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Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα Ι - σημείο 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στο παράρτημα ΙV, η υποσημείωση 

3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: «3) Ισχύει όταν η εξοικονόμηση 

ενέργειας υπολογίζεται σε όρους 

πρωτογενούς ενέργειας με χρήση μιας 

προσέγγισης από επάνω προς τα κάτω για 

την τελική κατανάλωση ενέργειας. Για την 

εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε 

kWh τα κράτη μέλη μπορούν να 

εφαρμόζουν προκαθορισμένο συντελεστή 

2,0. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

εφαρμόζουν διαφορετικό συντελεστή, 

εφόσον μπορούν να τον δικαιολογήσουν.». 

α) στο παράρτημα ΙV, η υποσημείωση 

3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: «(3) Ισχύει μόνο για τον σκοπό 

της παρούσας οδηγίας και όταν η 

εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε 

όρους πρωτογενούς ενέργειας με χρήση 

μιας προσέγγισης από επάνω προς τα κάτω 

για την τελική κατανάλωση ενέργειας. Για 

την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 

σε kWh τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

συντελεστή που καθορίζεται μέσω 

διαφανούς μεθόδου, συγκρίσιμης μεταξύ 

των κρατών μελών, η οποία αποτυπώνει 

το εθνικό ενεργειακό μείγμα. Οι εν λόγω 

συνθήκες πρέπει να είναι δεόντως 

αιτιολογημένες, μετρήσιμες και 

επαληθεύσιμες και να βασίζονται σε 

αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. 

Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής 

ενέργειας σε kWh τα κράτη μέλη μπορούν 

να εφαρμόζουν προκαθορισμένο 

συντελεστή 2,3 ή διαφορετικό συντελεστή, 

εφόσον μπορούν να τον δικαιολογήσουν.» 

Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη 
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λαμβάνουν υπόψη το ενεργειακό τους 

μίγμα που περιλαμβάνεται στα 

ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την 

ενέργεια και το κλίμα τα οποία 

κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα 

με το άρθρο [3] του κανονισμού (ΕΕ) 

XX/20XX [Διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης]. Ο 

προκαθορισμένος συντελεστής 

αναθεωρείται ανά πενταετία με βάση τα 

πραγματικά παρατηρούμενα στοιχεία. 

Or. en 

 


