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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, όπου συμπεριλαμβάνονται η 

παραγωγή, η μεταφορά, η διανομή και η 

τελική χρήση ενέργειας, προκειμένου να 

διασφαλισθεί η επίτευξη των πρωταρχικών 

στόχων ενεργειακής απόδοσης στην 

Ένωση που ορίζουν 20% για το 2020 και 

του δεσμευτικού στόχου για τουλάχιστον 

35% για το 2030 και να προετοιμασθεί το 

έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της 

ενεργειακής απόδοσης μετά το 2030, 

σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους 

στόχους της Ένωσης για την ενέργεια και 

το κλίμα για το 2050 και τη συμφωνία του 

Παρισιού. 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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