είναι σχετικώς περιορισµένες οι δυνατότητες, 

βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα, κάθε άλλης επιρροής στους όρους του ενεργειακού 

εφοδιασµού και στις συνθήκες διανοµής, είτε µε αύξηση της δυναµικότητας είτε µε 

βελτίωση της µεταφοράς και διανοµής ενεργείας. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία συµβάλλει 

στη βελτίωση της ασφαλείας εφοδιασµού. 

(2) Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση θα συµβάλει επίσης στη 

µείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και στον περιορισµό των εκποµπών CO2 

και άλλων αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Οι εκποµπές αυτές 

συνεχίζουν να αυξάνονται, έτσι ώστε καθίσταται όλο και πιο δύσκολη η εκπλήρωση των 

δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν στο Κυότο. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες του 

ενεργειακού τοµέα προκαλούν το 78% των εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων της 

Κοινότητας. Το έκτο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, το οποίο θέσπισε η 

απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1, 

προβλέπει περαιτέρω µειώσεις που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο µακροπρόθεσµος 

στόχος της Σύµβασης-πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή κλίµατος, που 

συνίσταται στη σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων θερµοκηπιακών αερίων στην 

ατµόσφαιρα σε επίπεδο το οποίο θα αποτρέψει την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέµβαση 

στο κλίµα. 

(3) Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση θα επιτρέψει την 

εκµετάλλευση του εξοικονοµούµενου κόστους µε οικονοµικά αποτελεσµατικό τρόπο. Τα 

µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε εξοικονόµηση 

ενέργειας, βοηθώντας έτσι την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να µειώσει την εξάρτησή της από τις 

εισαγωγές ενέργειας. Επιπλέον, η στροφή προς τεχνολογίες µε καλύτερη ενεργειακή 

απόδοση µπορεί να ενισχύσει την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας, 

όπως υπογραµµίζεται στη στρατηγική της Λισσαβώνας. 

                                                 

1 ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1. 
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(4) Η Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος για την αλλαγή κλίµατος, προβλέπει οδηγία για τη διαχείριση της ζήτησης 

ενέργειας ως ένα από τα πρωτεύοντα µέτρα σχετικά µε την αλλαγή του κλίµατος που θα 

έπρεπε να ληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο. 

(5) Η παρούσα οδηγία συνάδει µε την οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας1 και µε την οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους κοινούς 

κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου2, που προβλέπει τη δυνατότητα της 

αξιοποίησης της ενεργειακής απόδοσης και της διαχείρισης της ζήτησης εναλλακτικά αντί 

της αύξησης του εφοδιασµού και για την προστασία του περιβάλλοντος, δεδοµένου ότι 

παρέχεται η δυνατότητα στις αρχές των κρατών µελών, µεταξύ άλλων, να προκηρύσσουν 

διαγωνισµούς για νέα δυναµικότητα ή να επιλέγουν την ενεργειακή απόδοση και µέτρα 

διαχείρισης της ζήτησης, συµπεριλαµβανοµένων συστηµάτων για «λευκά πιστοποιητικά». 

(6) Η παρούσα οδηγία ισχύει µε την επιφύλαξη του άρθρου 3 της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, το οποίο 

απαιτεί από τα κράτη µέλη να διασφαλίζουν ότι όλοι οι οικιακοί πελάτες και, όπου κρίνεται 

σκόπιµο από τα κράτη µέλη, οι µικρές επιχειρήσεις, απολαύουν της καθολικής υπηρεσίας, 

δηλαδή του δικαιώµατος να προµηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριµένης ποιότητας 

εντός του εδάφους τους σε λογικές, εύκολα και άµεσα συγκρίσιµες και διαφανείς τιµές.  

(7) Η απελευθέρωση των αγορών λιανικής για τους τελικούς πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, 

φυσικού αερίου, άνθρακα και λιγνίτη, θέρµανσης και, σε ορισµένες περιπτώσεις, ακόµα και 

τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης, έχουν σχεδόν παντού επιφέρει βελτίωση της απόδοσης και 

χαµηλότερο κόστος στην παραγωγή, τη µετατροπή και τη διανοµή της ενέργειας. Η 

απελευθέρωση αυτή δεν επέφερε σηµαντικό ανταγωνισµό που να βασίζεται σε προϊόντα και 

υπηρεσίες που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτιωµένη ενεργειακή απόδοση από 

πλευράς ζήτησης. 

                                                 

1 ΕΕ L 176, 15.7.2003, σ. 37. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 
2004/85/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 236, 7.7.2004, σ. 10). 

2 ΕΕ L 176, 15.7.2003, σ. 57. 
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(8) Με το ψήφισµά του της 7ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα1, το Συµβούλιο τάχθηκε υπέρ του στόχου να βελτιωθεί σε όλη την 

Κοινότητα η ενεργειακή ένταση της τελικής κατανάλωσης κατά µία επιπλέον ποσοστιαία 

µονάδα ετησίως µέχρι το έτος 2010. 

(9) Τα κράτη µέλη θα πρέπει, ως εκ τούτου, να υιοθετήσουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους για 

την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και να εξασφαλίσουν την 

περαιτέρω µεγέθυνση και τη βιωσιµότητα της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών, 

συµβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Η θέσπιση, από τα 

κράτη µέλη, εθνικών ενδεικτικών στόχων για την προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης 

κατά την τελική χρήση, προσφέρει ουσιαστική συνέργεια µε άλλες κοινοτικές νοµοθετικές 

πράξεις, οι οποίες, όταν εφαρµοσθούν, θα συµβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών αυτών 

στόχων. 

(10) Η παρούσα οδηγία επιβάλλει στα κράτη µέλη να αναλάβουν δράση και η επίτευξη των 

στόχων της εξαρτάται από τις επιπτώσεις των δράσεων αυτών στους τελικούς καταναλωτές 

ενέργειας. Όθεν, το τελικό αποτέλεσµα των δράσεων των κρατών µελών εξαρτάται από 

πολλούς εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των καταναλωτών όσον 

αφορά τη χρήση της ενέργειας και την προθυµία τους να χρησιµοποιούν µεθόδους και 

συσκευές εξοικονόµησης ενέργειας. Συνεπώς, µολονότι τα κράτη µέλη δεσµεύονται να 

καταβάλλουν προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου του 6%, ο εθνικός στόχος 

εξοικονόµησης ενέργειας είναι από τη φύση του ενδεικτικός και δεν περιλαµβάνει νοµικά 

εκτελεστέα υποχρέωση των κρατών µελών να τον υλοποιήσουν. 

(11) Όταν επιδιώκεται βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, βάσει των αλλαγών στην 

τεχνολογία, τη συµπεριφορά και/ή την οικονοµία, θα πρέπει να αποφεύγονται σηµαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να τηρούνται οι κοινωνικές προτεραιότητες. 

(12) Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση είναι δυνατόν να επιτευχθεί 

µε την αύξηση της διάθεσης και της ζήτησης ενεργειακών υπηρεσιών ή µε άλλα µέτρα 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

                                                 

1 ΕΕ C 394, 17.12.1998, σ. 1. 
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(13) Προκειµένου να αποδώσουν οι δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας σε ορισµένα τµήµατα 

της αγοράς, στα οποία εν γένει δεν πωλούνται στο εµπόριο ενεργειακοί έλεγχοι, όπως τα 

νοικοκυριά, τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα των ελέγχων 

αυτών. 

(14) Τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 5ης ∆εκεµβρίου 2000 συµπεριλαµβάνουν, ως τοµέα 

προτεραιότητας για δράση, την προώθηση των ενεργειακών υπηρεσιών µέσω της 

κατάρτισης κοινοτικής στρατηγικής µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

(15) Οι διανοµείς ενέργειας, οι διαχειριστές συστηµάτων διανοµής και οι εταιρείες λιανικής 

πώλησης ενέργειας µπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, εφόσον προσφέρονται στην αγορά ενεργειακές υπηρεσίες που περιλαµβάνουν 

αποτελεσµατική τελική χρήση, όπως εσωτερική θερµική άνεση, ζεστό νερό για οικιακή 

κατανάλωση, ψύξη, κατασκευή προϊόντων, φωτισµό και κινητήρια ισχύ. Η µεγιστοποίηση 

του κέρδους για τους διανοµείς ενέργειας, τους διαχειριστές συστηµάτων διανοµής και τις 

εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας, συσχετίζεται µε τον τρόπο αυτό στενότερα µε την 

πώληση ενεργειακών υπηρεσιών σε όσους το δυνατόν περισσότερους πελάτες αντί της 

πώλησης όσο το δυνατόν περισσότερης ενέργειας σε κάθε µεµονωµένο πελάτη. 

(16) Λαµβάνοντας πλήρως υπόψη την εθνική οργάνωση των συντελεστών της αγοράς στον 

τοµέα της ενέργειας και προκειµένου να διευκολύνουν την εφαρµογή ενεργειακών 

υπηρεσιών και των µέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που προβλέπονται 

στην παρούσα οδηγία, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή είτε να καταστήσουν 

υποχρεωτική για τους διανοµείς ενέργειας ή για τους διαχειριστές συστηµάτων διανοµής ή 

για τις εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας, ή εάν χρειάζεται, για δύο ή για όλους αυτούς 

τους συντελεστές της αγοράς, την προσφορά τέτοιων υπηρεσιών και τη συµµετοχή στα 

µέτρα αυτά. 

(17) Μια καινοτόµος πρακτική που θα πρέπει να ενθαρρυνθεί είναι η χρήση ρυθµίσεων για τη 

χρηµατοδότηση τρίτου µέρους. Σ’αυτές, ο δικαιούχος αποφεύγει έξοδα επένδυσης 

χρησιµοποιώντας µέρος της οικονοµικής αξίας των εξοικονοµήσεων ενέργειας που 

προκύπτουν από επενδύσεις τρίτου για την αποπληρωµή του επενδυτικού κόστους και των 

τόκων του τρίτου. 
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(18) Προκειµένου να καταστούν τα τιµολόγια και οι λοιπές ρυθµίσεις για την ενέργεια µέσω 

δικτύου ευνοϊκότερα στην ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση, θα πρέπει να 

εξαλειφθούν τα αδικαιολόγητα κίνητρα µε βάση τον όγκο της κατανάλωσης. 

(19) Ο δηµόσιος τοµέας κάθε κράτους µέλους θα πρέπει να αποτελέσει υπόδειγµα όσον αφορά 

τις επενδύσεις, τη συντήρηση και άλλες δαπάνες για τον εξοπλισµό που καταναλώνει 

ενέργεια, τις ενεργειακές υπηρεσίες και άλλα µέτρα για την ενεργειακή απόδοση. Συνεπώς, 

ο δηµόσιος τοµέας θα πρέπει να παροτρυνθεί να ενσωµατώνει µελήµατα της βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης στις επενδύσεις του, τις λογιστικές απόσβεσης και στους 

προϋπολογισµούς λειτουργίας. ∆εδοµένου ότι οι διοικητικές δοµές διαφέρουν πολύ στα 

διάφορα κράτη µέλη, τα διάφορα είδη µέτρων που µπορεί να λαµβάνει ο δηµόσιος τοµέας 

θα πρέπει να λαµβάνονται στο κατάλληλο εθνικό, περιφερειακό και/ή τοπικό επίπεδο. 

(20) Οι ενεργειακές υπηρεσίες, τα προγράµµατα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και κάθε 

µέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης προς επίτευξη του στόχου της εξοικονόµησης 

ενέργειας είναι δυνατόν να υποστηρίζονται ή/και να εφαρµόζονται µέσω εκούσιων 

συµφωνιών µεταξύ των άµεσα ενδιαφεροµένων και φορέων του δηµοσίου τοµέα που 

διορίζονται από τα κράτη µέλη. 

(21) Κατά τον καθορισµό των µηχανισµών εξοικονόµησης ενέργειας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

η ανάκτηση απόδοσης που επιτυγχάνεται µε την εκτεταµένη χρήση τεχνολογικών 

καινοτοµιών, π.χ. στον τοµέα της µέτρησης της ηλεκτρικής κατανάλωσης. 

(22) Για να µπορούν οι τελικοί καταναλωτές να λαµβάνουν καλύτερα ενηµερωµένες αποφάσεις 

σχετικά µε την ατοµική τους κατανάλωση ενέργειας, θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους 

εύλογο αριθµό πληροφοριών και άλλη συναφή ενηµέρωση, π.χ. για τα υπάρχοντα µέτρα 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συγκριτικές περιγραφές τελικών καταναλωτών ή 

αντικειµενικές τεχνικές προδιαγραφές για τις συσκευές που χρησιµοποιούν ενέργεια, 

συµπεριλαµβανοµένου, ενδεχοµένως, του «τετραπλασιαστή» («factor four») ή παρόµοιων 

συσκευών. 
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(23) Με την έκδοση της παρούσας οδηγίας, όλες οι σηµαντικές διατάξεις της οδηγίας 

93/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Σεπτεµβρίου 1993, για περιορισµό των εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακος µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (SAVE)1 καλύπτονται 

από άλλη κοινοτική νοµοθεσία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταργηθεί η οδηγία 

93/76/ΕOΚ. 

(24) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλ. η προώθηση της ενεργειακής 

απόδοσης κατά την τελική χρήση και η ανάπτυξη αγοράς για ενεργειακές υπηρεσίες, δεν 

δύνανται να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και, συνεπώς, είναι δυνατόν να 

επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα, 

σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την 

αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 

όρια προκειµένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. 

(25) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 

1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που 

ανατίθενται στην Επιτροπή2, 

                                                 

1 ΕΕ L 237, 22.9.1993, σ. 28. 
2 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να ενισχυθεί η οικονοµικώς αποτελεσµατική βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση στα κράτη µέλη µέσω: 

α) της παροχής των αναγκαίων ενδεικτικών στόχων καθώς και µηχανισµών, κινήτρων και 

θεσµικών, χρηµατοδοτικών και νοµικών πλαισίων για την άρση των υφιστάµενων 

φραγµών και ατελειών της αγοράς που παρεµπόδιζαν την αποδοτική τελική χρήση της 

ενέργειας, 

β) της δηµιουργίας των συνθηκών για την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και 

για την παροχή, στους τελικούς καταναλωτές, άλλων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης. 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρµογής 

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται: 

α) Στους παρόχους µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συµπεριλαµβανοµένων 

των διανοµέων ενέργειας, των διαχειριστών συστηµάτων διανοµής και των εταιρειών 

λιανικής πώλησης ενέργειας. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν τους 

µικροδιανοµείς, τους µικρούς διαχειριστές συστηµάτων διανοµής και τις µικροεταιρείες 

λιανικής πώλησης ενέργειας από την εφαρµογή των άρθρων 6 και 13· 
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β) στους τελικούς καταναλωτές. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις 

επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας 

δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας1 και στις επιχειρήσεις 

µεταφορών που βασίζονται κυρίως στη χρήση καυσίµων αεροσκαφών και καυσίµων 

πλοίων· 

γ) στις ένοπλες δυνάµεις, αλλά µόνον στο µέτρο που η εφαρµογή της δεν έρχεται σε 

σύγκρουση µε τη φύση και τον κύριο στόχο των δραστηριοτήτων των ενόπλων δυνάµεων 

και µε την εξαίρεση του υλικού που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για στρατιωτικούς 

σκοπούς. 

Άρθρο 3 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

α) «Ενέργεια»: όλες οι µορφές εµπορικώς διαθέσιµης ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων της 

ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου (συµπεριλαµβανοµένου του υγροποιηµένου 

φυσικού αερίου και του υγραερίου), κάθε καυσίµου που χρησιµοποιείται για θέρµανση και 

ψύξη (συµπεριλαµβανοµένης της τηλεθέρµανσης και της τηλεψύξης), του άνθρακα και 

του λιγνίτη, της τύρφης, των καυσίµων κίνησης (πλην των καυσίµων αεροσκαφών και των 

καυσίµων πλοίων), και της βιοµάζας όπως ορίζεται µε την οδηγία 2001/77/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου 2001, για την 

προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας2. 

β) «Ενεργειακή απόδοση»: ο λόγος της εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή ενέργειας 

προς την εισροή ενέργειας. 

                                                 

1 ΕΕ L 275, 25.10.2003, σ. 32. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2004/101/ΕΚ 
(ΕΕ L 338, 13.11.2004, σ. 18). 

2 ΕΕ L 283, 27.10.2001, σ. 33. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την Πράξη προσχώρησης 
του 2005. 
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γ) «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης»: βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική 

χρήση λόγω τεχνολογικών, συµπεριφορικών ή/και οικονοµικών αλλαγών. 

δ) «Εξοικονόµηση ενέργειας»: ποσότητα εξοικονοµούµενης ενέργειας, η οποία 

προσδιορίζεται µε τη µέτρηση ή/και τον κατ’εκτίµηση υπολογισµό της κατανάλωσης πριν 

και µετά την υλοποίηση ενός ή περισσότερων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της σταθερότητας των εξωτερικών συνθηκών που 

επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση. 

ε) «Ενεργειακή υπηρεσία» : το φυσικό όφελος, χρησιµότητα ή αγαθό που προκύπτει από 

συνδυασµό ενέργειας και ενεργειακώς αποδοτικής τεχνολογίας, το οποίο µπορεί να 

περιλαµβάνει τις εργασίες, τη συντήρηση και τον έλεγχο που απαιτούνται για την παροχή 

της υπηρεσίας, παρέχεται βάσει συµβάσεως και, κανονικά, οδηγεί σε επαληθεύσιµη (µε 

µέτρηση ή εκτίµηση) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

στ) «Μηχανισµοί ενεργειακής απόδοσης» : γενικά εργαλεία που λαµβάνονται από 

κυβερνήσεις ή κρατικούς φορείς για τη δηµιουργία υποστηρικτικού πλαισίου ή κινήτρων 

για τους συντελεστές της αγοράς προκειµένου να παρέχουν και να αγοράζουν ενεργειακές 

υπηρεσίες και άλλα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

ζ) «Προγράµµατα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης»: δραστηριότητες που εστιάζονται 

σε οµάδες τελικών καταναλωτών και που, κανονικά, οδηγούν σε επαληθεύσιµη (µε 

µέτρηση ή εκτίµηση) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

η) «Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης»: όλες οι δράσεις που κανονικά οδηγούν σε 

επαληθεύσιµη ή µετρήσιµη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 
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θ) «Εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών» (ΕΕΥ): φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο παρέχει 

ενεργειακές υπηρεσίες ή/και άλλα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις 

εγκαταστάσεις ή οίκηµα ενός χρήστη, και, στο πλαίσιο αυτό, αναλαµβάνει κάποιο 

οικονοµικό κίνδυνο. Η πληρωµή των παρεχόµενων υπηρεσιών βασίζεται (εν όλω ή εν 

µέρει) στην επίτευξη των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των 

λοιπών συµφωνούµενων κριτηρίων επίδοσης. 

ι) «Σύµβαση ενεργειακής απόδοσης» (ΣΕΑ): συµβατική συµφωνία µεταξύ του δικαιούχου 

και του παρόχου (κανονικά, µιας ΕΕΥ) για ένα µέτρο βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, σύµφωνα µε την οποία πληρωµές για τις επενδύσεις πραγµατοποιούνται 

ανάλογα µε ένα συµβατικώς συµφωνούµενο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης. 

ια) «Χρηµατοδότηση από τρίτους»: συµβατική συµφωνία στην οποία συµµετέχει τρίτος - 

επιπλέον του προµηθευτή ενέργειας και του δικαιούχου του µέτρου βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης - ο οποίος παρέχει το κεφάλαιο για το µέτρο και χρεώνει στο 

δικαιούχο τέλος ισοδύναµο προς µέρος της εξοικονόµησης ενέργειας που επιτυγχάνεται 

βάσει του µέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ο εν λόγω τρίτος µπορεί να είναι 

ή όχι η ΕΕΥ. 

ιβ) «Ενεργειακός έλεγχος»: συστηµατική διαδικασία από την οποία προκύπτει επαρκής γνώση 

του υφιστάµενου συνόλου χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή 

µιας οµάδας κτιρίων, µιας βιοµηχανικής δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης και 

ιδιωτικών ή δηµόσιων υπηρεσιών, µε την οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται 

ποσοτικά οι οικονοµικώς αποτελεσµατικές δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας, και 

µετά την οποία συντάσσεται έκθεση αποτελεσµάτων. 

ιγ) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα για εξοικονόµηση ενέργειας»: όλα τα χρηµατοοικονοµικά 

µέσα, όπως Ταµεία, επιδοτήσεις, φορολογικές εκπτώσεις, δάνεια, χρηµατοδότηση από 

τρίτους, συµβάσεις ενεργειακών επιδόσεων, συµβάσεις εγγυηµένης εξοικονόµησης 

ενέργειας, συµβάσεις έξωθεν προµήθειας ενέργειας και άλλες συναφείς συµβάσεις που 

διατίθενται στην αγορά από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη µερική µείωση ή την 

πλήρη κάλυψη του αρχικού κόστους του σχεδίου υλοποίησης µέτρων βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης. 
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ιδ) «Τελικός καταναλωτής»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αγοράζει ενέργεια για δική του 

τελική χρήση. 

ιε) «∆ιανοµέας ενέργειας»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη µεταφορά 

ενέργειας, προκειµένου να την παραδώσει σε τελικούς καταναλωτές και σταθµούς 

διανοµής που πωλούν ενέργεια σε τελικούς καταναλωτές. Ο παρών ορισµός εξαιρεί τους 

διαχειριστές συστηµάτων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οι οποίοι 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του σηµείου ιστ). 

ιστ) «∆ιαχειριστής συστήµατος διανοµής»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για 

την εκµετάλλευση, την εξασφάλιση της συντήρησης και, εφόσον απαιτείται, την ανάπτυξη 

του συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε µια συγκεκριµένη 

περιοχή και, ανάλογα µε την περίπτωση, των διασυνδέσεών του µε άλλα συστήµατα και 

για την εξασφάλιση της µακροχρόνιας δυνατότητας του συστήµατος να ανταποκρίνεται σε 

εύλογες απαιτήσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου. 

ιζ) «Εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πωλεί ενέργεια σε 

τελικούς καταναλωτές. 

ιη) «Μικροδιανοµέας, µικρός διαχειριστής συστηµάτων διανοµής και µικροεταιρεία λιανικής 

πώλησης»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διανέµει ή πωλεί ενέργεια σε τελικούς 

καταναλωτές, και το οποίο διανέµει ή πωλεί λιγότερο από το ισοδύναµο 100 GWh 

ενέργειας ετησίως ή απασχολεί λιγότερο ανά 10 άτοµα ή του οποίου ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή ισολογισµός δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµ. EUR. Η διανοµή ή πώληση 

καυσίµων µεταφορών υπολογίζεται χωριστά από τη διανοµή ή πώληση άλλων µορφών 

ενέργειας κατά την εφαρµογή των ανωτέρω ορίων. 

ιθ) «Λευκά πιστοποιητικά»: πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται από ανεξάρτητους 

πιστοποιούντες φορείς και επιβεβαιώνουν τους ισχυρισµούς φορέων της αγοράς όσον 

αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας ως αποτέλεσµα µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 4 

Γενικός στόχος 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και προσπαθούν να επιτύχουν εθνικό ενδεικτικό στόχο 

εξοικονόµησης ενέργειας 6%, κατά το έκτο έτος εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, η 

επίτευξη του οποίου να µπορεί να αποδοθεί σε ενεργειακές υπηρεσίες και άλλα µέτρα 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν οικονοµικώς αποδοτικά, 

εφικτά και εύλογα µέτρα που αποσκοπούν να συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου 

αυτού. 

Ο εν λόγω εθνικός ενδεικτικός στόχος εξοικονόµησης ενέργειας καθορίζεται και 

υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις και τη µεθοδολογία του Παραρτήµατος Ι. Για τη 

σύγκριση των εξοικονοµήσεων ενέργειας και για τη µετατροπή σε συγκρίσιµες µονάδες, 

εφαρµόζονται οι συντελεστές µετατροπής του Παραρτήµατος ΙΙ, εκτός εάν µπορεί να 

αιτιολογηθεί η χρήση άλλων συντελεστών µετατροπής. Παραδείγµατα επιλέξιµων µέτρων 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Γενικό πλαίσιο για 

τη µέτρηση και την επαλήθευση της εξοικονόµησης ενέργειας παρατίθεται στο 

Παράρτηµα IV. 

2. Για την πρώτη έκθεση που θα υποβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 14, τα κράτη µέλη 

καθορίζουν επίσης ενδιάµεσο εθνικό ενδεικτικό στόχο εξοικονόµησης ενέργειας κατά το 

τρίτο έτος εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Αυτός ο ενδιάµεσος στόχος πρέπει να είναι 

ρεαλιστικός και να συνάδει προς τον γενικό ενδεικτικό στόχο εξοικονόµησης ενέργειας 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1. 
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3. Τα κράτη µέλη αναθέτουν σε µια ή περισσότερες νέες ή υφιστάµενες αρχές ή υπηρεσίες 

τον γενικό έλεγχο και ευθύνη για την επίβλεψη του πλαισίου που συστήνεται όσον αφορά 

τον στόχο που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι φορείς αυτοί ελέγχουν εφεξής τις 

εξοικονοµήσεις ενέργειας λόγω ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων µέτρων βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης, συµπεριλαµβανοµένων των υφισταµένων εθνικών µέτρων 

ενεργειακής απόδοσης, και συντάσσουν έκθεση αποτελεσµάτων. 

4. Αφού εξετάσει και υποβάλει έκθεση για τα τρία πρώτα έτη εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας, η Επιτροπή εξετάζει εάν είναι σκόπιµο να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της εµπορικής προσέγγισης της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 

µέσω «λευκών πιστοποιητικών». 

Άρθρο 5 

 Ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση στον δηµόσιο τοµέα 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο δηµόσιος τοµέας να επιτελεί υποδειγµατικό ρόλο στο 

πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. 
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Προς τούτο, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να λαµβάνονται από τον δηµόσιο τοµέα µέτρα 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εστιαζόµενα σε οικονοµικώς αποδοτικά µέτρα που 

οδηγούν στις µεγαλύτερες εξοικονοµήσεις ενέργειας εντός του συντοµότερου χρονικού 

διαστήµατος. Τα µέτρα αυτά λαµβάνονται στο κατάλληλο εθνικό, περιφερειακό, και/ή 

τοπικό επίπεδο, και µπορεί να συνίστανται σε νοµοθετικές πρωτοβουλίες και/ή εκούσιες 

συµφωνίες ή άλλα σχήµατα µε ισοδύναµο αποτέλεσµα. Με την επιφύλαξη της εθνικής και 

της κοινοτικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, τα µέτρα αυτά µπορούν να 

επιλέγονται από τον ενδεικτικό κατάλογο του Παραρτήµατος V. Στις εκθέσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 14, τα κράτη µέλη παρακολουθούν τις επιδόσεις του δηµόσιου 

τοµέα όσον αφορά τον εθνικό ενδεικτικό στόχο εξοικονόµησης ενέργειας. 

2. Τα κράτη µέλη αναθέτουν σε νέο ή υφιστάµενο οργανισµό ή οργανισµούς, τη διοικητική, 

διαχειριστική και εκτελεστική ευθύνη για την ενσωµάτωση των απαιτήσεων ενεργειακής 

απόδοσης που εκτίθενται στην παράγραφο 1. Οι οργανισµοί αυτοί µπορούν να είναι οι 

ίδιες αρχές ή υπηρεσίες µε τις αναφερόµενες στο άρθρο 4, παράγραφος 3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Άρθρο 6 

∆ιανοµείς ενέργειας, διαχειριστές συστηµάτων διανοµής και εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι διανοµείς ενέργειας, οι διαχειριστές συστηµάτων 

διανοµής και/ή οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας: 

α) Παρέχουν, κατόπιν αίτησης, όχι συχνότερη από ετησίως, στις οριζόµενες αρχές ή 

υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 ή σε άλλο οριζόµενο 

όργανο, υπό τον όρο ότι το τελευταίο διαβιβάζει τις λαµβανόµενες πληροφορίες στο 

πρώτο, συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά µε τους τελικούς 

καταναλωτές τους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι επαρκείς προκειµένου να 

σχεδιάζουν και να υλοποιούν καταλλήλως προγράµµατα βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, και να προάγουν και να παρακολουθούν τις ενεργειακές υπηρεσίες και 

άλλα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Μπορούν να περιλαµβάνουν 

ιστορικές πληροφορίες και πρέπει να περιλαµβάνουν επίκαιρες πληροφορίες για την 

κατανάλωση των τελικών χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των 

χαρακτηριστικών φορτίου, του διαχωρισµού των πελατών, και της γεωγραφικής 

θέσης των πελατών, σεβόµενες ταυτόχρονα την ακεραιότητα και την 

εµπιστευτικότητα όσων πληροφοριών είναι είτε ιδιωτικού χαρακτήρα είτε εµπορικώς 

ευαίσθητες, σε συµµόρφωση µε την εφαρµοστέα κοινοτική νοµοθεσία· 
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β) απέχουν από δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να παρεµποδίζουν τη ζήτηση και 

την προµήθεια ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων µέτρων βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης ή την ανάπτυξη αγορών ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων 

µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Τα οικεία κράτη µέλη λαµβάνουν τα 

απαιτούµενα µέτρα για τον τερµατισµό των δραστηριοτήτων αυτών, εάν υπάρχουν. 

2. Τα κράτη µέλη: 

α) Επιλέγουν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει 

να συµµορφούνται οι διανοµείς ενέργειας, οι διαχειριστές συστηµάτων διανοµής 

και/ή οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας, µε άµεσο τρόπο ή/και εµµέσως µέσω 

άλλων παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών ή µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης: 

i) να εξασφαλίζουν την προσφορά, στους τελικούς καταναλωτές τους, και την 

προώθηση ενεργειακών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιµές, ή 

ii) να εξασφαλίζουν τη διαθεσιµότητα, στους τελικούς καταναλωτές τους, και την 

προώθηση ενεργειακών ελέγχων διεξαγόµενων κατά ανεξάρτητο τρόπο και σε 

ανταγωνιστικές τιµές ή/και µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 

σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφος 2 και το άρθρο 12, ή 

iii) να συνεισφέρουν στα Ταµεία και τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς που 

αναφέρονται στο άρθρο 11. Το ποσό των συνεισφορών αυτών αντιστοιχεί, 

τουλάχιστον, στο κατ' εκτίµηση κόστος παροχής οιασδήποτε εκ των 

δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, και συµφωνεί µε 

τις αρχές ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3· ή/και 



 

 
10721/3/05 REV 3  ZAC/as,aki 18 
 DG C II  EL 

β) εξασφαλίζουν ώστε να υπάρχουν ή να συνάπτονται εκούσιες συµφωνίες και/ή άλλα 

σχήµατα προσανατολισµένα στην αγορά, όπως τα λευκά πιστοποιητικά, µε 

αποτέλεσµα ισοδύναµο προς µία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις που 

αναφέρονται στο σηµείο α). Αυτές οι εκούσιες συµφωνίες επιτηρούνται και 

παρακολουθούνται από τα οικεία κράτη µέλη προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι, 

στην πράξη, έχουν αποτέλεσµα ισοδύναµο προς µία ή περισσότερες από τις 

απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο α). 

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ώστε να υπάρχουν επαρκή κίνητρα, ισότιµος ανταγωνισµός 

και συγκρίσιµες καταστάσεις για συντελεστές της αγοράς άλλους από διανοµείς ενέργειας, 

διαχειριστές συστηµάτων διανοµής και/ή εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας, όπως 

ΕΕΥ, εγκαταστάτες ενεργειακού εξοπλισµού, πάροχοι οδηγιών και συµβουλών για την 

ενέργεια, προκειµένου να προσφέρουν και να υλοποιούν, κατά ανεξάρτητο τρόπο, τις 

ενεργειακές υπηρεσίες, τους ενεργειακούς ελέγχους και µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης που περιγράφονται στην παράγραφο 2, σηµείο α), στοιχείο (ii). 

4. ∆υνάµει των παραγράφων 2 και 3, τα κράτη µέλη µπορούν να αναθέτουν ευθύνες σε 

επιχειρήσεις εκµετάλλευσης συστηµάτων διανοµής, µόνον εφόσον τηρούνται οι 

απαιτήσεις που σχετίζονται µε τον διαχωρισµό των λογαριασµών που αναφέρεται στο 

άρθρο 19, παράγραφος 3, της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και στο άρθρο 17, παράγραφος 3, της 

οδηγίας 2003/55/ΕΚ. 

5. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου ισχύει υπό την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων ή 

εξαιρέσεων που παρέχονται δυνάµει των οδηγιών 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ. 
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Άρθρο 7 

∆ιαθεσιµότητα πληροφοριών 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι πληροφορίες για τους µηχανισµούς ενεργειακής απόδοσης και 

τα χρηµατοοικονοµικά και νοµικά πλαίσια που θεσπίζονται µε σκοπό την επίτευξη του εθνικού 

ενδεικτικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας να είναι διαφανείς και να διαχέονται ευρέως στους 

ενδιαφερόµενους συντελεστές της αγοράς. 

Άρθρο 8 

Συστήµατα αναγνώρισης προσόντων, πιστοποίησης και διαπίστευσης  

Για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, αντικειµενικότητας και αξιοπιστίας, τα 

κράτη µέλη εξασφαλίζουν, οσάκις το κρίνουν αναγκαίο, ότι υπάρχουν κατάλληλα συστήµατα 

αναγνώρισης προσόντων, πιστοποίησης ή/και διαπίστευσης για παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, 

ενεργειακούς ελέγχους και µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 6, παράγραφος 2, σηµείο α), στοιχείο ii). 

Άρθρο 9 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα για την εξοικονόµηση ενέργειας 

1. Τα κράτη µέλη καταργούν ή τροποποιούν τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις, πλην εκείνων που έχουν καθαρώς φορολογικό χαρακτήρα, οι οποίες 

παρεµποδίζουν ή περιορίζουν, αναίτια ή δυσανάλογα, τη χρήση χρηµατοοικονοµικών 

µέσων για την εξοικονόµηση ενέργειας στην αγορά ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλων 

µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 
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2. Τα κράτη µέλη καθιστούν διαθέσιµα υποδείγµατα συµβάσεων για τα χρηµατοοικονοµικά 

αυτά µέσα στους υφιστάµενους και τους δυνητικούς αγοραστές ενεργειακών υπηρεσιών 

και άλλων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του δηµόσιου και του ιδιωτικού 

τοµέα. Τα υποδείγµατα αυτά µπορούν να εκδίδονται από την ίδια αρχή ή υπηρεσία που 

αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3. 

Άρθρο 10 

Τιµολόγια και άλλοι κανονισµοί ενεργειακής απόδοσης για ενέργεια µέσω δικτύου 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την κατάργηση στην τιµολόγηση της µεταφοράς και 

διανοµής των κινήτρων εκείνων που αυξάνουν άσκοπα τον όγκο της µεταφερόµενης ή 

διανεµόµενης ενέργειας. Στη συνάρτηση αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 2, 

της οδηγίας 2003/54/ΕΚ και το άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, τα 

κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν υποχρεώσεις κοινωφελούς υπηρεσίας σχετικά µε την 

ενεργειακή απόδοση σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στους τοµείς ηλεκτρικής ενέργειας 

και αερίου, αντιστοίχως. 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στοιχεία σχεδίων και τιµολογιακών δοµών µε 

κοινωνικό σκοπό, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδεχόµενες διαταραχές ως προς τα 

συστήµατα µεταφοράς και διανοµής είναι οι ελάχιστες δυνατές και δεν είναι δυσανάλογες 

προς τον κοινωνικό σκοπό. 
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Άρθρο 11 

Ταµεία και χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης, τα κράτη µέλη µπορούν να 

συνιστούν ένα ή περισσότερα Ταµεία για την επιδότηση της εκτέλεσης προγραµµάτων 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και άλλων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, και να προάγουν την ανάπτυξη αγοράς για µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν την προαγωγή των ενεργειακών ελέγχων, 

χρηµατοοικονοµικά µέσα για την εξοικονόµηση ενέργειας και, ανάλογα µε την περίπτωση, 

βελτιωµένη µέτρηση της κατανάλωσης και αναλυτικούς λογαριασµούς. Τα Ταµεία 

απευθύνονται επίσης σε τοµείς τελικής χρήσης, οι οποίοι εµφανίζουν υψηλότερο κόστος 

συναλλαγών και υψηλότερους κινδύνους. 

2. Εάν συσταθούν, τα Ταµεία µπορούν να παρέχουν επιδοτήσεις, δάνεια, 

χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις ή/και άλλες µορφές χρηµατοδότησης που εξασφαλίζουν 

την επίτευξη αποτελεσµάτων. 

3. Τα Ταµεία είναι ανοικτά σε όλους τους παρόχους µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, όπως οι ΕΕΥ, οι ανεξάρτητοι ενεργειακοί σύµβουλοι, οι διανοµείς ενέργειας, οι 

διαχειριστές συστηµάτων διανοµής, οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας και οι 

εγκαταστάτες. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν να ανοίξουν τα Ταµεία σε όλους 

τους τελικούς καταναλωτές. Οι διαδικασίες υποβολής προσφορών ή οι ισοδύναµες 

µέθοδοι, οι οποίες εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια, εκτελούνται επίσης µε πλήρη τήρηση 

των εφαρµοστέων κανονιστικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων. Τα κράτη µέλη 

εξασφαλίζουν ότι τα Ταµεία αυτά συµπληρώνουν τα εµπορικώς χρηµατοδοτούµενα µέτρα 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και δεν τα ανταγωνίζονται. 
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Άρθρο 12 

Ενεργειακοί έλεγχοι 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν αποτελεσµατικά και υψηλής ποιότητας 

συστήµατα ενεργειακών ελέγχων, τα οποία σχεδιάζονται για να εντοπίζουν δυνητικά 

µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και τα οποία εφαρµόζονται κατά ανεξάρτητο 

τρόπο, σε όλους τους τελικούς καταναλωτές, συµπεριλαµβανοµένων των µικρών οικιακών 

και εµπορικών πελατών και των µικροµεσαίων πελατών του βιοµηχανικού τοµέα. 

2. Τα τµήµατα της αγοράς, τα οποία έχουν υψηλότερο κόστος συναλλαγών και όχι 

πολύπλοκες εγκαταστάσεις, είναι δυνατόν να προσεγγίζονται µε άλλα µέτρα, όπως 

π.χ. ερωτηµατολόγια και προγράµµατα υπολογιστών που διατίθενται µέσω του ∆ιαδικτύου 

ή/και αποστέλλονται ταχυδροµικά στους καταναλωτές. Για τα τµήµατα αγοράς στα οποία 

δεν πωλούνται στο εµπόριο ενεργειακοί έλεγχοι, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη 

διαθεσιµότητα των ενεργειακών ελέγχων λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 11, παράγραφος 1. 

3. Η κατά το άρθρο 7 της οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων1 

πιστοποίηση, θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 

άρθρου και ότι είναι ισοδύναµη προς το µέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που 

αναφέρεται στο Παράρτηµα V της παρούσας οδηγίας. Επίσης, οι έλεγχοι που 

διενεργούνται στο πλαίσιο συστηµάτων που βασίζονται σε εκούσιες συµφωνίες µεταξύ 

οργανώσεων ενδιαφεροµένων και φορέα που ορίζεται, επιτηρείται και παρακολουθείται 

από το οικείο κράτος µέλος, θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 

και 2. 

                                                 

1 ΕΕ L 1, 4.1.2003, σ. 65. 
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Άρθρο 13 

Μετρητές και αναλυτικοί λογαριασµοί για την κατανάλωση ενέργειας 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ώστε, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, οικονοµικώς εύλογο 

και ανάλογο προς τη δυνητική εξοικονόµηση ενέργειας, να παρέχονται σε ανταγωνιστική 

τιµή στους τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρµανσης 

ή τηλεψύξης, και ζεστού νερού για οικιακή κατανάλωση, ατοµικοί µετρητές που να 

αντικατοπτρίζουν επακριβώς την πραγµατική ενεργειακή κατανάλωση του τελικού 

καταναλωτή και να παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τον πραγµατικό χρόνο χρήσης. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ώστε, ανάλογα µε την περίπτωση, η χρέωση που 

πραγµατοποιείται από τους διανοµείς ενέργειας, τους διαχειριστές συστηµάτων διανοµής 

και τις εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας, να βασίζεται στην πραγµατική ενεργειακή 

κατανάλωση, και να παρουσιάζεται µε σαφή και κατανοητό τρόπο. Στο λογαριασµό του 

τελικού καταναλωτή πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να έχει πλήρη 

εικόνα του τρέχοντος ενεργειακού του κόστους. Ανάλογα µε την περίπτωση και µε την 

ποσότητα της ενεργειακής κατανάλωσης του εκάστοτε καταναλωτή, η χρέωση πρέπει να 

είναι αρκετά συχνή ώστε οι καταναλωτές να µπορούν να ρυθµίζουν την ενεργειακή τους 

κατανάλωση. 
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3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ώστε, ανάλογα µε την περίπτωση, οι διανοµείς ενέργειας, οι 

διαχειριστές συστηµάτων διανοµής, ή οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας να 

παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές, ως µέρος ή µαζί µε τους λογαριασµούς τους, τις 

συµβάσεις τους, τις συναλλαγές τους ή/και τις αποδείξεις των σταθµών διανοµής τους, τις 

ακόλουθες πληροφορίες κατά σαφή και κατανοητό τρόπο: 

(α) τις τρέχουσες πραγµατικές τιµές και την πραγµατική κατανάλωση ενέργειας, 

(β) συγκρίσεις της τρέχουσας κατανάλωσης του τελικού καταναλωτή προς την 

κατανάλωσή του κατά την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους, κατά προτίµηση 

υπό µορφή γραφηµάτων, 

(γ) συγκρίσεις µε κάποιο µέσο κανονικό ή υποδειγµατικό χρήστη ενέργειας της ίδιας 

κατηγορίας, εφόσον τούτο είναι εφικτό και χρήσιµο, 

(δ) διευθύνσεις κλπ. οργανώσεων καταναλωτών, οργανισµών ενέργειας ή παρόµοιων 

οργάνων, µαζί µε διευθύνσεις ιστοσελίδων, από τις οποίες µπορούν να λαµβάνονται 

πληροφορίες για τα διαθέσιµα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 

συγκρίσεις των διαφόρων κατηγοριών τελικών χρηστών και/ή αντικειµενικές 

τεχνικές προδιαγραφές για εξοπλισµό που χρησιµοποιεί ενέργεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 14 

Εκθέσεις 

1. Τα κράτη µέλη που χρησιµοποιούν ήδη, για οιονδήποτε σκοπό, µεθόδους υπολογισµού για 

τη µέτρηση της εξοικονόµησης ενέργειας παρόµοιες µε τις αναφερόµενες στο 

Παράρτηµα IV κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, µπορούν να 

υποβάλλουν επαρκώς λεπτοµερείς πληροφορίες στην Επιτροπή. Οι πληροφορίες αυτές 

υποβάλλονται το συντοµότερο δυνατόν και, κατά προτίµηση, όχι αργότερα από τις ….*. Οι 

πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στην Επιτροπή να λαµβάνει δεόντως υπόψη τις 

υφιστάµενες πρακτικές. 

2. Το αργότερο στις …**, τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ενδιάµεση έκθεση για 

τη γενική διαχείριση και εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει 

πληροφορίες σχετικά µε τα ληφθέντα ή τα προγραµµατιζόµενα µέτρα. Τελική έκθεση, 

στην οποία παρουσιάζεται η πρόοδος κατά την εξαετία µετά τις …***, υποβάλλεται στην 

Επιτροπή το αργότερο στις …****. Η ενδιάµεση έκθεση βασίζεται στα διαθέσιµα δεδοµένα, 

τα οποία συµπληρώνονται µε εκτιµήσεις, και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την 

εκτιµώµενη πρόοδο, µέχρι την ηµεροµηνία αυτήν, σε σχέση µε τον ενδιάµεσο εθνικό 

ενδεικτικό στόχο εξοικονόµησης ενέργειας που καθορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, 

και τον στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1. Η τελική έκθεση 

περιλαµβάνει οριστικά αποτελέσµατα όσον αφορά την επίτευξη του γενικού εθνικού 

ενδεικτικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας που θέτει το άρθρο 4, παράγραφος 1 και του 

στόχου που θέτει το άρθρο 5, παράγραφος 1. 

                                                 

* Έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
** Πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
*** ∆ύο έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
**** ∆έκα έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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3. Με βάση τις ενδιάµεσες και τις τελικές εκθέσεις των κρατών µελών, η Επιτροπή εκτιµά 

την πρόοδο που έχουν επιτελέσει τα κράτη µέλη όσον αφορά την επίτευξη του οικείου 

εθνικού ενδεικτικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας. Το αργότερο στις …*, η Επιτροπή 

δηµοσιεύει έκθεση µε τα συµπεράσµατά της σχετικά µε τις πρώτες ενδιάµεσες εκθέσεις. 

Το αργότερο εντός ενός έτους από την παραλαβή των τελικών εκθέσεων των κρατών 

µελών, η Επιτροπή δηµοσιεύει τα συµπεράσµατά της σε τελική έκθεση. Οι εκθέσεις αυτές 

συνοδεύονται, ανάλογα µε την περίπτωση και εφόσον απαιτείται, από προτάσεις προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τη λήψη πρόσθετων µέτρων, 

συµπεριλαµβανοµένης της ενδεχόµενης παράτασης της περιόδου ισχύος των στόχων που 

ορίζει η παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 15 

Επανεξέταση και προσαρµογή του πλαισίου 

1. Οι τιµές και οι µέθοδοι υπολογισµού που αναφέρονται στα Παραρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ και IV 

προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 16, 

παράγραφος 2. 

2. Μέχρι τις …**, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 16, παράγραφος 2, 

επεξεργάζεται περαιτέρω και συµπληρώνει, ανάλογα µε την περίπτωση, τα σηµεία 2 έως 6 

του Παραρτήµατος IV, τηρώντας παράλληλα το γενικό πλαίσιο που ορίζεται στο 

Παράρτηµα IV. 

                                                 

* Έξι έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
** 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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3. Μετά τις …*, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 16, παράγραφος 2, 

µπορεί να αποφασίσει να αυξήσει το ποσοστό των εναρµονισµένων εκ των κάτω 

υπολογισµών που χρησιµοποιούνται στο υπόδειγµα εναρµονισµένων υπολογισµών που 

αναφέρεται στο Παράρτηµα IV, σηµείο 1, χωρίς να θίξει τα συστήµατα των κρατών µελών 

τα οποία έχουν ήδη υψηλότερο ποσοστό. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τους ακόλουθους 

παράγοντες και αιτιολογεί την απόφασή της, ανάλογα µε τα εξής: 

α) την πείρα από το πρώτο έτος εφαρµογής του υποδείγµατος εναρµονισµένων 

υπολογισµών, 

β) την αναµενόµενη δυνητική αύξηση της ακρίβειας λόγω της αντικατάστασης µέρους 

των από πάνω προς τα κάτω υπολογισµών µε από κάτω προς τα πάνω υπολογισµούς, 

γ) το εκτιµώµενο δυνητικό πρόσθετο κόστος ή/και διοικητική επιβάρυνση. 

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει, µε τον τρόπο αυτόν, να αυξήσει το ποσοστό εναρµονισµένων από 

κάτω προς τα πάνω υπολογισµών, το νέο υπόδειγµα εναρµονισµένων υπολογισµών 

χρησιµοποιείται για πρώτη φορά από τις …**. 

Άρθρο 16 

Επιτροπή 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. 

Η προθεσµία που προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 

ορίζεται τρίµηνη. 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. 

                                                 

* Τρία έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
** Τέσσερα έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 17 

Κατάργηση 

Η οδηγία 93/76/ΕΟΚ καταργείται. 

Άρθρο 18 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις …*. Πληροφορούν 

αµέσως την Επιτροπή σχετικά. 

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα 

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο 

τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα 

οδηγία. 

                                                 

* ∆ύο έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 19 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 20 

Παραλήπτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Μεθοδολογία για τον υπολογισµό του εθνικού ενδεικτικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας 

Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του εθνικού ενδεικτικού στόχου 

εξοικονόµησης ενέργειας που προβλέπεται στο άρθρο 4, είναι η εξής: 

1. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν την ετήσια τελική εγχώρια ενεργειακή κατανάλωση των 

χρηστών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, κατά την τελευταία 

εξαετία πριν από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας για την οποία υπάρχουν επίσηµα 

δεδοµένα, για να υπολογίσουν µια ετήσια µέση κατανάλωση. Αυτή η τελική ενεργειακή 

κατανάλωση ισούται προς το ποσό ενέργειας που διανεµήθηκε ή πωλήθηκε στους τελικούς 

καταναλωτές κατά την εξαετία, χωρίς προσαρµογή για βαθµοηµέρες, διαρθρωτικές 

αλλαγές ή µεταβολές παραγωγής. 

Βάσει αυτής της ετήσιας µέσης κατανάλωσης, ο εθνικός ενδεικτικός στόχος 

εξοικονόµησης υπολογίζεται µια φορά, και η προκύπτουσα απόλυτη ποσότητα ενέργειας 

προς εξοικονόµηση ισχύει για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

Ο εθνικός ενδεικτικός στόχος εξοικονόµησης ενέργειας: 

α) Συνίσταται σε 6% της προαναφερόµενης ετήσιας µέσης κατανάλωσης, 

β) µετράται µετά το έκτο έτος εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, 

γ) είναι το αποτέλεσµα της σωρευτικής ετήσιας εξοικονόµησης ενέργειας που 

επιτυγχάνεται καθ' όλη την εξαετή περίοδο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, 

δ) επιτυγχάνεται µε τις ενεργειακές υπηρεσίες και τα άλλα µέτρα βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης. 
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Αυτή η µεθοδολογία για τη µέτρηση της εξοικονόµησης ενέργειας εξασφαλίζει ότι η 

συνολική εξοικονόµηση ενέργειας που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία είναι 

σταθερό ποσό, και, συνεπώς, δεν εξαρτάται από µελλοντική αύξηση του ΑΕΠ και από 

τυχόν µελλοντική αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης. 

2. Ο εθνικός ενδεικτικός στόχος εξοικονόµησης ενέργειας εκφράζεται σε απόλυτες τιµές ως 

GWh ή ισοδύναµες µονάδες, που υπολογίζονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ. 

3. Κατά τον υπολογισµό της ετήσιας εξοικονόµησης ενέργειας, µπορεί να λαµβάνεται υπόψη 

η εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριµένου έτους µετά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας οδηγίας, η οποία προκύπτει από την εφαρµογή µέτρων βελτίωσης 

της ενεργειακής απόδοσης που δροµολογήθηκαν σε προηγούµενο έτος, άλλα όχι πριν από 

το 1995, και η οποία παρουσιάζει διάρκεια. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν το 

δικαιολογούν οι περιστάσεις, µπορούν να λαµβάνονται υπόψη µέτρα που έχουν 

δροµολογηθεί πριν από το 1995 αλλά όχι πριν από το 1991. Εν πάση περιπτώσει, η 

επιτυγχανόµενη εξοικονόµηση ενέργειας πρέπει πάντοτε να είναι επαληθεύσιµη και 

µετρήσιµη, ή να µπορεί να υπολογισθεί κατ’ εκτίµηση, σύµφωνα µε το γενικό πλαίσιο του 

Παραρτήµατος IV. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Ενεργειακό περιεχόµενο επιλεγµένων καυσίµων για τελική χρήση – πίνακας µετατροπής1 

Καύσιµο kJ (καθαρή 
θερµογόνος 
δύναµη) 

kg ι.π. (καθαρή 
θερµογόνος 
δύναµη) 

kWh (καθαρή 
θερµογόνος 
δύναµη) 

1 kg οπτάνθρακας 28500 0,676 7,917 

1 kg λιθάνθρακας 17200 – 30700 0,411 - 0,733 4,778 - 8,528 

1 kg µπρικέτες λιγνίτη 20000 0,478 5,556 

1 kg µαύρος λιγνίτης 10500 – 21000 0,251 - 0,502 2,917 - 5,833 

1 kg λιγνίτης 5600 – 10500 0,134 - 0,251 1,556 - 2,917 

1 kg ασφαλτούχος σχιστόλιθος 8000 - 9000 0,191 - 0,215 2,222 - 2,500 

1 kg τύρφη 7800 -13800 0,186 - 0,330 2,167 - 3,833 

1 kg µπρικέτες τύρφης 16000 - 16800 0,382 - 0,401 4,444 - 4,667 

1 kg βαρύ µαζούτ 40000 0,955 11,111 

1 kg ελαφρύ µαζούτ 42300 1,010 11,750 

1 kg βενζίνη 44000 1,051 12,222 

1 kg παραφίνη  40000  0,955 11,111 

1 kg υγραέριο 46000 1,099 12,778 

1 kg φυσικό αέριο2 47200 1,126 13,10 

1 kg υγροποιηµένο φυσικό αέριο 45190 1,079 12,553 

1 kg ξύλο (25% υγρασία)3 13800  0,330 3,833 

1 kg συσφαιρώµατα/µπρικέτες 
ξύλου 

16800  0,401 4,667 

1 kg απόβλητα 7400 – 10700 0,177 - 0,256 2,056 - 2,972 

1 MJ προκύπτουσα θερµότητα 1000 0,024 0,278 

1 kWh ηλεκτρική ενέργεια 3600 0,086 14 

                                                 
1 Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν διαφορετικούς συντελεστές µετατροπής, εφόσον µπορούν να δικαιολογηθούν. 
2 µε 93,0% µεθάνιο. 
3 Τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν άλλες τιµές, ανάλογα µε το είδος ξύλου που χρησιµοποιείται συνήθως στο κράτος µέλος. 
4 Για εξοικονοµήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν προτερότιµο συντελεστή 2,5, ο οποίος 

αποδίδει την εκτιµώµενη σε 40% µέση ενωσιακή απόδοση ηλεκτροπαραγωγής κατά την περίοδο στόχου. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
εφαρµόζουν διαφορετικό συντελεστή, εφόσον µπορούν να το δικαιολογήσουν. 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Παραδείγµατα επιλέξιµων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 

Στο παρόν Παράρτηµα παρέχονται παραδείγµατα περιπτώσεων όπου είναι δυνατόν να 

αναπτυχθούν και να εφαρµοσθούν προγράµµατα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και άλλα 

µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο του άρθρου 4. 

Για να λαµβάνονται υπόψη, αυτά τα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να 

οδηγούν σε εξοικονόµηση ενέργειας που να είναι δυνατόν να µετρηθεί και να επαληθευθεί, ή να 

υπολογισθεί κατ’εκτίµηση, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Παραρτήµατος IV, και οι 

σχετικές επιπτώσεις στην εξοικονόµηση ενέργειας δεν πρέπει να συνυπολογίζονται ήδη σε άλλα 

ειδικά µέτρα. Οι ακόλουθοι κατάλογοι δεν είναι εξαντλητικοί αλλά προτίθενται να παράσχουν 

κατευθύνσεις. 

Παραδείγµατα επιλέξιµων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης: 

Τοµέας κατοικίας και τριτογενής τοµέας 

α) Θέρµανση, ψύξη, κλιµατισµός (π.χ. αντλίες θερµότητας, νέοι αποδοτικοί λέβητες, 

εγκατάσταση/αποδοτικότερη ανακαίνιση συστηµάτων τηλεθέρµανσης/τηλεψύξης), 

β) µόνωση και αερισµός (π.χ. διάκενα τοίχων και µόνωση στεγών, διπλοί/τριπλοί 

υαλοπίνακες παραθύρων), 

γ) ζεστό νερό (π.χ. εγκατάσταση νέων συστηµάτων, άµεση και αποδοτική χρήση στη 

θέρµανση χώρων, πλυντηρίων ρούχων), 

δ) φωτισµός (π.χ. νέοι αποδοτικοί λαµπτήρες και στραγγαλιστικά πηνία, ψηφιακά συστήµατα 

ελέγχου, χρήση ανιχνευτών κίνησης για συστήµατα φωτισµού εµπορικών κτιρίων), 
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ε) µαγείρεµα και ψύξη (π.χ. νέες αποδοτικές συσκευές, συστήµατα ανάκτησης θερµότητας), 

στ) άλλος εξοπλισµός και συσκευές (π.χ. συσκευές συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής 

ενέργειας, νέες αποδοτικές συσκευές, χρονορυθµιστικές διατάξεις για βελτιστοποιηµένη 

χρήση της ενέργειας, µείωση απωλειών σε κατάσταση εφεδρείας, εγκατάσταση πυκνωτών 

για τη µείωση της αέργου ισχύος, µετασχηµατιστές µε µικρές απώλειες), 

ζ) οικιακή παραγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε την οποία µειώνεται η ποσότητα της 

αγοραζόµενης ενέργειας (π.χ. ηλιακές θερµικές εφαρµογές, ζεστό νερό για οικιακή 

κατανάλωση, θέρµανση και ψύξη χώρων µε τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας), 

Βιοµηχανικός τοµέας 

η) διαδικασίες µεταποίησης προϊόντων (π.χ. αποτελεσµατικότερη χρήση πεπιεσµένου αέρα, 

συµπυκνωµάτων και διακοπτών και βαλβίδων, χρήση αυτοµάτων και ολοκληρωµένων 

συστηµάτων, αποδοτικές καταστάσεις εφεδρείας), 

θ) κινητήρες και συστήµατα µετάδοσης κίνησης (π.χ. αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών 

διατάξεων ελέγχου, συστήµατα µετάδοσης µεταβλητής ταχύτητας, ολοκληρωµένος 

προγραµµατισµός εφαρµογών, µετατροπή συχνότητας, ηλεκτρικοί κινητήρες υψηλής 

απόδοσης), 

ι) ανεµιστήρες, συστήµατα µετάδοσης µεταβλητής ταχύτητας και αερισµός (π.χ. νέες 

συσκευές/συστήµατα, χρήση φυσικού αερισµού), 

ια) διαχείριση ανταποκρινόµενη στη ζήτηση (π.χ. διαχείριση φορτίου, συστήµατα ελέγχου 

αποφυγής αιχµών), 

ιβ) συµπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας (π.χ. συσκευές συµπαραγωγής θερµότητας και 

ηλεκτρικής ενέργειας), 
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Τοµέας µεταφορών 

ιγ) χρησιµοποιούµενοι τρόποι µετακίνησης (π.χ. ενθάρρυνση οχηµάτων υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης, αποδοτική χρήση οχηµάτων µε συστήµατα προσαρµογής της πίεσης των 

ελαστικών, συσκευές και προσθήκες για ενεργειακή απόδοση, πρόσθετα καυσίµων για τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, λάδια υψηλής λιπαντικότητας και ελαστικά χαµηλής 

αντίστασης), 

ιδ) στροφή σε άλλους τρόπους µετακίνησης (π.χ. µετακινήσεις µεταξύ οικίας και εργασίας 

χωρίς αυτοκίνητο, από κοινού χρήση αυτοκινήτου, επιτεύγµατα στη στροφή σε άλλους 

τρόπους µετακίνησης που διευκολύνουν τη µετάβαση από περισσότερο ενεργειοβόρους 

τρόπους µεταφορών σε λιγότερο ενεργειοβόρους τρόπους, ανά επιβατοχιλιόµετρο ή 

τονοχιλιόµετρο). 

∆ιατοµεακά µέτρα 

ιε) πρότυπα και κανόνες που αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

των προϊόντων και των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων, 

ιστ) συστήµατα ενεργειακής σήµανσης, 

ιζ) µέτρηση κατανάλωσης, ευφυή συστήµατα µέτρησης, όπως ατοµικά τηλεχειριζόµενα 

όργανα µέτρησης, και αναλυτικοί λογαριασµοί, 

ιη) κατάρτιση και εκπαίδευση που οδηγούν στην εφαρµογή ενεργειακώς αποδοτικής 

τεχνολογίας ή/και τεχνικών, 

Οριζόντια µέτρα 

ιθ) κανονιστικές διατάξεις, φόροι, κλπ., που οδηγούν στη µείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης κατά την τελική χρήση, 

κα) επικεντρωµένες ενηµερωτικές εκστρατείες για την προώθηση της βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης και των µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Γενικό πλαίσιο για τη µέτρηση και την επαλήθευση της εξοικονόµησης ενέργειας 

1.1 Μετρήσεις της εξοικονόµησης ενέργειας και υπολογισµοί, και οµαλοποίησή τους. 

Γενικά 

Για τη µέτρηση της πραγµατοποιηθείσας εξοικονόµησης ενέργειας κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρο 4 µε σκοπό να προσδιορισθεί η συνολική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 

να εξακριβωθεί ο αντίκτυπος των επιµέρους µέτρων, χρησιµοποιείται εναρµονισµένο 

πρότυπο υπολογισµού µε χρήση συνδυασµού µεθόδων υπολογισµού «από πάνω προς τα 

κάτω» και «από κάτω προς τα πάνω» προκειµένου να µετρώνται οι ετήσιες βελτιώσεις 

ενεργειακής απόδοσης για τις κατά το άρθρο 14 εκθέσεις. 

Για την ανάπτυξη του εναρµονισµένου προτύπου υπολογισµού σύµφωνα µε το άρθρο 15, 

παράγραφος 2, η επιτροπή έχει ως στόχο να χρησιµοποιεί, στο µέτρο του δυνατού, τα 

δεδοµένα που ήδη παρέχονται σε τακτική βάση από την EUROSTAT ή/και τις εθνικές 

στατιστικές υπηρεσίες. 

Υπολογισµοί «από πάνω προς τα κάτω» 

Μέθοδος υπολογισµού «από πάνω προς τα κάτω» σηµαίνει ότι η ποσότητα εξοικονόµησης 

ενέργειας υπολογίζεται χρησιµοποιώντας ως αφετηρία τα εθνικά ή µεγάλης κλίµακας 

συγκεντρωτικά τοµεακά επίπεδα εξοικονόµησης. Εν συνεχεία, γίνονται προσαρµογές των 

ετήσιων δεδοµένων για τους εξωγενείς παράγοντες, όπως οι βαθµοηµέρες, οι διαρθρωτικές 

αλλαγές, το φάσµα προϊόντων κτλ., για τη δηµιουργία ενός µέτρου που να δίνει µια 

ικανοποιητική ένδειξη της συνολικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, όπως 

περιγράφεται στο σηµείο 1.2. Η µέθοδος αυτή δεν παρέχει ακριβείς και λεπτοµερείς 

µετρήσεις ούτε καταδεικνύει σχέσεις αιτίου και αιτιατού µεταξύ των µέτρων και της 

προκύπτουσας από αυτά εξοικονόµησης ενέργειας. Ωστόσο, είναι συνήθως απλούστερη 

και λιγότερο δαπανηρή και αναφέρεται συχνά µε την ονοµασία «δείκτες ενεργειακής 

απόδοσης», επειδή δίνει µια ένδειξη των εξελίξεων. 
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Για την ανάπτυξη της µεθόδου υπολογισµού «από πάνω προς τα κάτω» που 
χρησιµοποιείται σε αυτό το εναρµονισµένο πρότυπο υπολογισµού, η επιτροπή βασίζει τις 
εργασίες της, στο µέτρο του δυνατού, στις υπάρχουσες µεθοδολογίες, όπως το πρότυπο 
ODEX1. 

Υπολογισµοί «από κάτω προς τα πάνω» 

Μέρος της ετήσιας τελικής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας για τους τοµείς που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, καλύπτεται µε τη χρησιµοποίηση 
ενός εναρµονισµένου προτύπου «από κάτω προς τα πάνω». Για την ανάπτυξη του εν λόγω 
εναρµονισµένου προτύπου «από κάτω προς τα πάνω» σύµφωνα µε το άρθρο 15, 
παράγραφος 2, η επιτροπή έχει ως στόχο να χρησιµοποιεί τυποποιηµένες µεθόδους που να 
συνεπάγονται ελάχιστο διοικητικό φόρτο και κόστος, κυρίως µε τη χρησιµοποίηση των 
µεθόδων µέτρησης που αναφέρονται στα σηµεία 2.1 και 2.2, και µε επικέντρωση στους 
τοµείς όπου µπορεί να εφαρµοσθεί µε την καλύτερη οικονοµική απόδοση το 
εναρµονισµένο πρότυπο «από κάτω προς τα πάνω». 

Τα κράτη µέλη που το επιθυµούν, µπορούν να χρησιµοποιούν περαιτέρω µετρήσεις «εκ 
των κάτω» πέραν του µέρους που ορίζεται από το εναρµονισµένο πρότυπο «εκ των κάτω», 
αφού ληφθεί η συγκατάθεση της Επιτροπής, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 16, 
παράγραφος 2, βάσει περιγραφής της µεθοδολογίας την οποία υποβάλλει το 
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. 

Μέθοδος υπολογισµού «από κάτω προς τα πάνω» σηµαίνει ότι η εξοικονόµηση ενέργειας 
που προκύπτει από την εφαρµογή ενός συγκεκριµένου µέτρου βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης µετράται σε κιλοβατώρες (kWh), σε τζουλ (J) ή σε χιλιόγραµµα ισοδυνάµου 
πετρελαίου (kgoe, χλγ. ΤΙΠ) και αθροίζεται µαζί µε τα αποτελέσµατα εξοικονόµησης 
ενέργειας από άλλα συγκεκριµένα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Οι 
διορισµένες επί τούτω δηµόσιες αρχές ή οργανισµοί που προβλέπονται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 3, εξασφαλίζουν ότι δεν συνυπολογίζεται δύο φορές η εξοικονόµηση 
ενέργειας που προκύπτει από τον συνδυασµό µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης (συµπεριλαµβανοµένων των µηχανισµών). Για τη µέθοδο υπολογισµού «από 
κάτω προς τα πάνω», µπορούν να χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα και οι µέθοδοι που 
αναφέρονται στα σηµεία 2.1 και 2.2. 

                                                 

1 Σχέδιο ODYSSEE-MURE, Πρόγραµµα SAVE. Επιτροπή 2005. 
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Εάν, για ορισµένους τοµείς, δεν υπάρχουν διαθέσιµοι υπολογισµοί «από κάτω προς τα 
πάνω», µπορούν να χρησιµοποιούνται στις εκθέσεις προς την Επιτροπή δείκτες «από πάνω 
προς τα κάτω» ή µεικτοί υπολογισµοί «από πάνω προς τα κάτω», και «από κάτω προς τα 
πάνω», εφόσον συµφωνεί η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 16, 
παράγραφος 2. Ειδικότερα, κατά την αξιολόγηση αιτήσεων για τον σκοπό αυτό, στο 
πλαίσιο της ενδιάµεσης έκθεσης που περιγράφεται στο άρθρο 14, παράγραφος 2, η 
Επιτροπή επιδεικνύει την κατάλληλη ευελιξία. Μερικοί υπολογισµοί «από πάνω προς τα 
κάτω» χρειάζονται για τη µέτρηση του αντίκτυπου των µέτρων που τέθηκαν µεν σε 
εφαρµογή µετά το 1995 (και σε ορισµένες περιπτώσεις το 1991) αλλά συνεχίζουν να έχουν 
αντίκτυπο. 

1. 2 Πώς θα πρέπει να οµαλοποιούνται οι µετρήσεις εξοικονόµησης ενέργειας 

Η εξοικονόµηση ενέργειας καθορίζεται µε τη µέτρηση και/ή την εκτίµηση της 
κατανάλωσης πριν από και µετά την εφαρµογή του µέτρου ενώ πρέπει παράλληλα να 
εξασφαλίζονται η προσαρµογή και η οµαλοποίηση βάσει των εξωτερικών συνθηκών που 
συνήθως επηρεάζουν τη χρήση της ενέργειας. Οι συνθήκες που συνήθως επηρεάζουν τη 
χρήση της ενέργειας, µπορούν επίσης να διαφοροποιούνται και µε το χρόνο. Οι συνθήκες 
αυτές είναι δυνατόν να είναι αποτέλεσµα ενός ή πλειόνων πιθανοφανών παραγόντων, 
όπως: 

α) Καιρικές συνθήκες, όπως π.χ. βαθµοηµέρες, 

β) βαθµός πληρότητας, 

γ) ωράρια λειτουργίας κτιρίων µη οικιστικής χρήσης, 

δ) ένταση χρήσης εγκατεστηµένου εξοπλισµού (παραγωγή µονάδας)· φάσµα 
προϊόντων, 

ε) δυναµικότητα µονάδας, επίπεδο παραγωγής, όγκος ή προστιθέµενη αξία, 
συµπεριλαµβανοµένων των αλλαγών στο επίπεδο του ΑΕΠ, 

στ) χρονικός προγραµµατισµός χρήσης εγκαταστάσεων και οχηµάτων, 

ζ) σχέσεις µε άλλες µονάδες. 
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2. ∆εδοµένα και µέθοδοι που µπορούν να χρησιµοποιούνται (δυνατότητα µέτρησης) 

Υπάρχουν πλείονες µέθοδοι για τη συλλογή δεδοµένων µέτρησης ή/και εκτίµησης της 

εξοικονόµησης ενέργειας. Η αξιολόγηση µιας δεδοµένης ενεργειακής υπηρεσίας ή ενός 

δεδοµένου µέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, δεν είναι πάντα δυνατόν να 

βασίζεται αποκλειστικά σε µετρήσεις. Γίνεται, συνεπώς, διάκριση µεταξύ των µεθόδων 

µέτρησης της εξοικονόµησης ενέργειας και των µεθόδων υπολογισµού της εξοικονόµησης 

ενέργειας κατ’ εκτίµηση, οι οποίες είναι και η πιο κοινή πρακτική. 

2.1 ∆εδοµένα και µέθοδοι βάσει µετρήσεων 

Λογαριασµοί από εταιρείες διανοµής ή λιανικής πώλησης 

Οι λογαριασµοί κατανάλωσης ενέργειας βάσει µετρητή µπορούν να αποτελέσουν τη βάση 

µέτρησης για ένα αντιπροσωπευτικό χρονικό διάστηµα πριν από και µετά την εφαρµογή 

του µέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Οι λογαριασµοί αυτοί µπορούν έπειτα 

να συγκρίνονται µε λογαριασµούς βάσει µετρητή για το µετά την εφαρµογή και τη χρήση 

του µέτρου διάστηµα, επίσης για αντιπροσωπευτικό χρονικό διάστηµα. Τα συµπεράσµατα 

θα πρέπει να συγκρίνονται, ει δυνατόν, µε οµάδα ελέγχου (οµάδα που δεν συµµετέσχε 

στην εφαρµογή) ή, εναλλακτικά, να εξοµαλύνονται όπως περιγράφεται στο σηµείο 1.2. 

∆εδοµένα πωλήσεων ενέργειας 

Η κατανάλωση διαφόρων µορφών ενέργειας (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, αέριο, πετρέλαιο 

θέρµανσης κλπ.) είναι δυνατόν να µετράται µε τη σύγκριση των δεδοµένων πωλήσεων της 

εταιρείας λιανικής πώλησης ή του διανοµέα πριν από την εφαρµογή των µέτρων 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης µε τα δεδοµένα πωλήσεων από το µετά την 

εφαρµογή του µέτρου διάστηµα. Μπορεί να χρησιµοποιείται οµάδα ελέγχου ή να 

οµαλοποιούνται τα δεδοµένα. 
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∆εδοµένα πωλήσεων εξοπλισµού και συσκευών 

Οι επιδόσεις του εξοπλισµού και των συσκευών είναι δυνατόν να υπολογίζονται µε βάση 

τις πληροφορίες που προέρχονται άµεσα από τον κατασκευαστή. Τα δεδοµένα σχετικά µε 

τις πωλήσεις εξοπλισµού και συσκευών διατίθενται εν γένει από τις εταιρείες λιανικής 

πώλησης. Μπορούν επίσης να διενεργούνται ειδικές έρευνες και µετρήσεις. Τα διαθέσιµα 

δεδοµένα είναι δυνατόν να ελέγχονται σε αντιπαραβολή µε τα αριθµητικά στοιχεία των 

πωλήσεων, ώστε να καθορίζεται το µέγεθος της εξοικονόµησης ενέργειας. Όταν 

χρησιµοποιείται αυτή η µέθοδος, θα πρέπει να γίνεται προσαρµογή για τις αλλαγές στη 

χρήση του εξοπλισµού ή της συσκευής. 

∆εδοµένα φορτίου κατά την τελική χρήση 

Η χρήση ενέργειας σε κτίριο ή εγκατάσταση µπορεί να είναι αντικείµενο πλήρους 

παρακολούθησης προκειµένου να καταγράφεται η ενεργειακή ζήτηση πριν και µετά την 

εφαρµογή µέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Σηµαντικοί σχετικοί παράγοντες 

(π.χ. διαδικασία παραγωγής, ειδικός εξοπλισµός, εγκαταστάσεις θέρµανσης) είναι δυνατόν 

να µετρούνται ακριβέστερα. 

2.2 ∆εδοµένα και µέθοδοι βάσει εκτιµήσεων 

Υπολογισµός δεδοµένων µε βάση απλές µεθόδους µηχανικής: χωρίς επιθεώρηση 

Ο κατ’ εκτίµησην υπολογισµός δεδοµένων µε βάση απλές µεθόδους µηχανικής, χωρίς 

επιτόπου επιθεώρηση, είναι η κοινότερη µέθοδος για την απόκτηση δεδοµένων για τη 

µέτρηση της κατ’ εκτίµησην εξοικονόµησης ενέργειας. Τα δεδοµένα µπορούν να 

υπολογίζονται µε τη χρήση θεµελιωδών αρχών µηχανικής, χωρίς να χρησιµοποιούνται 

δεδοµένα από επιτόπιες επιθεωρήσεις, αλλά µε παραδοχές βασιζόµενες στις προδιαγραφές 

εξοπλισµού, στα χαρακτηριστικά µεγέθη επιδόσεων, στην κατατοµή λειτουργίας των 

µέτρων που έχουν εφαρµοσθεί, στις στατιστικές, κλπ. 
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Υπολογισµός δεδοµένων µε βάση βελτιωµένες µεθόδους µηχανικής: επιθεώρηση 

Τα ενεργειακά δεδοµένα µπορούν να υπολογίζονται µε βάση πληροφορίες που συλλέγει 
εξωτερικός εµπειρογνώµονας κατά τον έλεγχο ή άλλου είδους επίσκεψη σε έναν ή 
περισσότερους κατάλληλα επιλεγµένους χώρους. Στη βάση αυτή, είναι δυνατόν να 
καταρτίζονται και να εφαρµόζονται πιο εξελιγµένοι αλγόριθµοι/πρότυπα προσοµοίωσης 
σε µεγαλύτερο πλήθος χώρων (π.χ. κτιρίων, εγκαταστάσεων, οχηµάτων). Αυτό το είδος 
µέτρησης µπορεί συχνά να χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά και να διακριβώνει 
δεδοµένα που υπολογίζονται µε βάση απλές µεθόδους µηχανικής. 

3. Τρόπος αντιµετώπισης της αβεβαιότητας 

Όλες οι µέθοδοι που απαριθµούνται στο σηµείο 2, ενέχουν κάποιο βαθµό αβεβαιότητας. Η 
αβεβαιότητα είναι δυνατόν να οφείλεται σε1: 

α) Σφάλµατα οργάνων: αυτά συµβαίνουν, κατά κανόνα, λόγω σφαλµάτων στις 
προδιαγραφές που δίδει ο κατασκευαστής του προϊόντος, 

β) σφάλµατα προτύπων: κατά κανόνα, πρόκειται για σφάλµατα του προτύπου που 
χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό των παραµέτρων των συλλεγέντων 
δεδοµένων, 

γ) σφάλµατα δειγµατοληψίας: κατά κανόνα πρόκειται για σφάλµατα που οφείλονται 
στο γεγονός ότι παρατηρήθηκε δείγµα και όχι το πλήρες σύνολο των υπό µελέτη 
µονάδων. 

Αβεβαιότητα µπορεί επίσης να προκύπτει από προγραµµατισµένες και µη 
προγραµµατισµένες παραδοχές που, κατά κανόνα, συνδέονται µε εκτιµήσεις, 
προδιαγραφές ή/και τη χρήση δεδοµένων µηχανικής. Η εµφάνιση σφαλµάτων σχετίζεται 
επίσης µε το επιλεγέν σύστηµα συλλογής δεδοµένων που περιγράφεται σε αδρές γραµµές 
στα σηµεία 2.1 και 2.2. Συνιστάται περαιτέρω προσδιορισµός της αβεβαιότητας. 

                                                 

1 Υπόδειγµα για τη διαπίστωση της ποσοτικοποιήσιµης αβεβαιότητας που βασίζεται στα 
τρία αυτά είδη σφαλµάτων δίδεται στο προσάρτηµα Β του ∆ιεθνούς Πρωτοκόλλου 
Μέτρησης και Επαλήθευσης Επιδόσεων (International Performance Measurement & 
Verification Protocol - IPMVP). 
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Τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν µεθόδους ποσοτικοποιηµένης 
αβεβαιότητας, όταν υποβάλλουν έκθεση σχετικά µε τους στόχους που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία. Η ποσοτικοποιηµένη αβεβαιότητα εκφράζεται κατά στατιστικώς εύλογο 
τρόπο, δηλώνεται δηλαδή η ακρίβεια και η αξιοπιστία. Παραδείγµατος χάριν, «το 
ποσοτικό σφάλµα είναι ± 20%, µε αξιοπιστία 90%». 

Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται η µέθοδος της ποσοτικοποιηµένης αβεβαιότητας, τα 
κράτη µέλη λαµβάνουν επίσης υπόψη ότι το αποδεκτό επίπεδο αβεβαιότητας που 
απαιτείται για τον υπολογισµό της εξοικονόµησης ενέργειας είναι συνάρτηση του 
επιπέδου της εξοικονόµησης και της σχέσης κόστους/ωφέλειας της φθίνουσας 
αβεβαιότητας. 

4. Εναρµονισµένη διάρκεια ζωής των µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στους 

υπολογισµούς «από κάτω προς τα πάνω». 

Μερικά µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης έχουν ζωή δεκαετιών, ενώ άλλα 
έχουν µικρότερη χρονική διάρκεια. Ο κατωτέρω κατάλογος δίνει ορισµένα παραδείγµατα 
της µέσης διάρκειας ζωής των µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης: 

Μόνωση σοφίτας ιδιωτικών κατοικιών 30 έτη 

Μόνωση διάκενων τοίχων ιδιωτικών κατοικιών 40 έτη 

Τοποθέτηση υαλοπινάκων κατηγορίας E έως C (σε m²) 20 έτη 

Λέβητες κατηγορίας Β έως Α 15 έτη 

Αυτοµατισµοί θέρµανσης - βελτίωση µε αντικατάσταση λεβήτων 15 έτη 

Συµπαγείς λαµπτήρες φθορισµού (CFL) - λιανική πώληση 16 έτη 

Πηγή: Energy Efficiency Commitment (Ανάληψη δέσµευσης για την ενεργειακή απόδοση) 

2005 - 2008, ΗΒ 



 

 
10721/3/05 REV 3  ZAC/as,aki 8 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV DG C II  EL 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι όλα τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την ίδια διάρκεια ζωής 
για παρόµοια µέτρα, οι διάφορες διάρκειες ζωής εναρµονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
Επιτροπή, επικουρούµενη από την επιτροπή του άρθρου 16, αντικαθιστά, συνεπώς, τον 
ανωτέρω κατάλογο µε συµφωνηµένο προκαταρκτικό κατάλογο µε τη µέση διάρκεια ζωής 
των διαφόρων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, το αργότερο στις …* 

5. Αντιµετώπιση των πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων της εξοικονόµησης ενέργειας και 
αποφυγή της διπλής καταµέτρησης στις µικτές µεθόδους υπολογισµού «από πάνω προς τα 
κάτω» και «από κάτω προς τα πάνω». 

Η εφαρµογή µέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, π.χ. µόνωση δεξαµενών 
θερµού νερού και σωληνώσεων σε κτίριο, ή άλλου µέτρου µε ισοδύναµα αποτελέσµατα, 
µπορεί να έχει µελλοντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην αγορά, µε την έννοια 
ότι η αγορά θα εφαρµόσει το µέτρο αυτόµατα χωρίς περαιτέρω συµµετοχή των αρχών ή 
υπηρεσιών που ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, ή οποιουδήποτε ιδιωτικού φορέα 
παροχής υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ένα µέτρο µε πολλαπλασιαστικές 
δυνατότητες θα ήταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, οικονοµικά αποδοτικότερο από τα 
µέτρα που πρέπει να επαναλαµβάνονται τακτικά. Τα κράτη µέλη υπολογίζουν τις 
δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας των µέτρων αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των 
πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων τους, και επαληθεύουν τα συνολικά αποτελέσµατα σε 
εκ των υστέρων αξιολόγηση µε τη χρήση δεικτών, εφόσον χρειάζεται. 

Για τη διπλή καταµέτρηση της εξοικονόµησης ενέργειας, γίνονται διορθώσεις. 
Ενθαρρύνεται η χρήση πινάκων που καθιστούν δυνατή την άθροιση του αντίκτυπου των 
µέτρων. 

Η δυνητική εξοικονόµηση ενέργειας που προκύπτει µετά τη χρονική περίοδο των στόχων, 
δεν λαµβάνεται υπόψη, όταν τα κράτη µέλη υποβάλλουν έκθεση σχετικά µε τον γενικό 
στόχο του άρθρου 4. Τα µέτρα που παράγουν µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα στην αγορά, 
θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ενθαρρύνονται, και τα µέτρα που ήδη έχουν αποφέρει 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα εξοικονόµησης ενέργειας θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη κατά την υποβολή έκθεσης σχετικά µε τους στόχους του άρθρου 4, υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι δυνατόν να µετρηθούν και να επαληθευθούν σύµφωνα µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές του παρόντος Παραρτήµατος. 

                                                 

* Έξι µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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6. Τρόπος επαλήθευσης της εξοικονόµησης ενέργειας 

Εφόσον κριθεί οικονοµικώς αποτελεσµατική και απαραίτητη, η εξοικονόµηση ενέργειας 
που προκύπτει από συγκεκριµένη ενεργειακή υπηρεσία ή άλλο µέτρο βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης, επαληθεύεται από τρίτον. Η επαλήθευση αυτή µπορεί να 
διενεργείται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, ΕΕΥ ή άλλους παράγοντες της αγοράς. 
Οι αρµόδιες αρχές ή υπηρεσίες των κρατών µελών που αναφέρονται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 3, δύνανται να παρέχουν περαιτέρω οδηγίες εν προκειµένω. 

Πηγές: A European Ex-post Evaluation Guidebook for DSM and EE Service Programmes· 

Βάση δεδοµένων INDEEP του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας (IEA)· IPMVP, Τόµος 1 (Έκδοση 

Μαρτίου 2002). 

 



 

 
10721/3/05 REV 3  ZAC/as,aki 1 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V DG C II  EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Ενδεικτικός κατάλογος παραδειγµάτων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 

για τον δηµόσιο τοµέα 

Με την επιφύλαξη της εθνικής και της κοινοτικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, τα κράτη 

µέλη µπορούν να εξασφαλίζουν ότι ο δηµόσιος τοµέας εφαρµόζει τις απαιτήσεις του ακόλουθου 

ενδεικτικού κατάλογου στα πλαίσια του υποδειγµατικού ρόλου του δηµόσιου τοµέα, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 5: 

α) Απαιτήσεις σχετικά µε τη χρήση χρηµατοδοτικών µέσων για την εξοικονόµηση ενέργειας, 

συµπεριλαµβανοµένων συµβάσεων ενεργειακών επιδόσεων, όπου ορίζεται η παροχή 

µετρήσιµης και προκαθορισµένης εξοικονόµησης ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένων των 

περιπτώσεων όπου οι δηµόσιες διοικήσεις έχουν αναθέσει την ευθύνη σε τρίτους), 

β) απαιτήσεις για την αγορά εξοπλισµού και οχηµάτων βάσει καταλόγων προδιαγραφών 

ενεργειακώς αποδοτικών προϊόντων διαφόρων κατηγοριών εξοπλισµού και οχηµάτων 

που καταρτίζουν οι αρχές ή υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, 

χρησιµοποιώντας, κατά περίπτωση, ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους κύκλου ζωής 

ή συναφείς µεθόδους που εξασφαλίζουν τη σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας, 

γ) απαιτήσεις αγοράς εξοπλισµού µε αποδοτική κατανάλωση ενέργειας σε όλες τις 

καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της κατάστασης εφεδρείας, χρησιµοποιώντας, κατά 

περίπτωση, ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους κύκλου ζωής ή συναφείς µεθόδους 

που εξασφαλίζουν τη σχέση κόστους/αποτελεσµατικότητας, 

δ) απαιτήσεις αντικατάστασης ή εκ των υστέρων τοποθέτησης του εξοπλισµού που 

αναφέρεται στα σηµεία (β) και (γ), σε υφιστάµενο εξοπλισµό και οχήµατα, 

ε) απαιτήσεις για χρήση ενεργειακών ελέγχων και εφαρµογή των συστάσεων για τη σχέση 

κόστους/αποτελεσµατικότητας που προκύπτουν. 
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 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση που υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο την 23η Σεπτεµβρίου 2005 της 

έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί της 
ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στις 10 ∆εκεµβρίου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών 

υπηρεσιών 1 µε νοµική βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 175 της Συνθήκης της ΕΚ. 

 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε την γνώµη της στις 28 Οκτωβρίου 2004 2. Η 

Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη δική της στις 17 Ιουνίου 2004 3. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την κατά πρώτη ανάγνωση γνώµη του στις 7 Ιουνίου 2005 4, 

ενέκρινε δε 97 τροπολογίες. 

 

Το Συµβούλιο, στις 23 Σεπτεµβρίου 2005, καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 

της Συνθήκης της ΕΚ. 

 

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

Σκοπός της πρότασης είναι η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας µέσω της θέσπισης 

υποχρεωτικών για τα κράτη µέλη στόχων εξοικονόµησης και της θέσπισης µέτρων που θα 

δηµιουργήσουν αγορά ενεργειακών υπηρεσιών. Η πρόταση στοχεύει στην πλευρά της ζήτησης, 

(δηλαδή τον τελικό χρήστη και τους λιανικούς προµηθευτές) και µπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ως 

συµπλήρωµα της προηγούµενης κοινοτικής νοµοθεσίας του πεδίου της ενέργειας, που αφορούσε 

την πλευρά της προσφοράς. Σκοπός της πρότασης είναι και να συµβάλει στην επίτευξη του στόχου 

της µείωσης των εκποµπών CO2 από την ΕΕ, να ενισχύσει περισσότερο τον ηγετικό ρόλο της 

κοινότητας στην παγκόσµια αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ενεργειακής αποδοτικότητας - 

εποµένως συµβάλλοντας στη διαδικασία της Λισσαβώνας - η πρόταση δε θα έχει θετική επίδραση 

στην ασφάλεια της προµήθειας. 

                                                 
1  έγγρ. 16261/03 ENER 362 CODEC 1858, αδηµοσίευτο στην Επίσηµη Εφηµερίδα. 
2  ΕΕ C 120, 20.5.2005, σ. 115. 
3  ΕΕ C 318, 22.12.2004, σ. 19. 
4  έγγρ. 9836/05 CODEC 472 ENER 93, αδηµοσίευτο στην Επίσηµη Εφηµερίδα. 
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
 1. Γενικές παρατηρήσεις 
 
 Το Συµβούλιο προσυπογράφει την προτεραιότητα την οποία αποδίδει η Επιτροπή στην 

ενεργειακή αποδοτικότητα και κατά συνέπεια υποστηρίζει σε γενικές γραµµές τον γενικό 
σκοπό της πρότασης της Επιτροπής. Με τις περισσότερες από τις µεταβολές τις οποίες το 
Συµβούλιο προσέθεσε στην κοινή του θέση επιζητείται η προσαρµογή του σχεδίου της 
οδηγίας στις διάφορες εθνικές συνθήκες και τηρούµενες πρακτικές, η µείωση του κόστους 
και της διοικητικής επιβάρυνσης της εφαρµογής της και εν γένει η διευκόλυνση της 
υλοποίησής της. 

 
 (α) Από τις 97 τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο 

δέχθηκε τις εξής 37 : 
- πλήρως (ορισµένες µε αναδιατύπωση) : 1, 11, 12, 13 (στην αιτιολογική παράγραφο 

4), 21, 23 5, 33 (παράγραφος 3 του άρθρου 4), 47, 48, 50 (παράγραφος 3 του άρθρου 
6), 56 - 58, 76 (άρθρο 16), 82, 86, 90, 98 (Παράρτηµα IV, σηµείο 1.2)· 

- εν µέρει : 3, 7, 14 (παράγραφος 2 του άρθρου 2), 63, 69 (εδάφιο β της παραγράφου 
3 του άρθρου 13 και αιτιολογική παράγραφος 13 (β)) 74, 79, 80, 87 (επίσης στο 
σηµείο ιζ του Παραρτήµατος III) και 99· 

- κατ’αρχήν : 16 (σηµείο γ του άρθρου 3), 17 (σηµείο δ του άρθρου 3), 22, 49 
(σηµείο α του άρθρου 6), 64, 70, 88 (σηµείο ιη του Παραρτήµατος III), 83 και 92 
(σηµεία ιγ και ιδ του Παραρτήµατος III). 

 
Το Συµβούλιο απέρριψε τις εξής 60 τροπολογίες : 2, 4, 5 και 10 (συνδέονται) 6, 8, 9, 

15, 18, 101, 20, 24 - 32, 34, 104, 107, 108, 38 - 41, 43 - 46, 51 - 55, 59 - 62, 65 - 68, 71, 
72, 75, 77, 78, 81, 84, 85, 89, 91, 93 - 96, 109, από τις οποίες 4, 18, 20, 24-25, 53, 55, 
59, 61-62, 67-68, 77, 81, 89, 91, 101 και 104 δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή. 
 
Αρκετές από τις θεµελιώδεις τροπολογίες που το Συµβούλιο δεν δέχεται (κυρίως οι 
τροπολογίες 29 και 39) υπερβαίνουν τα προβλεπόµενα από την αρχική πρόταση της 
Επιτροπής. Το Συµβούλιο µετέβαλε τις ίδιες αυτές διατάξεις στην κοινή του θέση : οι 
λόγοι της απόρριψης των θεµελιωδών αυτών τροπολογιών παρατίθενται παρακάτω στο 
σηµείωµα 2 : 

 
(β) Σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής το Συµβούλιο εισήγαγε ορισµένες µεταβολές 

που εµφαίνονται παρακάτω. 
                                                 
5  Αφορά µόνον το γερµανικό κείµενο. 
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2. Επί µέρους παρατηρήσεις 
 
 (α) Οι κύριες µεταβολές που εισήγαγε το Συµβούλιο αφορούν τους στόχους των άρθρων 4 

και 5 : 
 

- Άρθρο 4 : η κοινή θέση περιέχει ένα ενδεικτικό στόχο, ύψους 6%, για το έκτο 
έτος εφαρµογής της οδηγίας (παράγραφος 1 του άρθρου 4 και αιτιολογική 
παράγραφος 8 α), αντί υποχρεωτικών στόχων· τα κράτη µέλη υποχρεούνται να 
λάβουν µέτρα που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του ενδεικτικού στόχου 
(παράγραφος 1 του άρθρου 4) και θα τάξουν στον εαυτό τους ένα ενδιάµεσο 
ενδεικτικό στόχο για το τρίτο έτος εφαρµογής (παράγραφος 2 του άρθρου 4). 

- Άρθρο 5 : η κοινή θέση δεν περιέχει πια ένα χωριστό, υψηλότερο στόχο για τον 
δηµόσιο τοµέα (παράγραφος 1 του άρθρου 5)· παρά ταύτα, ο δηµόσιος τοµέας 
οφείλει να διαδραµατίζει ρόλο παραδειγµατικό, να λαµβάνει ένα ή περισσότερα 
µέτρα βελτίωσης, της ενεργειακής αποδοτικότητας (νοµοθετικές πρωτοβουλίες 
και/ή εκούσιες συµφωνίες 6 ή άλλα µέτρα ισοδύναµου αποτελέσµατος), τα δε 
κράτη µέλη θα παρακολουθούν την επίδοσή του σε σχέση µε τον εθνικό 
ενδεικτικό στόχο εξοικονόµησης ενέργειας. 

 
Το Συµβούλιο προτίµησε να καταστήσει ενδεικτικό τον στόχο (και όχι υποχρεωτικό, 
όπως πρότεινε η Επιτροπή) και να µην υπάρχει επί µέρους στόχος για τον δηµόσιο 
τοµέα, λόγω των ακόλουθων : 

 
- τα κράτη µέλη φρονούν ότι δεν θα ήταν σωστό να σύρονται στο ∆ικαστήριο των ΕΚ 

απλώς διότι, ενδεχοµένως, δεν θα έχουν επιτύχει το καθορισµένο ύψος 
εξοικονόµησης : π.χ. αν ένα κράτος µέλος επιτύχει, µετά από έξι χρόνια, «µόνον» 
εξοικονόµηση ύψους 5%, αντί του καθορισµένου 6%. Η µελλοντική επίτευξη των 
στόχων συνδέεται άµεσα µε την «συµπεριφορά κατανάλωσης ενέργειας» των επί 
µέρους πολιτών και επιχειρήσεων - συµπεριφορά την οποία τα κράτη µέλη 
σκοπεύουν να επηρεάσουν µέσω των διαφόρων µέτρων που προτείνονται µε το 
σχέδιο οδηγίας. Το τελικό καθαρό αποτέλεσµα, ωστόσο, αυτών των µέτρων δεν είναι 
απολύτως προβλεπτό και εποµένως όχι απολύτως υπό τον έλεγχο των κρατών µελών. 

- Η αφετηρία της υλοποίησης της προκειµένης οδηγίας ποικίλει κατά πολύ από 
κράτος µέλος σε κράτος µέλος, καθώς ορισµένα από αυτά έχουν ήδη καταβάλει 
στο παρελθόν µεγάλες προσπάθειες - δαπανηρές -, συχνά δε στον δηµόσιο τοµέα. 
Αποτέλεσµα είναι το ότι το πεδίο βελτιώσεων διαφέρει πολύ από κράτος µέλος σε 
κράτος µέλος. 

                                                 
6  Η χρησιµοποίηση εκουσίων συµφωνιών αναφέρεται από την αιτιολογική παράγραφο αριθ. 13 

της πρότασης της Επιτροπής. 
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- Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λάβουν µόνον µέτρα αποδοτικά µε κριτήριο το 
κόστος (αυτό συµφωνεί και µε όσα αναφέρει η Επιτροπή µε το αιτιολογικό της 
υπόµνηµα, οπότε το Συµβούλιο προσέθεσε προς τούτο µία διάταξη στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 4. Σηµειωτέον ότι τα κράτη µέλη επιθυµούν να λάβουν 
τα µέτρα στους τοµείς όπου επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη αποδοτικότητα έναντι 
του κόστους - ανεξάρτητα από το αν αυτό συµβαίνει στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό 
τοµέα. 

 
Επί πλέον, περιλαµβάνεται τώρα µια διαδικασία επιτροπολογίας (άρθρο 16, το οποίο 
ακολουθεί τις τροπολογίες 76 και 99) : κύρια καθήκοντά της θα είναι η περαιτέρω 
ανάπτυξη της µεθόδου υπολογισµού που παρατίθεται στα παραρτήµατα 
(περιλαµβανοµένης της εκτίµησης της κατάλληλης ισορροπίας που πρέπει να 
επιτευχθεί µεταξύ µέτρων που θα εφαρµόζονται «εκ των άνω» και «εκ των κάτω»), και 
να την προσαρµόζει στις τεχνολογικές εξελίξεις. Επί πλέον, έχουν προστεθεί διατάξεις 
που θα καθιστούν δυνατή τη χρησιµοποίηση εκουσίων συµφωνιών ως οργάνων που 
συµβάλλουν στην επίτευξη των ενδεικτικών στόχων. 

 
(β) Άλλες µεταβολές 

 
- Το Συµβούλιο προσέθεσε αρκετές νέες αιτιολογικές παραγράφους (8α, 8β, 9α, 

11α, 11β, 11γ, 13β) και επέκτεινε τις ήδη υπάρχουσες αιτιολογικές παραγράφους 
8 και 12. 

- ∆εύτερη περίπτωση του άρθρου 1 : η διατύπωση µετεβλήθη κάπως ώστε να 
γίνεται αντιληπτό ότι σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να δηµιουργήσει τις 
προϋποθέσεις της ανάπτυξης αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών, και όχι να 
αναπτύξει αυτήν την αγορά. 

- Άρθρο 2 : το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε ώστε να τεθούν εκτός του πεδίου 
εφαρµογής και µέρη των επιχειρήσεων µεταφορών που βασίζονται κυρίως στην 
χρησιµοποίηση των καυσίµων των αποθηκών πλοίων και αεροσκαφών (παρόµοια 
εξαίρεση προέβλεπε και η πρόταση της Επιτροπής µέσω του ορισµού της 
«Ενεργείας») και ορισµένα µέρη των ενόπλων δυνάµεων. 

- Όσον αφορά τους ορισµούς του άρθρου 3, το Συµβούλιο επιζήτησε να τους 
καταστήσει όσον το δυνατόν συνεπέστερους, συνεκτικότερους και 
λειτουργικότερους, και παράλληλα, όπου αυτό ενδείκνυται, να τηρήσει ως 
πρότυπά τους τούς ορισµούς που περιέχονται σε άλλα κοινοτικά νοµοθετήµατα. 

- Στο άρθρο 5 προσεδόθη κάποια ευελιξία, τονίζοντας ιδιαίτερα τα µέτρα τα 
περισσότερο αποδοτικά µε κριτήριο το κόστος και προσθέτοντας αναφορά στο 
κατάλληλο επίπεδο της διοίκησης στο οποίο κάθε επί µέρους µέτρο θα πρέπει να 
θεσπίζεται. Επίσης, ο κατάλογος κατευθυντηρίων γραµµών για τις κρατικές 
προµήθειες της παραγράφου 4 του άρθρου 5 (που ήδη στην πρόταση της 
Επιτροπής δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα : «Τα κράτη µέλη µπορούν …») 
µεταφέρθηκε στο Παράρτηµα V : αυτό έγινε ώστε να µην εξαιρεθούν άλλα 
δυνητικά µέτρα, αποδοτικά µε κριτήριο το κόστος, που θα µπορούσε να λάβει ο 
δηµόσιος τοµέας. 
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Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 διεγράφη ως περιττή, διότι υπάρχει το δικαίωµα 

πρωτοβουλίας της Επιτροπής. 

- Το άρθρο 6 αναδιαρθρώθηκε : τα εδάφια β) και γ) περιελήφθησαν στην παράγραφο 1, 

ενώ το εδάφιο α) αναδιατυπώθηκε στην παράγραφο 2. Η παράγραφος 2 αυτή 

προσφέρει στα κράτη µέλη επιλογή µεταξύ διαφόρων υποχρεώσεων που µπορεί να 

επιβληθούν στις εταιρίες που υπάγονται στο εν λόγω άρθρο. 

- Άρθρο 7 : το άρθρο αυτό έφθανε πολύ µακριά, η δε υλοποίησή του στην αρχική του 

µορφή θα µπορούσε να είναι πολύ δαπανηρή, διότι καθιστούσε τα κράτη µέλη 

υπεύθυνα να εξασφαλίσουν ότι όλα τα µέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας θα 

προσφέρονται σε όλους τους καταναλωτές. Σύµφωνα µε την κοινή θέση, σκοπός του 

άρθρου είναι να εξασφαλισθεί η βέλτιστη διαφάνεια και διάδοση στους µετέχοντες 

στην αγορά των πληροφοριών των σχετικών µε τους µηχανισµούς ενεργειακής 

αποδοτικότητας και τα οικονοµικά και νοµικά πλαίσια. 

- Άρθρο 8 : το άρθρο αυτό, στην αρχική του µορφή, καθιστούσε τα κράτη µέλη υπεύθυνα 

να εξασφαλίσουν ότι για όλους τους µετέχοντες στην αγορά που παρέχουν ενεργειακές 

υπηρεσίες θα είναι διαθέσιµα συστήµατα ειδίκευσης, πιστοποίησης και/ή πιστοποίησης. 

Το άρθρο προσαρµόστηκε ώστε τα κράτη µέλη να υποχρεούνται να εξασφαλίσουν ότι 

τα συστήµατα αυτά θα είναι διαθέσιµα όποτε αυτό απαιτείται - επιτρέποντας 

κατ’ ουσίαν στα κράτη µέλη να λαµβάνουν υπ’ όψη τους άλλους σηµαντικούς 

παράγοντες (π.χ. το επίπεδο ωριµότητας της αγοράς περί της οποίας πρόκειται, τον 

αριθµό των µετεχόντων στην αγορά και την ζήτηση) πριν εκπονήσουν τα εν λόγω 

(δαπανηρά) συστήµατα. 

- Στο άρθρο 10, προσετέθη µια διάταξη που επιτρέπει, σε ορισµένες περιστάσεις, 

συστήµατα και διάρθρωση τιµών που θα έχουν κοινωνικούς σκοπούς. 

- Στο άρθρο 12 προσετέθησαν δύο παράγραφοι :  

 
= η παράγραφος 2 ορίζει ότι άλλα µέτρα, λιγότερο δαπανηρά, µπορεί να 

χρησιµοποιούνται σε ορισµένες περιπτώσεις, 

= η παράγραφος 3 ορίζει ότι τα κτίρια που έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε την 

«οδηγία περί κτιρίων» θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του ενεργειακού 

ελέγχου. Επίσης επιτρέπει ελέγχους που προέρχονται από συστήµατα βασιζόµενα 

σε εκούσιες συµφωνίες. 

 
- Το άρθρο 13 προσαρµόσθηκε ώστε να καταστεί περισσότερο ευέλικτο και λιγότερο 

δαπανηρό, και για να αποφευχθεί µια δυσανάλογα µεγάλη διοικητική επιβάρυνση. 
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- Οι υποχρεώσεις περί υποβολής έκθεσης, που προβλέπονται από το άρθρο 14 
κατέστησαν απλούστερες και τροποποιήθηκαν : η παράγραφος 1 επιτρέπει στην 
Επιτροπή να λαµβάνει υπ’ όψη της τις υπάρχουσες µεθόδους υπολογισµού, η δε 
παράγραφος 2 προβλέπει τώρα ότι τα κράτη µέλη υποχρεούνται να υποβάλουν µια 
ενδιάµεση έκθεση και µια τελική. 

- Προσετέθη ένα νέο άρθρο 15, το οποίο ορίζει τα καθήκοντα, καθώς και το σχετικό 
χρονοδιάγραµµα της Επιτροπής των ΕΚ στα πλαίσια της διαδικασίας επιτροπολογίας. 
Προβλέπει επίσης (από κοινού µε τις σχετικές διατάξεις των Παραρτηµάτων Ι και IV) 
ότι η Επιτροπή θα εκπονήσει µια µέθοδο υπολογισµού που θα περιλαµβάνει ένα 
ποσοστό «εκ των κάτω» υπολογισµού, την οποία θα χρησιµοποιούν τα κράτη µέλη από 
την ηµεροµηνία εφαρµογής της οδηγίας (παράγραφος 2) του άρθρου 15. Αφ’ ης 
στιγµής η Επιτροπή εκπληρώσει αυτό το καθήκον, θα πρέπει να συνεχίσει τις εργασίες 
της και να διαπιστώσει κατά πόσον το ποσοστό των «εκ των κάτω» υπολογισµών 
µπορεί να αυξηθεί, σταθµίζοντας τους ουσιώδεις παράγοντες (παράγραφος 3 του 
άρθρου 15)· αν η Επιτροπή αποφασίσει λοιπόν ότι το ποσοστό των «εκ των κάτω» 
υπολογισµών µπορεί όντως να αυξηθεί, τα κράτη µέλη, δύο χρόνια µετά την 
ηµεροµηνία εφαρµογής, οφείλουν να χρησιµοποιούν αυτήν τη µέθοδο. 

- Στο άρθρο 18, η µη ρεαλιστική προθεσµία της 1ης Ιουνίου 2006 την οποία προέβλεπε η 
πρόταση της Επιτροπής, αντικαταστάθηκε από µία µεταβατική περίοδο δύο ετών. Η 
περίοδος αυτή αφ’ ενός επιτρέπει την συµπλήρωση των συνήθων νοµοθετικών 
διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο, και, αφ’ ετέρου, επιτρέπει : 

 
= στα κράτη µέλη να αποστείλουν πληροφορίες για τις υπάρχουσες µεθόδους 

υπολογισµού στην Επιτροπή, ώστε αυτή να µπορεί να τις λάβει υπ’ όψη της (κατά 
προτίµηση εντός εξαµήνου, παράγραφος 1) του άρθρου 14), 

= στην Επιτροπή να εκπονήσει την µέθοδο υπολογισµού (µέσα σε 18 µήνες, 
παράγραφος 2 του άρθρου 15), 

= στα κράτη µέλη να υπολογίσουν τους ενδεικτικούς στόχους εξοικονόµησης και 
να προετοιµασθούν για την εφαρµογή στην πράξη της µεθόδου υπολογισµού. 

 
- Στο Παράρτηµα Ι αντανακλάται τώρα η τροποποιηµένη µέθοδος για τον υπολογισµό 

του εθνικού στόχου εξοικονόµησης. Στο σηµείο 3, το Συµβούλιο µετέβαλε την 
ηµεροµηνία που πρότεινε η Επιτροπή ως καταληκτική, µετά την οποία, κατά γενικό 
κανόνα, τα µέτρα είναι δυνατόν να λαµβάνονται υπ’ όψη κατά τον υπολογισµό των 
ετησίων εξοικονοµήσεων, από το 1991 ως το 1995. Κράτησε, ωστόσο, την χρονολογία 
του 1991 ώστε να χρησιµοποιείται σε ορισµένες περιπτώσεις : η διάταξη αυτή 
χρειάζεται για εκείνα τα κράτη µέλη που είχαν εφαρµόσει από την περίοδο 1991-1994 
ορισµένα µέσα άσκησης πολιτικής, τα οποία εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται και 
σήµερα. 
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Επί πλέον, εξασφάλισε ότι τα κράτη µέλη που έχουν ήδη καταβάλει στο παρελθόν 

σηµαντικές προσπάθειες στον τοµέα της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας 

δεν θα τυγχάνουν ανεπιεικούς µεταχείρισης, σε σύγκριση µε τα κράτη µέλη που δεν 

έχουν καταβάλει προσπάθειες σε παρόµοια κλίµακα. 

- Το Παράρτηµα ΙΙΙ της κοινής θέσης καθιστά σαφές ότι ο κατάλογος περιέχει 

παραδείγµατα επιλέξιµων µέτρων και όχι περιοριστική αρίθµησή τους. Επιπροσθέτως 

έγιναν αλλαγές σε αρκετά παραδείγµατα του καταλόγου. 

- Στο Παράρτηµα IV, το Συµβούλιο προσέθεσε λεπτοµέρειες περιγράφοντας την «εκ των 

άνω» και την «εκ των κάτω» µέθοδο υπολογισµού (σηµείο 1.1), ένα κατάλογο 

εναρµονισµένων διαρκειών ζωής των µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των «εκ των κάτω» υπολογισµών (σηµείο 4) και διατάξεις σχετικές µε 

τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα και την διπλή καταµέτρηση (σηµείο 5). 

 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Και τα δύο θεσµικά όργανα εδήλωσαν ότι υποστηρίζουν τον γενικό σκοπό της πρότασης της 

Επιτροπής· και τα δύο συµφωνούν ότι η Ένωση οφείλει να αρχίσει να εκµεταλλεύεται όσα 

προσφέρουν οι δυνητικές εξοικονοµήσεις ενεργείας και θα πρέπει το συντοµότερο να 

αναπτύξει περισσότερο την αγορά υπηρεσιών και προϊόντων που εξοικονοµούν ενέργεια. Το 

Συµβούλιο φρονεί ότι η κοινή του θέση καλύπτει τους ουσιώδεις αυτούς σκοπούς της 

πρότασης της Επιτροπής. 

 

________________________ 
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Θέµα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 
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- Κοινή θέση 
- Σκεπτικό του Συµβουλίου 

 
 
Λαµβάνω την τιµή να σας πληροφορήσω ότι η γραπτή διαδικασία η οποία κινήθηκε µε την 
ανακοίνωση αριθ. 3211/05 ολοκληρώθηκε στις 23 Σεπτεµβρίου 2005 και ότι όλες οι αντιπροσωπίες 
ψήφισαν υπέρ της έγκρισης της κοινής θέσης και του σκεπτικού. 
 
Η Επιτροπή δήλωσε ότι δεν µπορεί να συµφωνήσει µε την έγκριση της κοινής θέσης και του 
σκεπτικού. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 

 
σχετικά µε την 

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική 

χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 

 
σχετικά µε την 

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική 

χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2003) 739 τελικό – C5-0642-03–2003/0300(COD)): 11 ∆εκεµβρίου 2003

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 28 Οκτωβρίου 2004

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε 
πρώτη ανάγνωση: 

07 Ιουνίου 2005

Ηµεροµηνία έκδοσης κοινής θέσης 23 Σεπτεµβρίου 2005 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην προώθηση και την ανάπτυξη αγοράς για ενεργειακή 
απόδοση κατά την τελική χρήση και για ενεργειακές υπηρεσίες, που συµβάλλουν στη µείωση 
των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και στους στόχους της Λισσαβόνας, ενώ βελτιώνουν 
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού. Τα κυριότερα σκέλη της πρότασης έχουν ως 
εξής:  

• Η πρόταση εισηγείται δύο ενιαίους ετήσιους υποχρεωτικούς στόχους εξοικονόµησης 
ενέργειας για εξαετή χρονική περίοδο. Οι στόχοι αυτοί είναι: (1) συνολικός αθροιστικός 
στόχος 1% του µέσου ποσού ενέργειας που διανεµήθηκε ή/και πωλήθηκε σε τελικούς 
καταναλωτές στη διάρκεια της προηγούµενης (πενταετούς) περιόδου και (2) ένας 
παρόµοιος, αλλά πλέον φιλόδοξος, επιµέρους στόχος 1,5% έκαστο έτος για τον δηµόσιο 
τοµέα. 

• Τα κράτη µέλη θα επιβάλουν επίσης υποχρέωση στους προµηθευτές λιανικής ή/και στις 
εταιρείες διανοµής ενέργειας να προσφέρουν ενεργειακές υπηρεσίες στους πελάτες τους ή 
να τους προσφέρουν ενεργειακούς ελέγχους. 
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• Προκειµένου να βοηθήσει τα κράτη µέλη να µετρήσουν τη συντελεσθείσα πρόοδο στην 
πορεία επίτευξης των στόχων, η πρόταση εισηγείται πλαίσιο για εναρµονισµένη 
µεθοδολογία µέτρησης της προόδου στην πορεία εκπλήρωσης των στόχων. 

• Πέραν των ανωτέρω στόχων και της υποχρεώσεως προσφοράς υπηρεσιών, η πρόταση 
αναφέρει εργαλεία υπό τη µορφή ειδικών χρηµατοδοτικών µέσων για ενεργειακή 
απόδοση, απαιτήσεις για βελτιωµένη µέτρηση και κατάρτιση λογαριασµών ώστε να 
παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση στον καταναλωτή και απαιτήσεις για πιστοποίηση 
παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών. Περιλαµβάνονται επίσης µέτρα µε σκοπό τη βελτίωση 
των ενεργειακών ελέγχων και την ενθάρρυνση των ρυθµιστικών αρχών να αναπτύξουν 
τιµολόγια διανοµής ηλεκτρισµού και αερίου που προωθούν την ενεργειακή απόδοση, αντί 
να ενθαρρύνουν άσκοπα την αυξηµένη ενεργειακή κατανάλωση. 

Η πρόταση έχει ευρύ πεδίο εφαρµογής. Καλύπτει τη διανοµή και τις πωλήσεις των 
περισσότερων τύπων ενέργειας που παραδίδεται σε τελικούς πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων 
του ηλεκτρισµού, του αερίου, του πετρελαίου θέρµανσης και των καυσίµων των 
µεταφορικών µέσων. Καλύπτει το πλείστο των τελικών (ή «τελικής χρήσης») καταναλωτών 
ενέργειας, µε εξαίρεση εκείνους του τοµέα της εµπορίας εκποµπών. 

3. ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

3.1. Συνολικές παρατηρήσεις σχετικά µε την κοινή θέση 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιτευχθείσα κοινή θέση αποδίδει εν γένει πιστά το πνεύµα της 
πρότασης της Επιτροπής της 10ης ∆εκεµβρίου 2003, µε εξαίρεση: (1) τη φύση του συνολικού 
στόχου εξοικονόµησης (ενδεικτικός σε αντίθεση µε δεσµευτικό) και (2) την αφαίρεση του 
στόχου εξοικονόµησης για τον δηµόσιο τοµέα. Η κοινή θέση είναι αποδεκτή ως ένα 
σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός κατά την υλοποίηση της συνολικής συµφωνίας µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της υπόψη προτάσεως, επειδή η κοινή θέση διατυπώνει 
αποδεκτούς συµβιβασµούς σε κατά βάση όλες τις άλλες πτυχές της πρότασης και 
τοιουτοτρόπως προλειαίνει το έδαφος για τη δεύτερη ανάγνωση. Παραµένουν φυσικά προς 
επίλυση τα ζητήµατα ως προς το στόχο και τον δηµόσιο τοµέα. 

Η Επιτροπή είναι επίσης της γνώµης ότι η κοινή θέση βελτιώνει την αρχική πρόταση από 
πολλές απόψεις, ενώ παράλληλα αντιµετωπίζει πολλές από τις ιδέες και τα ζητήµατα που 
ανακινεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις τροπολογίες του. 

Η εισαγωγή νέων αιτιολογικών σκέψεων, η βελτίωση των υφισταµένων ορισµών και η 
εισαγωγή νέων, όλα µαζί βελτίωσαν τη συνεκτικότητα και συνέπεια της πρότασης της 
Επιτροπής. 

Η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής στο άρθρο 6 (υποχρέωση για τους παρόχους ενέργειας να 
προσφέρουν στους πελάτες τους ενεργειακές υπηρεσίες), για παράδειγµα, βελτιώνει το 
ανωτέρω άρθρο εξασφαλίζοντας διάφορους επιπρόσθετους εναλλακτικούς τρόπους 
εκπλήρωσης της υποχρέωσης. Τώρα πλέον περιλαµβάνονται η προσφορά ενεργειακών 
υπηρεσιών, ενεργειακοί έλεγχοι, µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή καταβολή 
χρηµάτων σε ταµείο ενεργειακής απόδοσης. Η αφαίρεση της δυνατότητας δωρεάν 
ενεργειακών ελέγχων επιτρέπει επίσης στις επιχειρήσεις να εργάζονται υπό τις συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά. 
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Έχουν πλέον διατυπωθεί σαφέστερα οι όροι που εκτίθενται στα άρθρα για τα χρηµατοδοτικά 
µέσα, την κατάρτιση λογαριασµών, τη µέτρηση και τους ενεργειακούς ελέγχους, έχουν δε 
ευθυγραµµιστεί πλησιέστερα στις συνθήκες που επικρατούν στο κράτος µέλος. Θεωρείται 
επίσης ότι η πρόταση βελτιώνεται µε την επιτροπή που συγκροτήθηκε για να υποβοηθά την 
Επιτροπή στην ανάπτυξη πλέον εναρµονισµένου µηχανισµού για βελτιώσεις στη µέτρηση της 
ενεργειακής απόδοσης. 

Πολλές από τις τροπολογίες που εισηγήθηκε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και έγιναν 
δεκτές από την Επιτροπή αντικατοπτρίζονται ήδη στην κοινή θέση πλήρως, καταρχήν ή εν 
µέρει. Αυτές περιλαµβάνουν τους περισσότερους από τους ορισµούς, την εισαγωγή της 
διαδικασίας επιτροπής και τη βελτίωση του άρθρου 6 σχετικά µε την υποχρέωση προσφοράς 
υπηρεσιών. Επιπλέον, έχουν ήδη ενσωµατωθεί στην κοινή θέση πολλές από τις πτυχές του 
συστήµατος βελτιώσεων στη µέτρηση της ενεργειακής απόδοσης που υπάρχουν στις 
τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Οι τροπολογίες αυτές θεωρούνται επίσης αποδεκτές από την 
Επιτροπή. Περιλαµβάνουν τις έννοιες των µετρήσεων από τη βάση προς την κορυφή και 
δεικτών από την κορυφή προς τη βάση, καθώς και οροσήµανση που χρησιµοποιείται ως 
συγκριτικός δείκτης από την κορυφή προς τη βάση. 

Από την άλλη όµως πλευρά, η κοινή θέση δεν πραγµατεύεται ορισµένα ζητήµατα που 
ανακινούν οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου, αφήνοντάς τα να εξεταστούν και συζητηθούν 
περαιτέρω. Τα ζητήµατα αυτά περιλαµβάνουν την υποχρεωτική φύση των στόχων, µια 
δυνατή µακρύτερη περίοδο στοχοθέτησης, δυνατότητα υψηλότερων στόχων και την ανάγκη 
να ταχθεί ειδικός στόχος για τον δηµόσιο τοµέα. Μολονότι πολλά από τα ζητήµατα αυτά θα 
εκτιµηθούν σε µεθύστερη χρονική στιγµή, η Επιτροπή οφείλει να τονίσει το γεγονός ότι δεν 
µπορεί να αποδεχθεί να τροποποιηθεί, µε την κοινή θέση, ο υποχρεωτικός συνολικός στόχος 
εξοικονόµησης του 1% σε ενδεικτικό στόχο1. Για τον ίδιο λόγο, η Επιτροπή δεν αποδέχεται 
την κάµψη του υποχρεωτικού στόχου του 1,5% για τον δηµόσιο τοµέα, καθιστώντας τον 
απλή απαίτηση για τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν ότι ο δηµόσιος τοµέα αναλαµβάνει να 
εφαρµόσει µέτρα για την ενεργειακή απόδοση2. Τέλος, υπάρχει στην κοινή θέση αιτιολογική 
σκέψη (8α) µε την οποία επαναδιατυπώνεται το γεγονός ότι οι ενδεικτικοί στόχοι δεν είναι 
νοµικώς δεσµευτικοί. Αυτό δεν γίνεται επίσης δεκτό από την Επιτροπή επειδή αρνείται και 
µειώνει ακόµη περισσότερο τη σηµασία της συµµόρφωσης προς τους στόχους και της 
τήρησής τους. 

Η κοινή θέση αναβάλλει τοιουτοτρόπως για αργότερα τη συζήτηση ορισµένων τροπολογιών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μερικές από τις τροπολογίες αυτές πιθανώς να είχαν γίνει 
αποδεκτές, εν µέρει ή καταρχήν, από τα κράτη µέλη και να περιλαµβάνονταν στην κοινή 
θέση αν υπήρχε αρκετός χρόνος να συζητηθούν δια µακρών. Αντίθετα, κατέστη 
προτεραιότητα η ανάγκη να παγιωθούν και περιληφθούν στην κοινή θέση οι συµβιβασµοί 
που επετεύχθησαν σε όλες τις άλλες πτυχές της πρότασης. Κατά τη γνώµη της Επιτροπής, 
ορισµένες από τις τροπολογίες που δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση θα µπορούσαν να 
ενταχθούν σε αυτήν (βλέπε κατωτέρω σηµείο 3.4). 

                                                 
1 Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διατήρηση υποχρεωτικού στόχου συνάδει µε την πρόταση 

της Επιτροπής. Τούτο καταδείχθηκε σαφώς από το πλήθος ψήφων κατά τη σύνοδο ολοµελείας της 7ης 
Ιουνίου. Η ψηφοφορία (458 υπέρ, 148 κατά και 27 αποχές) δείχνει ότι υπάρχει ισχυρή στήριξη για 
υποχρεωτικούς στόχους, δίνει δε σαφή εντολή για τη δεύτερη ανάγνωση. 

2 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι µόνο προτιµά να διατηρήσει ειδικό στόχο για τον δηµόσιο τοµέα, αλλά 
ψήφισε τροπολογία για αύξηση του µεγέθους του στόχου. 



 

EL 5   EL 

3.2. Τροπολογίες που θεωρούνται αποδεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν 
πλήρως ή εν µέρει στην κοινή θέση 

Η τροπολογία 1 (αιτιολογική σκέψη 1) αναφέρει ότι η βελτιωµένη ενεργειακή απόδοση 
διευκολύνει την εισαγωγή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ότι η αυξηµένη χρήση των 
ανανεώσιµων πηγών αποτελεί επίσης σηµαντικό κοινοτικό ενεργειακό στόχο. Αυτό αποτελεί 
σοβαρό πρόσθετο όφελος της βελτιωµένης ενεργειακής απόδοσης, το οποίο συχνά 
παραβλέφθηκε. 

Η τροπολογία 3, όπως επαναδιατυπώθηκε, εκφράζει επαρκώς τα πολλά πλεονεκτήµατα της 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η γενικότερη παραποµπή στη στρατηγική της 
Λισσαβόνας θεωρείται ότι είναι πιο επίκαιρη από παραποµπές στην ανωτέρου επιπέδου 
οµάδα Kok. 

Οι τροπολογίες 5 και 12 έχουν ενσωµατωθεί στην αιτιολογική σκέψη 9 (προσφορά και 
ζήτηση ενεργειακών υπηρεσιών), στη σκέψη 12 (ρόλος του δηµόσιου τοµέα στην αύξηση της 
ζήτησης τεχνολογίας ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακών υπηρεσιών) και στην 
αιτιολογική 15α (περί επιτροπής), όλες από τις οποίες είναι σηµαντικές. 

Η τροπολογία 7 έχει ενσωµατωθεί ικανοποιητικά, εκτός από το τµήµα σχετικά µε τη φύση 
του στόχου, ο οποίος στην κοινή θέση έχει καταστεί ενδεικτικός. Η παράλειψη του τµήµατος 
αυτού είναι φυσικά απαράδεκτη. Η παράλειψη όµως της παραποµπής σε πρότυπα είναι 
αποδεκτή επειδή τουλάχιστον όσον αφορά εµπορεύσιµα είδη το ζήτηµα αυτό είναι πλέον 
αρµοδιότητας της Επιτροπής. 

Η τροπολογία 8 γίνεται δεκτή όπως ενσωµατώθηκε. Στο άρθρο 6.3 (σχετικά µε υποχρεώσεις 
για παρόχους ενέργειας να προσφέρουν στους πελάτες τους ενεργειακές υπηρεσίες και άλλα 
µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης), διευκρινίζεται ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να 
επιτρέπουν σε όλους τους σχετικούς παράγοντες της αγοράς είσοδος σε αυτήν και ίσοι όροι 
ανταγωνισµού. Η αρχή που εκφράζεται στην τροπολογία 8 για ρύθµιση και απαγόρευση της 
χρήσης διασταυρούµενων επιδοτήσεων µεταξύ ενέργειας και τεχνολογίας είναι σηµαντική 
και αντιµετωπίζεται µερικώς στο άρθρο 6.3. 

Η τροπολογία 10, µε την οποία διαγράφεται η αιτιολογική σκέψη 12, είναι αποδεκτή επειδή 
αντικαθίσταται ικανοποιητικά από την τροπολογία 5, όπως έχει ενσωµατωθεί. 

Η τροπολογία 11, σχετικά µε την αξία των πρόσφατων εξελίξεων στην τεχνολογία 
µετρήσεων, αντικατοπτρίζεται στην αιτιολογική σκέψη 13α της κοινής θέσης. Τούτο 
αληθεύει επίσης για την τροπολογία 13 σχετικά µε τις οδηγίες για την εσωτερική αγορά, που 
πλέον καλύπτεται ικανοποιητικά και ενσωµατώνεται στην αιτιολογική σκέψη 4. 

Η τροπολογία 12 σχετικά µε τη διαδικασία επιτροπής αντικατοπτρίζεται κατά αποδεκτό 
τρόπο στη σκέψη 15α της κοινής θέσης. 

Η τροπολογία 14 έχει ενσωµατωθεί ικανοποιητικά εν µέρει, όπως αντανακλάται στο άρθρο 
2.2. Η Επιτροπή αποδέχεται την εξαίρεση του τοµέα εµπορίας εκποµπών. Οι εγκαταστάσεις 
που καλύπτονται από την οδηγία IPPC είναι σχεδόν οι ίδιες όπως εκείνες της οδηγίας για την 
εµπορία εκποµπών και υπάρχει στην οδηγία IPPC εξαίρεση για τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα 
που θα µπορούσε να προκαλέσει ασυνέπεια στην κοινή θέση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
αποδέχεται επίσης την αφαίρεση της εξαίρεσης IPPC. Το ζήτηµα των κτιρίων και της 
εξαίρεσής τους αντιµετωπίζεται στο άρθρο 12.3, όπου οι ενεργειακοί έλεγχοι που 
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χρησιµοποιούνται κατά την πιστοποίηση κτιρίων γίνεται δεκτό ότι συµµορφούνται, 
επιτρέποντας τοιουτοτρόπως σιωπηρώς την εξαίρεση που αναφέρεται στην ανωτέρω 
τροπολογία. 

Η τροπολογία 15, σχετικά µε τα απόβλητα εργασιών διατήρησης του τοπίου, δεν έχει 
ενσωµατωθεί ρητώς στην κοινή θέση, αλλά εξακολουθεί σιωπηρώς να ισχύει και, για την 
Επιτροπή, να καλύπτεται ικανοποιητικώς στο άρθρο 3, στοιχείο α), όπου εφαρµόζεται ο 
ορισµός της οδηγίας 2001/77/ΕΚ για τη βιοµάζα. 

Οι τροπολογίες 16, 17, 21 και 22 σχετικά µε τους ορισµούς (άρθρο 3) έχουν ενσωµατωθεί 
ικανοποιητικά στους ορισµούς στην κοινή θέση. (Οι τροπολογίες 21 και 22 προτείνουν να 
επανασυνταχθούν οι ορισµοί «σύµβαση χρηµατοδότησης από τρίτο µέρος» και «σύµβαση 
ενεργειακών επιδόσεων». Αυτές είναι αποδεκτές από την Επιτροπή). Η τροπολογία 23 έχει 
ενσωµατωθεί στην έκδοση της οδηγίας στα γερµανικά. 

Η τροπολογία 26, σχετικά µε «συµβάσεις επιδόσεων εξοικονόµησης ενέργειας», δεν έχει 
ενσωµατωθεί ρητώς στην κοινή θέση, επειδή ο ορισµός αυτός θεωρείται πλέον ως επιµέρους 
δέσµη των «συµβάσεων ενεργειακών επιδόσεων», για τις οποίες υπάρχει στην κοινή θέση 
ορισµός. Η Επιτροπή αποδέχεται τώρα πλέον αυτό ως επαρκή ενσωµάτωση. 

Η τροπολογία 33 τονίζει το γεγονός ότι πιθανώς να υφίστανται ήδη εθνικά µέτρα ενεργειακής 
απόδοσης. Η Επιτροπή συντάσσεται µε την ανάγκη επαλήθευσης των συνεπειών 
υφισταµένων εθνικών µέτρων, επειδή τα τελευταία µπορούν να αξιοποιηθούν για την 
εκπλήρωση του στόχου εξοικονόµησης. 

Η τροπολογία 47 αφαιρεί τους δωρεάν ελέγχους ως τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης του 
άρθρου 6. Αυτό είναι αποδεκτό επειδή υπάρχει ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της 
αναδυόµενης εµπορικής αγοράς παροχής τέτοιων ελέγχων. 

Η τροπολογία 48 γίνεται δεκτή όπως έχει ενσωµατωθεί, επειδή η πλευρά της ζήτησης είναι το 
ίδιο σηµαντική όπως και η πλευρά της προσφοράς για την αγορά ενεργειακών υπηρεσιών και 
τα λοιπά µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Θα πρέπει επίσης να εναπόκειται στα 
κράτη µέλη να λάβουν τα αναγκαία µέτρα πρόληψης εµποδίων στην αγορά. 

Η τροπολογία 49 διατυπώνει την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προσωπικής 
ακεραιότητας. Αυτή η σηµαντική πλευρά έχει ενσωµατωθεί ικανοποιητικώς. 

Με την τροπολογία 50 επιβάλλεται στα κράτη µέλη να διασφαλίζουν ότι όλοι οι αγοραίοι 
παράγοντες µπορούν να συµµετέχουν στην αγορά ενεργειακών υπηρεσιών και µέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Αυτό αποτελεί σηµαντική παράµετρο και έχει 
ενσωµατωθεί ορθώς στην κοινή θέση. 

Η τροπολογία 57 είναι αποδεκτή όπως έχει ενσωµατωθεί, επειδή υπάρχει ανάγκη απαίτησης 
από τα κράτη µέλη να ασχοληθούν µε τους µικρούς πελάτες του οικιακού τοµέα, όπου το 
κόστος των συναλλαγών είναι υψηλότερο. 

Η τροπολογία 58 έχει ενσωµατωθεί κατά ικανοποιητικό τρόπο, επειδή θα πρέπει τα χρήµατα 
του ταµείου ενεργειακής απόδοσης να είναι προσβάσιµα από όλους τους παρόχους 
ενεργειακών υπηρεσιών και µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 
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Η τροπολογία 64 είναι ενσωµατωµένη κατά ικανοποιητικό τρόπο, αναφέροντας ότι η 
πληροφόρηση θα πρέπει να είναι τακτική και µε τέτοια συχνότητα ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα στους πελάτες να ρυθµίσουν την κατανάλωσή τους. 

Η τροπολογία 69 είναι ενσωµατωµένη κατά ικανοποιητικό τρόπο. Θα πρέπει να διατίθεται η 
πληροφόρηση στους τελικούς πελάτες και τους λοιπούς φορείς, όπως στους ενεργειακούς 
οργανισµούς. 

Η τροπολογία 74 αναφέρει ότι θα πρέπει να ετοιµασθεί έκθεση της Επιτροπής το αργότερο 
τέσσερα έτη µετά τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Η τροπολογία έχει ενσωµατωθεί εν µέρει. 
Ωστόσο, ενδείκνυται επίσης να περιληφθεί στο άρθρο 14.1 η προτεινόµενη απαίτηση για 
µοίρασµα των βέλτιστων πρακτικών, όπως υποδεικνύεται στην τροπολογία. 

Η τροπολογία 76 είναι ενσωµατωµένη στο άρθρο 16. Προτείνει διαδικασία επιτροπής για να 
βοηθήσει στην ανάπτυξη εναρµονισµένου συστήµατος µέτρησης των βελτιώσεων στην 
ενεργειακή απόδοση.  

Η τροπολογία 78 είναι ενσωµατωµένη κατά τρόπο συµβάλλοντα στην αποσαφήνιση της 
µεθόδου υπολογισµού, όπως είναι η πρόθεση της υπόψη τροπολογίας.  

Η τροπολογία 79 έχει ενσωµατωθεί στο παράρτηµα Ι, µολονότι χρησιµοποιείται εξαετής 
βάση. Έχουν επίσης ενσωµατωθεί κατά ικανοποιητικό τρόπο η διευκρίνιση όσον αφορά τον 
υπολογισµό του στόχου και το γεγονός ότι ο στόχος αυτός είναι σταθερός και δεν εξαρτάται 
από τις µεταβολές του ΑΕΠ κατά τα ερχόµενα έτη. 

Με τις τροπολογίες 82, 86, 88 και 90 προτείνονται νέα παραδείγµατα επιλέξιµων µέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, έχουν δε ενσωµατωθεί στο παράρτηµα III κατά τρόπο 
αποδεκτό, επειδή ο πίνακας καθίσταται έτσι περιεκτικότερος. 

Οι τροπολογίες 83, 84, 92, 93 95 και 96 έχουν γίνει δεκτές εν µέρει ή κατ’ αρχήν εκ µέρους 
της Επιτροπής. Οι τροπολογίες αυτές έχουν επίσης ενσωµατωθεί κατά τρόπο αποδεκτό στην 
κοινή θέση: οι τροπολογίες 83, 92 και 95 έχουν ενσωµατωθεί εν µέρει στο νέο κείµενο του 
παραρτήµατος ΙΙΙ στοιχεία ιγ και ιδ. Η τροπολογία 93 έχει εισαχθεί εν µέρει στο στοιχείο στ 
(νέες αποδοτικές συσκευές και χρονικός έλεγχος για βελτιστοποιηµένη χρήση ενέργειας) και 
στο στοιχείο δ (ψηφιακά συστήµατα ελέγχου). Η τροπολογία 84 έχει επίσης εν µέρει 
ενσωµατωθεί στο στοιχείο στ (διατάξεις συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και 
ηλεκτρισµού). Η τροπολογία 96 έχει εν µέρει ενσωµατωθεί (σιωπηρώς) στο στοιχείο ιστ 
(συστήµατα ενεργειακής σήµανσης). 

Η τροπολογία 99 περιγράφει σε αδρές γραµµές ένα εναρµονισµένο από τη βάση προς την 
κορυφή σύστηµα για τη µέτρηση των βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση. Η τροπολογία 
έχει εν µέρει ενσωµατωθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Επιτροπή. Ωστόσο, τα 
προτεινόµενη κατώφλια – ανώτατο ποσοστό 2% για τις δαπάνες µέτρησης και 40 εκατοµ. 
kWh για τη χρήση απλουστευµένων δεικτών – θα πρέπει να αποφασιστούν µε τη διαδικασία 
της επιτροπής. 

3.3. Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή, αλλά ενσωµατώθηκαν στην 
κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 80, 87, και 98 είχαν απορριφθεί από την Επιτροπή, αλλά ενσωµατώθηκαν 
στην κοινή θέση. Η τροπολογία 80 εντάχθηκε στην κοινή θέση στο µέτρο που µέτρα 
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λαµβανόµενα σε πρώιµο στάδιο οφείλουν να έχουν “αποτέλεσµα διαρκείας”. Η Επιτροπή 
απέρριψε την τροπολογία 80 σε µεγάλο βαθµό επειδή αυτή αποπειράται να επιβραχύνει την 
περίοδο για αποδοχή της ανάληψης, από τα κράτη µέλη, "δράσεων σε πρώιµο στάδιο", 
µετακινώντας το έτος έναρξης από το 1995 (σε ορισµένες περιπτώσεις το 1991) στο έτος 
2000. Οι τροπολογίες 87 και 98 (στο παράρτηµα III και στο παράρτηµα IV) απορρίφθηκαν 
από την Επιτροπή επειδή καλύπτονται ήδη σε άλλα σηµεία και τοιουτοτρόπως θεωρήθηκαν 
άσκοπες. (Αυτό µπορεί επίσης να διερµηνευθεί ότι σηµαίνει ότι έχουν ήδη ενσωµατωθεί 
επιτυχώς και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εξεταστούν στο ανωτέρω σηµείο 3.2.) 

3.4. Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή αλλά δεν ενσωµατώθηκαν 
στην κοινή θέση 

Η τροπολογία 2 (νέα αιτιολογική σκέψη 2α) και η τροπολογία 4 είναι αποδεκτές από την 
Επιτροπή, µολονότι δεν έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση. ∆εν θεωρήθηκε αναγκαίο να 
επαναδηλωθεί στην κοινή θέση το γεγονός ότι οι προτεινόµενοι στόχοι πιθανώς να µην 
εµποδίσουν αυτόµατα να αυξηθεί η συνολική ενεργειακή κατανάλωση. (Παρόλα αυτά, 
µπορεί να θεωρείται ότι έχει ενσωµατωθεί ικανοποιητικά στο παράρτηµα I.1 της κοινής 
θέσης η απόλυτη και σταθερή τιµή του ποσού της ενέργειας προς εξοικονόµηση). 

Η τροπολογία 6 σχετικά µε το ποσοστό 2,5% στόχου βελτίωσης της ενεργειακής έντασης στο 
ψήφισµα του Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2001 δείχνει τη σηµασία που αποδίδει το 
Κοινοβούλιο στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης το γρηγορότερο δυνατό και ως εκ 
τούτου είναι αποδεκτή, µολονότι δεν έχει ενσωµατωθεί στην κοινή θέση. 

Η τροπολογία 9 εξασφαλίζει σαφώς τη δυνατότητα χρησιµοποίησης χρηµάτων για την 
εκκίνηση της αγοράς µέτρων ενεργειακής απόδοσης και ως εκ τούτου είναι αποδεκτή, 
µολονότι δεν έχει ενσωµατωθεί.  

Υπάρχουν διάφορες άλλες τροπολογίες που είναι αποδεκτές από την Επιτροπή, αλλά δεν 
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση. Οι ακόλουθες αξίζει να τονισθούν, επειδή πραγµατεύονται 
τα άρθρα 4 και 5, σχετικά µε συνολικό στόχο και στόχο για τον δηµόσιο τοµέα, αντιστοίχως: 

Η τροπολογία 28 είναι αποδεκτή κατ’ αρχήν εκ µέρους της Επιτροπής (υπό τον όρο ότι η 
φράση “µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης” αντικαθιστά το “µέτρα ενεργειακής 
απόδοσης”, ώστε να συµφωνεί µε τους ορισµούς της κοινής θέσης). Αυτή αποτελεί 
σηµαντική τροπολογία που αντικατοπτρίζει την άποψη του Κοινοβουλίου σχετικά µε 
υποχρεωτικούς στόχους και µακρύτερη (εννεαετή) περίοδο στοχοθέτησης, που συνίσταται 
από τρεις τριετείς στόχους, αντί του στόχου εξαετίας. 

Η τροπολογία 29 είναι επίσης αποδεκτή από την Επιτροπή εν µέρει, επειδή η ιδέα του στόχου 
εννεαετίας είναι αποδεκτή. Παρόλα αυτά, δηµιουργεί πρόβληµα η σταδιακή αύξηση του 
µεγέθους των τριών στόχων επειδή κατά το χρονικό αυτό διάστηµα θα αρχίσει να 
χρησιµοποιείται ένα ακριβέστερο, από τη βάση προς την κορυφή σύστηµα για τη µέτρηση 
του στόχου. Ένα ακριβέστερο, από τη βάση προς την κορυφή σύστηµα κανονικά δίνει τη 
δυνατότητα να τεθεί χαµηλότερος στόχος απ’ ό,τι στην περίπτωση στόχου µετρούµενου µόνο 
µε σύστηµα από την κορυφή προς τη βάση. Αυτό εξηγείται από το ότι τα περιθώρια 
σφάλµατος είναι χαµηλότερα κατά τη µέτρηση από τη βάση προς την κορυφή. 

Η τροπολογία 32 επιβάλλει στα κράτη µέλη να εφαρµόσουν νέα µέτρα εάν αναφέρουν ότι 
υπολείπονται του στόχου. Αυτό γίνεται δεκτό στο ανασυνταγµένο κείµενο επειδή η απαίτηση 
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θα προωθήσει άµεσες ενέργειες εκ µέρους των κρατών µελών. Η καλύτερη θέση του θα ήταν 
όµως στο άρθρο περί υποβολής εκθέσεων (άρθρο 14). 

Στην τροπολογία 39 (σχετικά µε στόχους για τον δηµόσιο τοµέα), προτείνονται τρεις 
υποχρεωτικοί στόχοι συνεχόµενων τριετιών. Η αρχή αυτή είναι αποδεκτή µολονότι δεν έχει 
ενσωµατωθεί. Παρόλα αυτά, η σταδιακή αύξηση του στόχου σε 2% κατ’ έτος δεν συνάδει µε 
τη σταδιακή ανάπτυξη και εφαρµογή ενός ακριβέστερου, από τη βάση προς την κορυφή 
συστήµατος, το οποίο αναµένεται να επιτρέψει σταθερό στόχο. Επιπλέον, το επίπεδο είναι 
υψηλότερο απ’ ότι είναι πιθανώς επιτεύξιµο σε ορισµένα κράτη µέλη. Η τροπολογία 40 είναι 
αποδεκτή για τον ίδιο λόγο, δηλαδή επειδή κάνει αναφορά στους τρεις στόχους συνεχόµενων 
τριετιών. 

Η τροπολογία 41 αναφέρει, πέραν των υποχρεωτικών στόχων, υποχρεωτικές κατευθυντήριες 
γραµµές για τις δηµόσιες προµήθειες. Με τέτοιες οδηγίες διασφαλίζεται κατά τον καλύτερο 
τρόπο η δυνατότητα επίτευξης όντως του στόχου.  

Η τροπολογία 43 επιβάλλει τη δηµοσίευση και αναφορά του συστήµατος εθνικών 
κατευθυντήριων γραµµών δηµόσιων προµηθειών εκάστου κράτους µέλους και την 
αξιολόγησή τους εκ µέρους της Επιτροπής. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για δικαιοσύνη, 
συγκρισιµότητα και εν καιρώ κάποιο βαθµό εναρµόνισης, τουλάχιστον όσον αφορά το 
επίπεδο της φιλοδοξίας. Οι αρχές αυτές γίνονται όλες δεκτές από την Επιτροπή. 

Η τροπολογία 45 σχετικά µε τη χρήση «εκούσιων» συµφωνιών για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων έχει ήδη γίνει δεκτή σε άλλες οδηγίες (π.χ. οδηγία για τις ενεργειακές επιδόσεις 
των κτιρίων), υπό τον όρο ότι καταδεικνύεται η ισοδυναµία. Είναι επίσης αποδεκτή εδώ, έχει 
δε αναφερθεί στο άρθρο 5.1. 

Η τροπολογία 85 για παθητικά συστήµατα θέρµανσης και ψύξης είναι σηµαντική, αλλά 
παραλείπεται στο παράρτηµα ΙΙΙ της κοινής θέσης.  

Πέραν των αναφερόµενων τροπολογιών, η Επιτροπή αποδέχεται επίσης τις ακόλουθες 
τροπολογίες του Κοινοβουλίου, πλήρως, εν µέρει ή κατ’ αρχήν: 30-31, 34, 38, 40, 44, 46, 51-
52, 54, 60, 63, 65-66, 71-72, 75, 78, 95 και 107-109. Οι τροπολογίες αυτές δεν 
περιελήφθησαν στην κοινή θέση για ποικίλους λόγους. Σε πολλές περιπτώσεις, θα χρειαζόταν 
επιπρόσθετος χρόνος και περαιτέρω συζητήσεις προκειµένου να τις αποδεχθεί το Συµβούλιο. 
Σχετικά παραδείγµατα είναι οι τροπολογίες 30, 46 και 107 (µε εξαίρεση το τµήµα για 
διαφοροποιηµένους στόχους, το οποίο δεν γίνεται δεκτό από την Επιτροπή) και 108 
(συµπεριλαµβανοµένης της οροσήµανσης, η οποία θα µπορούσε πιθανώς να γίνει δεκτή ως 
δείκτης από την κορυφή προς τη βάση, ώστε να καθοδηγεί τα κράτη µέλη στην επιλογή 
αποδοτικών συγκριτικά µε το κόστος τους τοµέων για εφαρµογή µέτρων ενεργειακής 
απόδοσης). Η τροπολογία 31 αφορά στόχο εννεαετίας αντί εξαετίας και θα µπορούσε πιθανώς 
να θεωρηθεί ως µέσο αύξησης της ελαστικότητας. Οι τροπολογίες 38, 40 και 44 δεν έχουν 
ενσωµατωθεί στην κοινή θέση λόγω του γεγονότος ότι ο ρόλος του δηµόσιου τοµέα και ο 
στόχος για τον δηµόσιο τοµέα έχουν και οι δύο µειωθεί σε σύγκριση µε την αρχική πρόταση 
της Επιτροπής. 

Οι τροπολογίες που σχετίζονται µε το άρθρο 7 στην κοινή θέση (τροπολογίες 51, 52 και 54) 
θα µπορούσαν επίσης πιθανώς να εξεταστούν, µολονότι έχει αλλάξει στην κοινή θέση η φύση 
του άρθρου 7. Η τροπολογία 63, σχετικά µε την αντικατάσταση των µετρητών, θα µπορούσε 
επίσης πιθανώς να γίνει δεκτή µετά από συζήτηση και ελαφρά επαναδιατύπωση. Η 
τροπολογία 75, σχετικά µε έκθεση δαπάνης – οφέλους της Επιτροπής, θα µπορούσε επίσης 
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πιθανώς να γίνει αποδεκτή, αλλά µε διαφορετικές προθεσµίες και υπό διαφορετικές 
συνθήκες. Οι τροπολογίες 78 και 95 σχετικά µε τα παραρτήµατα Ι και ΙΙI αντιστοίχως θα 
µπορούσαν επίσης πιθανότατα να γίνουν δεκτές µετά περαιτέρω συζήτηση. 

(Η Επιτροπή απέρριψε τις ακόλουθες τροπολογίες του παραρτήµατος III, οι οποίες επίσης δεν 
έχουν ενσωµατωθεί στην κοινή θέση: τροπολογίες 81, 89 και 91, σχετικά µε διευκολυντικό 
εξοπλισµό, στροφή σε άλλα καύσιµα και βιοκαύσιµα, αντιστοίχως. Όλες αυτές οι 
τροπολογίες δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της προτεινόµενης οδηγίας.) 

3.5. Νέα στοιχεία που εισήγαγε το Συµβούλιο 

Σε σύγκριση µε την πρόταση όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή, η κοινή θέση περιέχει 
ορισµένες αλλαγές, πολλές από τις οποίες ανταποκρίνονται στις τροπολογίες του 
Κοινοβουλίου, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Αξιοσηµείωτη εξαίρεση αποτελεί η αλλαγή του 
στόχου, από υποχρεωτικό σε ενδεικτικό (Άρθρο 4.1 και αιτιολογική σκέψη 8α). Επίσης, δεν 
υπάρχει πλέον (υψηλότερος) εξειδικευµένος στόχος (1,5%) για τον δηµόσιο τοµέα (άρθρο 
5.1). Αντίθετα, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να λάβουν µέτρα που θα συµβάλουν στην 
επίτευξη του συνολικού στόχου (άρθρο 4.1). Αντίθετα έχει προστεθεί σε νέο παράρτηµα V 
ενδεικτικός κατάλογος µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης για τον δηµόσιο τοµέα. 

Επιπλέον, έχει πλέον περιληφθεί στην κοινή θέση η διαδικασία της επιτροπής. Αποσκοπεί 
στην περαιτέρω ανάπτυξη της µεθοδολογίας υπολογισµού που εκτίθεται στα παραρτήµατα 
και στην προσαρµογή της στις τεχνικές εξελίξεις. Τούτο ανταποκρίνεται στις τροπολογίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, έχουν περιληφθεί διατάξεις που θα δώσουν τη 
δυνατότητα χρήσης εκούσιων συµφωνιών και µηχανισµών λευκών πιστοποιητικών ως µέσων 
συµβολής στην εκπλήρωση της υποχρέωσης του άρθρου 6 και στην επίτευξη των στόχων. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση που εγκρίθηκε οµόφωνα στις 19 Σεπτεµβρίου 2005 
διευκρινίζει περαιτέρω πολλά ζητήµατα, βελτιώνει τους ορισµούς και διασφαλίζει 
ικανοποιητική διαδικασία επιτροπής και πλαίσιο για τη µέτρηση των βελτιώσεων στην 
ενεργειακή απόδοση. Εισάγει επίσης πρόσθετη ελαστικότητα για την οικονοµικώς αποδοτική 
εφαρµογή της οδηγίας στα κράτη µέλη.  

Έχουν επίσης πράγµατι αντιµετωπιστεί και βελτιωθεί και άλλα ζητήµατα σχετικά µε το πεδίο 
της διαδικασίας επικύρωσης παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων µέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης και σχετικά µε την προώθηση χρηµατοδοτικών µέσων για 
επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην κοινή θέση είναι 
αποδεκτή η χρήση καινοτόµων τιµολογιακών µηχανισµών, η δοµή κεφαλαίων ταµείου 
απόδοσης και ο βαθµός διάθεσης και η ποιοτική διασφάλιση των ενεργειακών ελέγχων. 
Έχουν επίσης διατυπωθεί κατά ικανοποιητικό τρόπο µέτρα διασφάλισης της βελτιωµένης 
µέτρησης και κατάρτισης ενηµερωτικών λογαριασµών ώστε να επιτυγχάνεται η ισορροπία 
που οδηγεί στην εφαρµογή κατά τρόπο αποδοτικό συγκριτικά µε το κόστος. 

Η κοινή θέση παγιώνει τοιουτοτρόπως τις συµφωνίες που επιτεύχθηκαν στο Συµβούλιο για 
πλήθος σηµαντικών ζητηµάτων και µάλιστα το καταφέρνει µε τρόπο που εντάσσει στις 
σχετικές αιτιολογικές σκέψεις και άρθρα πολλές από τις τροπολογίες που ψήφισε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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Ωστόσο, η Επιτροπή λυπείται που παρατηρεί απουσία πρακτικών υποχρεωτικών στόχων στην 
κοινή θέση, τόσο ως προς το συνολικό στόχο όσο και ως προς το στόχο για τον δηµόσιο 
τοµέα. ∆εν µπορεί επίσης να αποδεχθεί την αιτιολογική σκέψη 8α, µε την οποία 
επαναλαµβάνεται και τονίζεται ο µη δεσµευτικός χαρακτήρας του προτεινόµενου στόχου για 
την εξοικονόµηση. Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι η σηµασία της προσπάθειας επίτευξης 
βελτιωµένης ενεργειακής απόδοσης υπονοµεύεται από το αδυνάτισµα του στόχου και από 
την αιτιολογική σκέψη 8α. Επιπλέον, είναι θλιβερό το αδυνάτισµα των απαιτήσεων όσον 
αφορά τις κατευθυντήριες γραµµές για τις δηµόσιες προµήθειες. 

Η Επιτροπή λαµβάνει υπό σηµείωση τη σηµασία που έχουν αποδώσει και εξακολουθούν να 
αποδίδουν τα κράτη µέλη στη βελτιωµένη ενεργειακή απόδοση. Η Επιτροπή έχει 
τοιουτοτρόπως συνειδητοποιήσει την ευρεία στήριξη που δίδουν τα κράτη µέλη στο γενικό 
στόχο της υπόψη πρότασης. Η Επιτροπή διαπιστώνει µια κάποια ασυνέπεια στην ανησυχία 
που εκφράζουν τα κράτη µέλη ως προς την προοπτική διαδικασιών επί παραβάσει για µη 
επίτευξη του επιπέδου του στόχου εξοικονόµησης ενέργειας (αιτιολογική σκέψη 8α). Αυτό 
τίθεται υπό το πρίσµα του γεγονότος ότι τα κράτη µέλη χρειάζεται να λάβουν µόνο όσα 
µέτρα είναι αποδοτικά συγκριτικά µε το κόστος. Επίσης, ενώ η “ενεργοβόρος συµπεριφορά” 
των µεµονωµένων πολιτών και των επιχειρήσεων µπορεί καµιά φορά δύσκολα να επηρεαστεί 
όσο πολύ επιθυµούµε, οι βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης στον δηµόσιο τοµέα µπορούν να 
επηρεαστούν έντονα. Τούτο δεν καθίσταται σαφές στην κοινή θέση. 

Σε γενικές γραµµές, η Επιτροπή θεωρεί ότι η µη επίτευξη του συνολικού ετήσιου στόχου για 
την εξοικονόµηση όπως εκτίθεται στην πρόταση θα σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη και η ΕΕ, στο 
σύνολό της, θα συναντήσουν δυσκολίες στην εκπλήρωση των δεσµεύσεών τους στο πλαίσιο 
του Κυότο. Αυτό οφείλεται στο ότι τουλάχιστον το µισό των δεσµεύσεων πρέπει να 
προέλθουν από αυξηµένη εξοικονόµηση ενέργειας. Η µη εκπλήρωση των στόχων θα 
αναστείλει επίσης την πρόοδο προς επίτευξη των κοινοτικών στόχων για την 
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, όπως έχουν διατυπωθεί στη στρατηγική της 
Λισαβώνας. Θα σηµαίνει επίσης ότι χάθηκε µια ευκαιρία βελτίωσης της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασµού στην ΕΕ. 

Η Επιτροπή θεωρεί εποµένως την κοινή θέση ως χρήσιµο βάθρο που θα επεκταθεί περαιτέρω 
και στο οποίο θα επιστρέψει κανείς για να επιλύσει, σε δεύτερη ανάγνωση, τα ελάχιστα 
εναποµένοντα εκκρεµή ζητήµατα όσον αφορά την ανάγκη πρακτικών στόχων και αποδοχής 
του ηγετικού ρόλου του δηµόσιου τοµέα. 

Η Επιτροπή συνιστά την παρούσα κοινή θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 




