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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0391/103 

Τροπολογία  103 

Anneleen Van Bossuyt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Ενεργειακή απόδοση 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2012/27/ΕΕ 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την παρούσα οδηγία ορίζεται 

κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση 

της ενεργειακής απόδοσης εντός της 

Ένωσης προκειμένου να διασφαλισθεί η 

επίτευξη των πρωταρχικών στόχων 

ενεργειακής απόδοσης στην Ένωση 20% 

για το 2020 και του δεσμευτικού στόχου 

30% για το 2030 και να προετοιμασθεί το 

έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της 

ενεργειακής απόδοσης μετά τις 

προαναφερόμενες χρονολογίες. 

Καθορίζονται κανόνες με σκοπό την άρση 

των φραγμών στην αγορά ενέργειας και 

την εξάλειψη των αδυναμιών της αγοράς 

που παρεμποδίζουν την απόδοση στον 

εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας, και 

προβλέπει τον καθορισμό ενδεικτικών 

εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης και 

συνεισφορών για το 2020 και το 2030. 

1. Με την παρούσα οδηγία ορίζεται 

κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση 

της ενεργειακής απόδοσης εντός της 

Ένωσης, με την εφαρμογή της αρχής 

«προτεραιότητα στην ενεργειακή 

απόδοση» σε ολόκληρη την αλυσίδα 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της 

παραγωγής, της μεταφοράς, της 

διανομής και της τελικής χρήσης 

ενέργειας, προκειμένου να διασφαλισθεί η 

επίτευξη των πρωταρχικών στόχων 

ενεργειακής απόδοσης στην Ένωση 20% 

για το 2020 και του ενδεικτικού στόχου 

30% για το 2030 και να προετοιμασθεί το 

έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της 

ενεργειακής απόδοσης μετά τις 

προαναφερόμενες χρονολογίες. 

Καθορίζονται κανόνες με σκοπό την άρση 

των φραγμών στην αγορά ενέργειας και 

την εξάλειψη των αδυναμιών της αγοράς 

που παρεμποδίζουν την απόδοση στον 

εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας, και 

προβλέπει τον καθορισμό ενδεικτικών 

εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης και 

συνεισφορών για το 2020 και το 2030. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0391/104 

Τροπολογία  104 

Anneleen Van Bossuyt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Ενεργειακή απόδοση 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Οδηγία 2012/27/ΕΕ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Κάθε κράτος μέλος ενδεικτικές 

συνεισφορές ενεργειακής απόδοσης στον 

στόχο της Ένωσης για το 2030 που 

αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 

σύμφωνα με τα άρθρα [4] και [6] του 

κανονισμού (EΕ) XX/20XX 

[Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης]. 

Κατά τον καθορισμό των εν λόγω 

συνεισφορών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 

υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας της 

Ένωσης το 2030 δεν θα υπερβαίνει τα 1 

321 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς 

ενέργειας και τα 987 εκατομμύρια ΤΙΠ 

τελικής ενέργειας. Τα κράτη μέλη 

κοινοποιούν τις συνεισφορές αυτές στην 

Επιτροπή ως μέρος των οικείων 

ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα [3] 

και [7] έως [11] του κανονισμού (EΕ) 

XX/20XX [Διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης]. 

4. Κάθε κράτος μέλος ενδεικτικές 

συνεισφορές ενεργειακής απόδοσης στον 

στόχο της Ένωσης για το 2030 που 

αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 

σύμφωνα με τα άρθρα [4] και [6] του 

κανονισμού (EΕ) XX/20XX 

[Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης]. 

Οι συνεισφορές λαμβάνουν υπόψη όλα τα 

στάδια του ενεργειακού συστήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς, 

διανομής και τελικής χρήσης, και μπορεί 

να συνοδεύονται από συγκεκριμένα μέτρα 

πολιτικής. Κατά τον καθορισμό και την 

επανεξέταση των εν λόγω συνεισφορών, 

τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι η 

κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 

2030 δεν θα υπερβαίνει τα 1.321 

εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς ενέργειας 

ή τα 987 εκατομμύρια ΤΙΠ τελικής 

ενέργειας ως βάση αναφοράς. Αν η 

οικονομική ανάπτυξη ή η διαρθρωτική 

προσαρμογή (σύμφωνα με τον δείκτη 

βιομηχανικής παραγωγής με βάση τα 

στοιχεία της Eurostat), η χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ή οι 

μειώσεις εκπομπών CO2 διαφέρουν 

σημαντικά από τις προβλέψεις και τις 

παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για 

τον καθορισμό των ενωσιακών στόχων 
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και των εθνικών συνεισφορών σε αυτούς, 

οι τιμές της βάσης αναφοράς και οι 

συνεισφορές αναπροσαρμόζονται. Ο 

επανυπολογισμός των εθνικών 

συνεισφορών πραγματοποιείται κατά την 

επικαιροποίηση των ολοκληρωμένων 

εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το 

κλίμα που αναφέρονται στα άρθρα [3] και 

[13] του κανονισμού (ΕΕ) XX/20XX 

[Διακυβέρνηση της Ενεργειακής 

Ένωσης]. Ο ενδεχόμενος 

επανυπολογισμός του στόχου της Ένωσης 

γίνεται ένα έτος μετά την υποβολή των 

επικαιροποιημένων ολοκληρωμένων 

εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το 

κλίμα και, αν χρειάζεται, εγκρίνεται με τη 

συνήθη νομοθετική διαδικασία. Σε 

περίπτωση που κράτος μέλος δεν έχει 

βασίσει τη συνεισφορά του στην ένταση 

ενέργειας, μπορεί να δηλώσει στο 

ολοκληρωμένος εθνικό του σχέδιο για την 

ενέργεια και το κλίμα που αναφέρεται στο 

άρθρο [3] του κανονισμού [ΕΕ] XX/20XX 

[Διακυβέρνηση της Ενεργειακής 

Ένωσης] το αναμενόμενο επίπεδο της 

βιομηχανικής παραγωγής του για το 2030 

και, στη συνέχεια, να αποκλείσει από τη 

συνεισφορά του για το 2030 κάθε 

κατανάλωση ενέργειας που προκύπτει 

από την υπέρβαση της βιομηχανικής 

παραγωγής. Κάθε τέτοια εξαίρεση πρέπει 

να βασίζεται στον δείκτη βιομηχανικής 

παραγωγής της Eurostat. Τα κράτη μέλη 

κοινοποιούν τις συνεισφορές αυτές, καθώς 

και κάθε προσαρμογή τους, στην 

Επιτροπή ως μέρος των οικείων 

ενοποιημένων εθνικών σχεδίων για την 

ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα [3] 

και [7] έως [11] του κανονισμού (EΕ) 

XX/20XX [Διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης]. 
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11.1.2018 A8-0391/105 

Τροπολογία  105 

Anneleen Van Bossuyt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Ενεργειακή απόδοση 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 2012/27/ΕΕ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) νέα εξοικονόμηση κάθε έτος από 

την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2030 ίση με το 1,5% των κατ’ 

όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους 

τελικούς πελάτες, κατά μέσο όρο σε σχέση 

με την πλέον πρόσφατη τριετή περίοδο 

πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019. 

β) νέα εξοικονόμηση κάθε έτος από 

την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2030 ίση με τουλάχιστον το 

1,5% των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων 

ενέργειας στους τελικούς πελάτες, κατά 

μέσο όρο σε σχέση με την πλέον πρόσφατη 

τριετή περίοδο πριν από την 1η Ιανουαρίου 

2019. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0391/106 

Τροπολογία  106 

Anneleen Van Bossuyt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Ενεργειακή απόδοση 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 2012/27/ΕΕ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) και με 

την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, 

τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν 

μόνο την εξοικονόμηση ενέργειας που 

απορρέει από τα νέα μέτρα πολιτικής που 

εισάγονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 

ή μέτρα πολιτικής που εισάγονται κατά τη 

διάρκεια της περιόδου από την 1η 

Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 

2020, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι τα 

εν λόγω μέτρα οδηγούν σε μεμονωμένες 

δράσεις που πραγματοποιούνται μετά την 

31η Δεκεμβρίου 2020 και αποφέρουν 

εξοικονόμηση. 

Οι εξοικονομήσεις που απαιτούνται για 

την περίοδο που αναφέρεται στο στοιχείο 

β) είναι σωρευτικές και επιπρόσθετες 

εκείνων που απαιτούνται για την περίοδο 

που αναφέρεται στο στοιχείο α). Για τον 

σκοπό αυτό, και με την επιφύλαξη των 

παραγράφων 2 και 3, τα κράτη μέλη 

μπορούν να υπολογίζουν την 

εξοικονόμηση ενέργειας που απορρέει από 

τα μέτρα πολιτικής που εισάγονται μετά 

την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή προηγούμενα 

μέτρα πολιτικής, εφόσον μπορεί να 

αποδειχθεί ότι τα εν λόγω μέτρα οδηγούν 

σε νέες μεμονωμένες δράσεις που 

πραγματοποιούνται μετά την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 και αποφέρουν 

εξοικονόμηση. Επίσης, τα κράτη μέλη 

μπορούν να προσμετρούν την 

εξοικονόμηση από τις μεμονωμένες 

δράσεις που αναλαμβάνονται κατά τη 

διάρκεια της περιόδου από την 1 

Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2020, υπό τον όρο ότι θα συνεχίσουν να 

παρέχουν επαληθεύσιμη εξοικονόμηση 

ενέργειας μετά το 2020. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0391/107 

Τροπολογία  107 

Anneleen Van Bossuyt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Ενεργειακή απόδοση 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 2012/27/ΕΕ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) να μετρά την εξοικονόμηση 

ενέργειας από μεμονωμένες πρόσφατα 

εφαρμοσθείσες δράσεις από την 31η 

Δεκεμβρίου 2008 που εξακολουθούν να 

έχουν αντίκτυπο το 2020 και εντεύθεν και 

η μέτρηση και η επαλήθευσή της είναι 

δυνατές για την εξοικονόμηση ενέργειας 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1· και 

δ) να μετρά την εξοικονόμηση 

ενέργειας από μεμονωμένες πρόσφατα 

εφαρμοσθείσες δράσεις από την 31η 

Δεκεμβρίου 2008 που εξακολουθούν να 

έχουν αντίκτυπο το 2020 και η μέτρηση 

και η επαλήθευσή της είναι δυνατές για 

την εξοικονόμηση ενέργειας που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1· και 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0391/108 

Τροπολογία  108 

Anneleen Van Bossuyt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Ενεργειακή απόδοση 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 2012/27/ΕΕ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν την 

απαιτούμενη εξοικονόμηση δυνάμει της 

παραγράφου 1 είτε με την καθιέρωση 

καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης 

ενεργειακής απόδοσης όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 7α, είτε με τη λήψη 

εναλλακτικών μέτρων, όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 7β. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

συνδυάζουν το καθεστώς επιβολής της 

υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης με 

εναλλακτικά μέτρα πολιτικής. 

6. Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν την 

απαιτούμενη εξοικονόμηση δυνάμει της 

παραγράφου 1 είτε με την καθιέρωση 

καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης 

ενεργειακής απόδοσης όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 7α, είτε με τη λήψη 

εναλλακτικών μέτρων, όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 7β, και παράλληλα λαμβάνουν 

μέτρα για την ελαχιστοποίηση του 

αντικτύπου του άμεσου και του έμμεσου 

κόστους των καθεστώτων αυτών στην 

ανταγωνιστικότητα των υπόχρεων μερών 

που εκτίθενται στον διεθνή ανταγωνισμό. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0391/109 

Τροπολογία  109 

Anneleen Van Bossuyt 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Ενεργειακή απόδοση 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2012/27/ΕΕ 

Παράρτημα V – σημείο 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) εξοικονόμηση που προκύπτει από 

την εφαρμογή της υποχρεωτικής 

ενωσιακής νομοθεσίας θεωρείται 

εξοικονόμηση που θα είχε προκύψει 

ούτως ή άλλως χωρίς τη δραστηριότητα 

των υπόχρεων, των συμμετεχόντων ή των 

εξουσιοδοτηθέντων μερών ή/και των 

αρμοδίων αρχών επιβολής και η οποία, 

ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να 

δηλώνεται βάσει του άρθρο 7 

παράγραφος 1, εξαιρουμένης της 

εξοικονόμησης από την ανακαίνιση 

υφιστάμενων κτιρίων, με την προϋπόθεση 

ότι διασφαλίζεται το κριτήριο της 

σημαντικότητας που αναφέρεται στο 

σημείο 3 στοιχείο η)· 

διαγράφεται 

Or. en 

 


