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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, 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 δεσμευτικού στόχου 

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 περιέχονται διατάξεις με τον 

καθορισμό ενδεικτικών εθνικών στόχων 

ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και το 

2030. 
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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 ορίζει εθνικούς 

στόχους ενεργειακής απόδοσης 

σωρευτικά σύμφωνους με τον στόχο της 

Ένωσης για το 2030 που αναφέρεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 1 και σύμφωνα με τα 

άρθρα [4] και [6] του κανονισμού (EΕ) 

XX/20XX [Διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης]. Κατά τον 

καθορισμό του επιπέδου των στόχων 

τους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη ότι 

η κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 

2030 δεν θα υπερβαίνει τα 1,1220 

δισεκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς 

ενέργειας και τα 893 εκατομμύρια ΤΙΠ 

τελικής ενέργειας. Προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η αύξηση της 

βιομηχανικής και οικονομικής ανάπτυξης 

παράλληλα με τους κύριους στόχους της 

παρούσας οδηγίας σύμφωνα με το άρθρο 

1 και να προσφέρεται επαρκής ευελιξία 

στα κράτη μέλη για να επιτύχουν τους 

δεσμευτικούς εθνικούς τους στόχους 

ενεργειακής απόδοσης, και να μπορεί 

παράλληλα να αναπτυχθεί η οικονομία 

τους και να αυξηθεί η παραγωγή και η 

δραστηριότητα της βιομηχανίας τους, 

τους επιτρέπεται να καθορίσουν τους 

στόχους τους με βάση την ένταση 
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ενέργειας, που είναι ο λόγος της 

κατανάλωσης ενέργειας προς το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ). Οι 

εθνικοί στόχοι ενεργειακής απόδοσης 

λαμβάνουν υπόψη όλα τα στάδια της 

ενεργειακής αλυσίδας, 

συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής, 

της μεταφοράς, της διανομής και της 

τελικής χρήσης. Τα κράτη μέλη 

κοινοποιούν τους στόχους αυτούς 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].· 

Or. en 

 


