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Υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας Υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας 

1. Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν 

σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας 

στην τελική χρήση, ο οποίος ισοδυναμεί 

τουλάχιστον με: 

1. Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν 

σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας 

στην τελική χρήση, ο οποίος ισοδυναμεί 

τουλάχιστον με: 

α) νέα εξοικονόμηση κάθε χρόνο από 

την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2020, 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 2013· 

α) νέα εξοικονόμηση κάθε χρόνο από 

την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2020, 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 2013· 

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 

τετραετή περίοδο πριν από την 1η 

Ιανουαρίου 2019. 

Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να 

επιτυγχάνουν νέα ετήσια εξοικονόμηση 

της τάξεως του 1,5 % για δεκαετείς 

περιόδους μετά το 2030, εκτός εάν από τις 

επανεξετάσεις της Επιτροπής έως το 2027 

και κάθε δέκα (10) έτη εφεξής συναχθεί το 

Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να 

επιτυγχάνουν νέα ετήσια εξοικονόμηση 

της τάξεως του 1,5 % για δεκαετείς 

περιόδους μετά το 2030, εκτός εάν από τις 

επανεξετάσεις της Επιτροπής έως το 2027 

και κάθε δέκα (10) έτη εφεξής συναχθεί το 
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συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητη η 

επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της 

Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια το 

2050. 

συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητη η 

επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της 

Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια το 

2050. 

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), και το 

ίδιο ισχύει για κάθε άλλη περίοδο μετά το 

2030. 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 νέα μέτρα πολιτικής, είτε αυτά 

εισάγονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 

είτε νωρίτερα, εφόσον μπορεί να 

αποδειχθεί ότι τα εν λόγω μέτρα οδηγούν 

σε νέες μεμονωμένες δράσεις που 

πραγματοποιούνται μετά την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 και αποφέρουν νέα 

εξοικονόμηση. Τα κράτη μέλη μπορούν 

επίσης να προσμετρούν την εξοικονόμηση 

από επιμέρους επιλέξιμες ενέργειες που 

αναλαμβάνονται κατά την περίοδο από 

την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2020, με την προϋπόθεση να 

συνεχίσουν να παρέχουν επαληθεύσιμη 

εξοικονόμηση ενέργειας μετά το 2020. 

Οι κατ’ όγκο πωλήσεις ενέργειας που 

χρησιμοποιούνται στις μεταφορές μπορούν 

να εξαιρούνται εν όλω ή εν μέρει από τους 

εν λόγω υπολογισμούς. 

Για τους σκοπούς της περιόδου που 

αναφέρεται στο στοιχείο α), οι κατ’ όγκο 

πωλήσεις ενέργειας που χρησιμοποιείται 

στις μεταφορές μπορούν να εξαιρούνται εν 

όλω ή εν μέρει από τους εν λόγω 

υπολογισμούς. 

 Οι πωλήσεις ενέργειας για χρήση στις 

μεταφορές, με εξαίρεση τα καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται στις διεθνείς 

αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, 

τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τις 

υπηρεσίες αστικών και προαστιακών 

μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν, 

καθώς και τα «εναλλακτικά» καύσιμα 

κίνησης [όπως ορίζονται στην οδηγία 

2014/94/ΕΕ] περιλαμβάνονται πλήρως 

στους υπολογισμούς για την περίοδο που 
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αναφέρεται στο στοιχείο β). 

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τον τρόπο 

σταδιακής εισαγωγής της υπολογισθείσας 

ποσότητας νέας εξοικονόμησης σε κάθε 

περίοδο όπως αναφέρεται στα στοιχεία α) 

και β), εφόσον η απαιτούμενη συνολική 

σωρευτική εξοικονόμηση έχει επιτευχθεί 

έως τη λήξη κάθε περιόδου.  

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τον τρόπο 

σταδιακής εισαγωγής της υπολογισθείσας 

ποσότητας νέας εξοικονόμησης σε κάθε 

περίοδο όπως αναφέρεται στα στοιχεία α) 

και β), εφόσον η απαιτούμενη συνολική 

σωρευτική εξοικονόμηση έχει επιτευχθεί 

έως τη λήξη κάθε περιόδου.  

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 

3, κάθε κράτος μέλος μπορεί: 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 

3, κάθε κράτος μέλος μπορεί: 

α) να πραγματοποιεί τον υπολογισμό 

που απαιτείται στην παράγραφο 1 στοιχείο 

α) χρησιμοποιώντας τιμές 1 % το 2014 και 

το 2015, 1,25 % το 2016 και το 2017 και 

1,5 % το 2018, 2019 και 2020· 

α) να πραγματοποιεί τον υπολογισμό 

που απαιτείται στην παράγραφο 1 στοιχείο 

α) χρησιμοποιώντας τιμές 1 % το 2014 και 

το 2015, 1,25 % το 2016 και το 2017 και 

1,5 % το 2018, 2019 και 2020· 

β) να εξαιρεί από τον υπολογισμό το 

σύνολο ή μέρος των πωλήσεων ενέργειας, 

κατ’ όγκο, που χρησιμοποιείται στις 

βιομηχανικές δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ· 

β) να εξαιρεί από τον υπολογισμό το 

σύνολο ή μέρος των πωλήσεων ενέργειας, 

κατ’ όγκο, που χρησιμοποιείται στις 

βιομηχανικές δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 

2003/87/ΕΚ· 

γ) επιτρέπει η εξοικονόμηση 

ενέργειας που επιτυγχάνεται στους τομείς 

μετατροπής, μεταφοράς και διανομής 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 

αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής 

των απαιτήσεων του άρθρου 14 

παράγραφος 4, του άρθρου 14 παράγραφος 

5 στοιχείο β) και του άρθρου 15 

παράγραφοι 1 έως 6 και παράγραφος 9, να 

υπολογίζεται για την ποσότητα 

εξοικονόμησης ενέργειας που απαιτείται 

βάσει της παραγράφου 1· 

γ) να επιτρέπει η εξοικονόμηση 

ενέργειας που επιτυγχάνεται στους τομείς 

μετατροπής, μεταφοράς και διανομής 

ενέργειας, περιλαμβανομένων των 

αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής 

των απαιτήσεων του άρθρου 14 

παράγραφος 4, του άρθρου 14 παράγραφος 

5 στοιχείο β) και του άρθρου 15 

παράγραφοι 1 έως 6 και παράγραφος 9, να 

υπολογίζεται για την ποσότητα 

εξοικονόμησης ενέργειας που απαιτείται 

βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία α) και 

β)· 

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 εντεύθεν και 

η μέτρηση και η επαλήθευσή της είναι 

δυνατές για την εξοικονόμηση ενέργειας 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

στοιχείο α)· και 
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ε) να εξαιρεί από τον υπολογισμό της 

απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1 την 

επαληθεύσιμη ποσότητα ενέργειας που 

παράγεται για ή σε κτίρια για ίδια χρήση 

συνεπεία μέτρων πολιτικής που προάγουν 

τη νέα εγκατάσταση τεχνολογιών 

ανανεώσιμης ενέργειας.  

 

 ε α) να εξαιρεί από τον υπολογισμό, 

εντελώς ή εν μέρει, τις πωλήσεις 

ενέργειας που χρησιμοποιείται στις 

μεταφορές. 

3. Το σύνολο των προτιμώμενων 

επιλογών δυνάμει της παραγράφου 2 δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 25 % της 

ποσότητας εξοικονόμησης ενέργειας που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα κράτη 

μέλη εφαρμόζουν και υπολογίζουν 

χωριστά τις επιπτώσεις των προτιμώμενων 

επιλογών για τις περιόδους που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία 

α) και β): 

3. Το σύνολο των προτιμώμενων 

επιλογών δυνάμει της παραγράφου 2 δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 25% της 

ποσότητας εξοικονόμησης ενέργειας για 

την περίοδο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο α), και το 30% για 

την περίοδο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο β). Τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν και υπολογίζουν χωριστά τις 

επιπτώσεις των προτιμώμενων επιλογών 

για τις περιόδους που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία α) και β): 

α) για τον υπολογισμό της 

απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας για 

την περίοδο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη 

μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία α), 

β), γ) και δ) της παραγράφου 2· 

α) για τον υπολογισμό της 

απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας για 

την περίοδο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη 

μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία α), 

β), γ) και δ) της παραγράφου 2· 

β) για τον υπολογισμό της 

απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας για 

την περίοδο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο β), τα κράτη μέλη 

μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία β), 

γ), δ) και ε) της παραγράφου 2, με την 

προϋπόθεση ότι οι μεμονωμένες δράσεις 

κατά την έννοια του στοιχείου δ) 

εξακολουθούν να έχουν επαληθεύσιμες και 

μετρήσιμες επιπτώσεις μετά την 31η 

Δεκεμβρίου 2020. 

β) για τον υπολογισμό της 

απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας για 

την περίοδο που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο β), τα κράτη μέλη 

μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τα 

στοιχεία β), γ), δ) και ε α) της παραγράφου 

2. 

4. Η εξοικονόμηση ενέργειας που 

επιτυγχάνεται μετά την 31η Δεκεμβρίου 

2020 δεν επιτρέπεται να συνυπολογιστεί 

για την απαιτούμενη σωρευτική 

εξοικονόμηση για την περίοδο από την 1η 

4. Η εξοικονόμηση ενέργειας που 

επιτυγχάνεται μετά την 31η Δεκεμβρίου 

2020 δεν επιτρέπεται να συνυπολογιστεί 

για την απαιτούμενη σωρευτική 

εξοικονόμηση για την περίοδο από την 1η 
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Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 

2020.  

Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 

2020.  

 4α. Τα κράτη μέλη που υπερβαίνουν 

την απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας 

για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 

2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 

μπορούν να συνυπολογίζουν τις 

πλεονάζουσες αποταμιεύσεις στην 

εξοικονόμηση ενέργειας που απαιτείται 

για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2030. 

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 

εξοικονόμηση που απορρέει από μέτρα 

πολιτικής σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β 

και το άρθρο 20 παράγραφος 6 να 

υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 

V.  

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 

εξοικονόμηση που απορρέει από μέτρα 

πολιτικής σύμφωνα με τα άρθρα 7α και 7β 

και το άρθρο 20 παράγραφος 6 να 

υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 

V.  

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 

αρνητικού αντικτύπου του άμεσου και 

του έμμεσου κόστους των καθεστώτων 

αυτών στην ανταγωνιστικότητα της 

Ένωσης και ιδίως των επιχειρήσεων που 

εκτίθενται στον διεθνή ανταγωνισμό. Τα 

κράτη μέλη δύνανται να συνδυάζουν το 

καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 

ενεργειακής απόδοσης με εναλλακτικά 

μέτρα πολιτικής. 

7. Τα κράτη μέλη αποδεικνύουν ότι, 

όταν υπάρχει αλληλεπικάλυψη του 

αντικτύπου των μέτρων πολιτικής ή των 

επιμέρους δράσεων, δεν μετράται διπλά η 

εξοικονόμηση ενέργειας.»· 

7. Τα κράτη μέλη αποδεικνύουν ότι, 

όταν υπάρχει αλληλεπικάλυψη του 

αντικτύπου των μέτρων πολιτικής ή των 

επιμέρους δράσεων, δεν μετράται διπλά η 

εξοικονόμηση ενέργειας.»· 

Or. en 

 

 


