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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση του ευρωπαϊκού 

κτιριακού δυναμικού και να συμβάλει θετικά στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα. Η 

επιλεγείσα μέθοδος συνίσταται στο να βελτιωθεί η εφαρμογή της υφιστάμενης οδηγίας και να 

προταθούν ορισμένες διατάξεις που προχωρούν πέρα από την τρέχουσα κατάσταση. Η 

απόδοση προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση επαναλαμβάνεται, ορθώς, ως 

κατευθυντήρια αρχή. 

Δεδομένων του χαμηλού ετήσιου ποσοστού ανακαίνισης κτιρίων στην Ευρώπη (περίπου 

0,4 %-1,2 %, ανάλογα με το κράτος μέλος) και της σύνθετης αλληλεπίδρασης μεταξύ της 

νομοθεσίας της ΕΕ, των εθνικών οικοδομικών κωδίκων, των κατασκευαστικών πρακτικών, 

των οικονομικών τάσεων και της ιδιοκτησιακής δομής του κτιριακού δυναμικού, εξακολουθεί 

να υπάρχει τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Υπό το φως της 

τρέχουσας τάσης, τα επόμενα έτη δεν θα μεταβληθεί ριζικά η κατάσταση. 

Αν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα, οι ανακαινίσεις για ενεργειακή απόδοση θα 

πραγματοποιούνται όταν είναι οικονομικά εύλογες και εφόσον υπάρχουν τα κατάλληλα 

κίνητρα προκειμένου να προωθηθεί η επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης. 

Είναι σημαντικό, τα κράτη μέλη να γνωρίζουν το κτιριακό δυναμικό τους, έτσι ώστε να 

μπορούν οι διάφοροι παράγοντες να δίνουν προτεραιότητα σε ανακαινίσεις με βάση την 

οικονομική απόδοση. Αυτό ενθαρρύνεται με την τροπολογία στο άρθρο 2, σχετικά με τις 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ευρέως διαθέσιμα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα που να ενσωματώνουν και να υποστηρίζουν τις θετικές πτυχές της ανακαίνισης για 

ενεργειακή απόδοση, όπως αύξηση της αξίας του ακινήτου και η διαμόρφωση πιο υγιεινών 

συνθηκών διαβίωσης για τους ενοίκους. Οι προσπάθειες της Επιτροπής να καταστήσει 

δυνατή τη χρηματοδότηση, για παράδειγμα με την πρωτοβουλία «Έξυπνη χρηματοδότηση για 

έξυπνα κτίρια», πρέπει να ενθαρρυνθούν. 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θα επιθυμούσε να υπογραμμίσει δύο σημαντικά ζητήματα: 

υγιεινό κτίριο, και πρόταση της Επιτροπής για ηλεκτροκίνηση. 

Πρώτον, είναι αδιαμφισβήτητη η σημασία των υγιεινών κτιρίων. Ένα υγιεινό κτίριο έχει 

σχεδιαστεί για την κάλυψη των αναγκών των ενοίκων του και μπορεί να τροποποιείται για να 

προσαρμόζεται στις μελλοντικές ανάγκες. Είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά, 

επισκευάσιμα και ανακυκλώσιμα μη τοξικά υλικά. Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την 

ενέργεια και μπορεί επίσης να παράγει ενέργεια, έχει επαρκή φυσικό φωτισμό, και 

εξαερίζεται και θερμαίνεται κατάλληλα ώστε να διατηρείται η καλή ποιότητα του αέρα και να 

είναι σταθερή η θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους. 

Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν τον περισσότερο χρόνο τους σε εσωτερικούς 

χώρους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεκάδες εκατομμύρια Ευρωπαίοι υποφέρουν από την κακή 

ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, συχνά λόγω υπερβολικής υγρασίας, η οποία 

ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας και μπορεί επίσης να προκαλέσει διαρθρωτικές ζημίες στο 

κτίριο. 

Το φάσμα των επηρεαζόμενων κτιρίων κυμαίνεται από ιδιωτικές κατοικίες έως δημόσια 
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κτίρια. Ο τρόπος κατασκευής και η συντήρηση των κτιρίων έχουν τεράστιες επιπτώσεις στη 

δημόσια υγεία και την ευεξία ολόκληρου του πληθυσμού. 

Ενεργειακά μη αποδοτικές κατοικίες και ενεργειακή ένδεια είναι αλληλένδετες. Αν τα 

συγκροτήματα κατοικιών αναβάλουν τις απαιτούμενες ανακαινίσεις λόγω έλλειψης 

χρηματοδότησης, υπάρχει κίνδυνος για περαιτέρω υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και 

μείωση της αξίας του δυναμικού κατοικιών. 

Κατά τη συντάκτρια της γνωμοδότησης, το δεύτερο κύριο ζήτημα είναι η πρόταση για 

ηλεκτροκίνηση, που παρουσιάζεται στο τροποποιημένο άρθρο 8. 

Η πρόταση περιλαμβάνει όλα τα νέα κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικίες, καθώς και τα 

υφιστάμενα κτίρια εκτός κατοικιών, με πάνω από δέκα θέσεις στάθμευσης, που 

υποβάλλονται σε ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας. Περιλαμβάνονται επίσης τα νεόδμητα κτίρια 

κατοικιών καθώς και εκείνα που υφίστανται ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας. Για την πρώτη 

κατηγορία, τουλάχιστον το 10 % των θέσεων στάθμευσης θα πρέπει να εξοπλιστούν με 

σημεία επαναφόρτισης. Για τη δεύτερη κατηγορία, κάθε θέση στάθμευσης πρέπει να είναι 

προετοιμασμένη με τη σχετική καλωδίωση. 

Κατά την άποψη της συντάκτριας της γνωμοδότησης, η επιβολή υποχρεώσεων σε σχέση με 

την υποδομή, που προτείνονται από την Επιτροπή, θα υπονομεύσει την αποτελεσματική 

διάθεση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού χρήματος. 

Αυτή τη στιγμή η τεχνολογία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη 

λάβει μέτρα για τη δημιουργία υποδομής φόρτισης. Το κόστος ανά σημείο φόρτισης 

μειώνεται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας διαθέτουν βιώσιμα 

επιχειρηματικά μοντέλα για τη δημιουργία του δικτύου και για την τιμολόγηση της φόρτισης 

των ηλεκτρικών οχημάτων. 

Για τα νέα κτίρια, τόσο οικιστικής όσο και μη οικιστικής χρήσης, η αναγκαία υποδομή 

μπορεί να ενσωματωθεί στη διαδικασία σχεδιασμού από την αρχή. Είναι, επομένως, σκόπιμο, 

να προετοιμαστούν τα νέα κτίρια για το μέλλον με κατάλληλη υποδομή σωληνώσεων. Αυτό 

θα επέτρεπε επαρκή ευελιξία για την προσαρμογή του μεγέθους της καλωδίωσης και θα 

εξασφάλιζε ότι η αναγκαία υποδομή φόρτισης θα μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί, όταν 

χρειαστεί. 

 Για τα υπάρχοντα κτίρια μη οικιστικής χρήσης, η υποχρέωση πρέπει να είναι πιο ελαστική 

και να ισχύει μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες η ανακαίνιση αφορά την ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση του κτιρίου. Αυτό θα συνέβαλλε στη διατήρηση μεγαλύτερων αποδόσεων στις 

επενδύσεις για πραγματικές βελτιώσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 

ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ταχθεί 

υπέρ ενός αειφόρου, ανταγωνιστικού και 

ασφαλούς συστήματος ενέργειας, 

απαλλαγμένου από ανθρακούχες εκπομπές. 

Η Ενεργειακή Ένωση και το πλαίσιο 

πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα για 

το 2030 θεσπίζουν φιλόδοξες ενωσιακές 

δεσμεύσεις για περαιτέρω μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (κατά 

τουλάχιστον 40 % έως το 2030, σε 

σύγκριση με το 1990), αύξηση του 

ποσοστού ανανεώσιμης ενέργειας που 

καταναλώνεται (κατά τουλάχιστον 27 %) 

και εξοικονόμηση ενέργειας κατά 

τουλάχιστον 27 %, με επανεξέταση αυτού 

του ποσοστού έχοντας υπόψη το ποσοστό 

30 % σε επίπεδο Ένωσης10, και βελτίωση 

της ενεργειακής ασφάλειας, της 

ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας 

της Ευρώπης. 

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ταχθεί 

υπέρ ενός αειφόρου, ανταγωνιστικού και 

ασφαλούς συστήματος ενέργειας, 

απαλλαγμένου από ανθρακούχες εκπομπές, 

και υπέρ ενός υψηλού επιπέδου 

προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Η 

Ενεργειακή Ένωση και το πλαίσιο 

πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα για 

το 2030 θεσπίζουν φιλόδοξες ενωσιακές 

δεσμεύσεις για περαιτέρω μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (κατά 

τουλάχιστον 40 % έως το 2030, σε 

σύγκριση με το 1990), αύξηση του 

ποσοστού ανανεώσιμης ενέργειας που 

καταναλώνεται (κατά τουλάχιστον 27 %) 

και εξοικονόμηση ενέργειας κατά 

τουλάχιστον 27 %, με επανεξέταση αυτού 

του ποσοστού έχοντας υπόψη ποσοστό 

τουλάχιστον 30 % σε επίπεδο Ένωσης10, 

και βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, 

της ανταγωνιστικότητας και της 

βιωσιμότητας της Ευρώπης, όπως επίσης 

προώθηση της πρόσβασης σε προσιτή 

ενέργεια προκειμένου να μειωθεί η 

φτώχεια. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

συγχρηματοδοτήσει διάφορα έργα τα 

οποία προωθούν τη συγκέντρωση πείρας 

και ορθών πρακτικών περιφερειακής 

συνεργασίας που μπορούν να 

αξιοποιηθούν σε ολόκληρη την Ένωση, 

για τη βελτίωση της εφαρμογής της 

παρούσας οδηγίας. Παραδείγματα 

τέτοιων έργων είναι το MARIE και η 

προέκτασή του, SHERPA, καθώς και τα 
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ELIH-MED και PROFORBIOMED. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Οι βελτιώσεις στην ενεργειακή 

απόδοση των κτιρίων μειώνουν τη 

ζήτηση για καύσιμα θέρμανσης, ιδίως δε 

για στέρεα καύσιμα θέρμανσης και, κατά 

συνέπεια, συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ποιότητας του αέρα μέσω της μείωσης 

των εκπομπών ρύπων, καθώς και στην 

επίτευξη, κατά τρόπο οικονομικά 

αποδοτικό, των στόχων της πολιτικής της 

Ένωσης για την ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα, όπως ορίζονται 

ιδίως στην οδηγία (EE) 2016/2284 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α. Η ενεργειακή απόδοση θα 

πρέπει επομένως να θεωρείται στοιχείο 

της πολιτικής για την ποιότητα του αέρα, 

ιδίως στα κράτη μέλη όπου η επίτευξη 

των ορίων της Ένωσης για τις εκπομπές 

αέριων ρύπων είναι προβληματική και η 

ενεργειακή απόδοση θα μπορούσε να 

βοηθήσει στην επίτευξη αυτών των 

στόχων. 

 _________________ 

 1α Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, 

σχετικά με τη μείωση των εθνικών 

εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών 

ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 

2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της 

οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 

17.12.2016, σ. 1-31). 

Αιτιολόγηση 

Ο τομέας των κατοικιών ευθύνεται για σημαντικό μερίδιο εκπομπών ρύπων στην Ευρώπη, 

όπως το βενζοπυρένιο και τα σωματίδια ΑΣ2,5 και ΑΣ10, τα οποία προέρχονται από καπνό που 

δημιουργείται λόγω της καύσης στερεών καυσίμων για θέρμανση κατοικιών. Οι ρύποι αυτοί 
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αυξάνουν τη θνησιμότητα, τη νοσηρότητα και τη νοσηλεία, ιδίως επειδή οι μετρηθείσες τιμές 

εκπομπών συχνά υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια που έχουν θεσπιστεί από τη νομοθεσία της ΕΕ 

για την ποιότητα του αέρα. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2β) Περίπου 50 εκατομμύρια 

νοικοκυριά στην Ένωση πλήττονται από 

την ενεργειακή πενία. Ως ενεργειακή 

πενία θα πρέπει να λογίζεται η αδυναμία 

ενός νοικοκυριού να διατηρήσει επαρκές 

επίπεδο ενεργειακού εφοδιασμού 

προκειμένου να διασφαλίζονται βασικά 

επίπεδα άνεσης και υγιεινής, λόγω 

συνδυασμού χαμηλού εισοδήματος, 

υψηλών τιμών ενέργειας και χαμηλής 

ποιότητας, χαμηλών επιδόσεων κτιριακού 

δυναμικού. Οι τρέχοντες ρυθμοί 

ανανέωσης είναι ανεπαρκείς και τα 

κτίρια που είναι ιδιοκτησίες ή κατοικίες 

πολιτών χαμηλού εισοδήματος που 

κινδυνεύουν από ενεργειακή πενία 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία 

προσέγγισης. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Το κτιριακό δυναμικό της 

Ένωσης πρέπει να μετατραπεί σε «κτίρια 

σχεδόν μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου» 

μέχρι το 2050, σύμφωνα με τους στόχους 

της COP21 (συμφωνία του Παρισιού). Τα 

υφιστάμενα ποσοστά ανακαίνισης είναι 

ανεπαρκή και τα κτίρια που αποτελούν 

ιδιοκτησίες ή κατοικίες πολιτών χαμηλού 

εισοδήματος οι οποίοι κινδυνεύουν από 

ενεργειακή πενία παρουσιάζουν τη 
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μεγαλύτερη δυσκολία προσέγγισης. 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

δεσμευτεί να αναπτύξει ασφαλές, 

ανταγωνιστικό σύστημα ενέργειας, 

απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές, 

έως το 205012. Για να επιτευχθεί ο 

ανωτέρω στόχος, τα κράτη μέλη και οι 

επενδυτές χρειάζονται ορόσημα, ώστε να 

διασφαλιστεί η απαλλαγή των κτιρίων από 

ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η απαλλαγή 

του κτιριακού αποθέματος από 

ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν 

ποια ενδιάμεσα βήματα θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν προς επίτευξη των 

μεσοπρόθεσμων (2030) και 

μακροπρόθεσμων (2050) στόχων. 

(6) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

δεσμευτεί να αναπτύξει ασφαλές, 

ανταγωνιστικό σύστημα ενέργειας, 

απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές, 

έως το 205012. Υπό το φως της 

Συμφωνίας του Παρισιού και για να 

επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, τα κράτη 

μέλη και οι επενδυτές χρειάζονται 

φιλόδοξους στόχους και σαφή ορόσημα 

και μέτρα, ώστε να διασφαλιστούν η 

απαλλαγή των κτιρίων από ανθρακούχες 

εκπομπές και η αύξηση της συνολικής 

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

προκειμένου να επιτευχθεί το πρότυπο 

σχεδόν μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου 

έως το 2050. Προκειμένου να διασφαλιστεί 

η απαλλαγή του κτιριακού αποθέματος από 

ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν 

ποια ενδιάμεσα βήματα θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν και ποια πορεία θα 

ακολουθηθεί προς επίτευξη των 

μεσοπρόθεσμων (2030) και των 

μακροπρόθεσμων (2050) στόχων και για 

την τόνωση της ανακαίνισης του 

υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού, 

δεδομένου ότι ο τρέχων ρυθμός 

ανακαίνισης κτιρίων είναι ανεπαρκής. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της απαλλαγής του κτιριακού 

δυναμικού από ανθρακούχες εκπομπές 

έως το 2050 και να μειωθούν οι εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου ώστε να 

διευκολυνθεί η μετάβαση σε μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα, είναι αναγκαία η υιοθέτηση 

μιας ολιστικής προσέγγισης στον ορισμό 

της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 

Η ανέγερση νέων κτιρίων και η 

ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων πρέπει 

να στοχεύουν στη δημιουργία κτιρίων που 

εξυπηρετούν τις ανάγκες των ενοίκων 

τους και μπορούν να τροποποιούνται για 

να καλύπτουν μελλοντικές ανάγκες, 

κατασκευασμένων από ανθεκτικά, 

επισκευάσιμα και ανακυκλώσιμα μη 

τοξικά υλικά, ενεργειακά αποδοτικών και 

ικανών να παράγουν ενέργεια, με επαρκή 

φυσικό φωτισμό, σύμφωνων προς τις 

απαιτήσεις ασφάλειας, 

συμπεριλαμβανομένης της πυρασφάλειας, 

και με κατάλληλο εξαερισμό και 

θέρμανση ώστε να διατηρούν υγιεινή 

ατμόσφαιρα στους εσωτερικούς χώρους. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Η συμφωνία του Παρισιού πρέπει 

να αντικατοπτρίζεται στις προσπάθειες 

της Ένωσης για την απαλλαγή του 

κτιριακού δυναμικού της από 

ανθρακούχες εκπομπές, δεδομένου ότι 

σχεδόν το 50 % της συνολικής ζήτησης 

ενέργειας στην Ένωση χρησιμοποιείται 

για θέρμανση και ψύξη, και, από αυτό, το 

80 % καταναλώνεται σε κτίρια. Συνεπώς, 

οι στόχοι της Ένωσης για την ενέργεια 
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και το κλίμα πρέπει να επιτευχθούν με τη 

μετάβαση του εφοδιασμού σχεδόν κατά 

100 % σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

έως το 2050 το αργότερο, κάτι που μπορεί 

να επιτευχθεί μόνο με τη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας και την πλήρη 

εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα 

στην ενεργειακή απόδοση», δεδομένου 

ότι τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης 

αποτελούν τον πλέον οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο για να επιτευχθεί 

μείωση των αερίων θερμοκηπίου. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ( 6γ) Δεδομένου ότι το δομημένο 

περιβάλλον του 2050 υφίσταται ήδη έως 

και κατά 90 %, απαιτούνται περισσότερο 

φιλόδοξες προσπάθειες ούτως ώστε να 

επιταχυνθεί ο ρυθμός ανακαίνισης και 

απαλλαγής του υφιστάμενου κτιριακού 

δυναμικού από ανθρακούχες εκπομπές. 

Δεδομένου ότι 30 έτη είναι σχετικά 

σύντομη χρονική περίοδος για την 

ανανέωση του υφιστάμενου κτιριακού 

δυναμικού, τα κίνητρα και τα πρότυπα 

που καθορίζονται σήμερα θα κρίνουν 

τελικά αν η Ένωση θα επιτύχει τους 

μακροπρόθεσμους κλιματικούς και 

ενεργειακούς στόχους της. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι διατάξεις σχετικά με τις 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης 

που προβλέπονται στην οδηγία 

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

(7) Οι διατάξεις σχετικά με τις 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης 

που προβλέπονται στην οδηγία 

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 θα 

πρέπει να μεταφερθούν στην οδηγία 

2010/31/ΕΕ, όπου εντάσσονται 

αποτελεσματικότερα. 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου13 θα 

πρέπει να μεταφερθούν στην οδηγία 

2010/31/ΕΕ, όπου εντάσσονται 

αποτελεσματικότερα και πραγματώνουν 

τα σχέδια των κρατών μελών ώστε να 

επιτευχθεί κτιριακό δυναμικό με σχεδόν 

μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο έως το 

2050. Παράλληλα με τη διατήρηση του εν 

λόγω μακροπρόθεσμου στόχου, θα πρέπει 

να συνοδεύονται από δεσμευτικά 

ορόσημα για το 2030 και το 2040. Οι 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

ανακαίνισης και οι ανακαινίσεις που 

προκύπτουν από αυτές θα συμβάλουν στο 

να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη μέσω της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας και θα 

προσφέρουν καθαρή και οικονομικά 

προσιτή ενέργεια στους καταναλωτές. Οι 

χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και τα 

οικονομικά κίνητρα θα πρέπει να 

διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στο 

πλαίσιο των μακροπρόθεσμων εθνικών 

στρατηγικών ανακαίνισης των κρατών 

μελών και να προωθηθούν ενεργά από 

αυτά. Ακόμα, θα πρέπει να προβλεφθεί 

μια στρατηγική για την προώθηση της 

τεχνικής στήριξης και της παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στους 

καταναλωτές και για την κατάρτιση των 

επαγγελματιών. 

_________________ _________________ 

13 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 

απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 

2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 

κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 

2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 

1). 

13 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 

απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 

2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 

κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 

2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 

1). 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Μόνον ο κατασκευαστικός κλάδος 

εξασφαλίζει 18 εκατομμύρια άμεσες 

θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και 

παράγει ποσοστό 9 % του ΑΕγχΠ της. Η 

λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης στον 

οικοδομικό κλάδο, με φιλόδοξους 

στόχους για την σε βάθος, σταδιακή 

ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού 

δυναμικού, μπορεί να επιταχύνει τον 

εκσυγχρονισμό του τομέα αυτού και του 

εργατικού δυναμικού του και να 

δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας στην Ένωση, ιδίως στις πολύ 

μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 

επιχειρήσεις. Οι υπολογισμοί 

βελτιστοποίησης του κόστους στους 

οποίους βασίζονται η επεξεργασία 

μακροπρόθεσμων στρατηγικών 

ανακαίνισης των κρατών μελών και οι 

αποφάσεις σχετικά με τα ελάχιστα 

κριτήρια επιδόσεών τους θα πρέπει, 

επίσης, να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την 

οικονομική αξία των παράλληλων 

ενεργειακών οφελών που προκύπτουν από 

τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπως η 

δημιουργία θέσεων εργασίας, η αξία των 

περιουσιακών στοιχείων, η μειωμένη 

εξάρτηση από εισαγωγές, η υγιεινή ή η 

ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους, μέσω 

εναρμονισμένων τιμών αναφοράς στο 

πλαίσιο της καθοδήγησης για την 

ενωσιακή μεθοδολογία υπολογισμού 

βελτιστοποίησης του κόστους. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7β) Δεδομένου ότι το κτιριακό 

δυναμικό στην Ένωση εκσυγχρονίζεται 
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σε υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής 

απόδοσης, καθίσταται επίσης διαρκώς 

πιο σύνθετο. Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη 

για επιτόπια συνεργασία μεταξύ των 

διαφόρων επαγγελματιών. Το σωστό 

σύνολο επαγγελματικών δεξιοτήτων 

διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην 

αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων και 

στη βελτίωση του κτιριακού δυναμικού. 

Η ενθάρρυνση της συστημικής σκέψης 

θα πρέπει να ξεκινά από το εκπαιδευτικό 

σύστημα και να συνεχίζεται καθ’ όλη τη 

σταδιοδρομία των κατασκευαστών. Στο 

πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 

συνδέουν σαφώς τις εθνικές 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

ανακαίνισης με κατάλληλες 

πρωτοβουλίες για την προώθηση της 

απόκτησης δεξιοτήτων και παιδείας, της 

διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

τεχνικών και των επαγγελματιών του 

κατασκευαστικού τομέα και του τομέα 

της ενεργειακής απόδοσης, και για την 

ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων και 

των μικρών επιχειρήσεων σχετικά με 

θέματα ευαισθητοποίησης σε σχέση με 

την ενέργεια, με μέτρα ενεργειακής 

απόδοσης και με την ανακαίνιση κτιρίων. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7γ) Στις εθνικές στρατηγικές 

ανακαίνισης θα πρέπει να 

προσδιορίζονται τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα και η συμβολή στην 

επίτευξη του συνολικού στόχου για την 

ενεργειακή απόδοση βραχυπρόθεσμα 

(2030), μεσοπρόθεσμα (2040) και 

μακροπρόθεσμα (2050). 

 

Τροπολογία  14 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Προκειμένου να προσαρμοστεί η 

παρούσα οδηγία στην τεχνολογική πρόοδο, 

θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να 

συμπληρώσει τον κανονισμό, παρέχοντας 

ορισμό για τον δείκτη ευφυΐας και 

καθιστώντας δυνατή την εφαρμογή του. Ο 

δείκτης ευφυΐας θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για να μετρά τη 

δυνατότητα των κτιρίων να χρησιμοποιούν 

τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ηλεκτρονικά 

συστήματα ώστε να βελτιστοποιούν τη 

λειτουργία τους και να αλληλεπιδρούν με 

το δίκτυο. Ο δείκτης ευφυΐας θα αυξήσει 

την ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών και 

των ενοίκων κτιρίων ως προς την αξία των 

αυτοματισμών κτιρίων και την 

ηλεκτρονική παρακολούθηση των 

τεχνικών συστημάτων κτιρίων, εμπνέοντας 

εμπιστοσύνη στον χρήστη σχετικά με την 

πραγματική εξοικονόμηση των νέων αυτών 

ενισχυμένων λειτουργιών. 

(9) Προκειμένου να προσαρμοστεί η 

παρούσα οδηγία στην τεχνολογική πρόοδο, 

θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να 

συμπληρώσει τον κανονισμό, παρέχοντας 

ορισμό για τον δείκτη ευφυΐας και 

καθιστώντας δυνατή την εφαρμογή του. Ο 

δείκτης ευφυΐας θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για να μετρά τη 

δυνατότητα των κτιρίων να χρησιμοποιούν 

τεχνολογίες των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ηλεκτρονικά 

συστήματα ώστε να βελτιστοποιούν τη 

λειτουργία τους, ιδίως σε σχέση με τη 

διανομή και τη χρήση ενέργειας (λ.χ. 

νερό, αέρας), και να αλληλεπιδρούν με το 

δίκτυο. Ο δείκτης ευφυΐας θα αυξήσει την 

ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών και των 

ενοίκων κτιρίων ως προς την αξία των 

αυτοματισμών κτιρίων και την 

ηλεκτρονική παρακολούθηση των 

τεχνικών συστημάτων κτιρίων, εμπνέοντας 

εμπιστοσύνη στον χρήστη σχετικά με την 

πραγματική εξοικονόμηση των νέων αυτών 

ενισχυμένων λειτουργιών. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Η καινοτομία και οι νέες 

τεχνολογίες παρέχουν στα κτίρια τη 

δυνατότητα να στηρίξουν τη συνολική 

απαλλαγή της οικονομίας από 

ανθρακούχες εκπομπές. Για παράδειγμα, 

τα κτίρια μπορούν να στηρίξουν την 

ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για την 

έξυπνη φόρτιση των ηλεκτροκίνητων 

(10) Η καινοτομία και οι νέες 

τεχνολογίες παρέχουν στα κτίρια τη 

δυνατότητα να στηρίξουν τη συνολική 

απαλλαγή της οικονομίας από 

ανθρακούχες εκπομπές. Για παράδειγμα, 

τα κτίρια μπορούν να στηρίξουν την 

ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για την 

έξυπνη φόρτιση των ηλεκτροκίνητων 
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οχημάτων, ενώ παρέχουν στα κράτη μέλη 

μια βάση, αν το επιλέξουν, να 

χρησιμοποιούν μπαταρίες αυτοκινήτου ως 

πηγή ενέργειας. Ο ορισμός των τεχνικών 

συστημάτων κτιρίου θα πρέπει να 

διευρυνθεί, ώστε να αντικατοπτρίζει τον 

ανωτέρω στόχο. 

οχημάτων και παράλληλα να παρέχουν 

στα κράτη μέλη μια βάση, αν το επιλέξουν, 

να χρησιμοποιούν μπαταρίες αυτοκινήτου 

ως πηγή ενέργειας. Στο πλαίσιο του 

στόχου για ενεργειακής απόδοσης, μπορεί 

και το νερό να αποτελέσει πηγή ενέργειας 

στα κτίρια. Οι ανακομιστήρες 

θερμότητας μπορούν, για παράδειγμα, να 

καταστήσουν δυνατή την παραγωγή 

ενέργειας από λύματα. Ο ορισμός των 

τεχνικών συστημάτων κτιρίου θα πρέπει να 

διευρυνθεί, ώστε να αντικατοπτρίζει τον 

ανωτέρω στόχο της πλήρους απαλλαγής 

από τον άνθρακα. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Το νερό αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο σε πολλά τεχνικά συστήματα 

κτιρίων, όπως τα συστήματα θέρμανσης 

και ψύξης, και σε οικιακές χρήσεις. Η 

τροφοδοσία των συστημάτων άντλησης 

και πίεσης που είναι αναγκαία για τη 

μεταφορά του νερού καταναλώνει πολλή 

ενέργεια. Επιπλέον, οι διαρροές νερού 

αντιπροσωπεύουν το 24 % της συνολικής 

ποσότητας νερού που καταναλώνεται 

στην Ευρώπη και προκαλούν απώλειες 

ενέργειας και νερού. Κατά συνέπεια, η 

αποτελεσματικότερη διαχείριση και η 

μείωση της χρήσης νερού στα νέα και τα 

ανακαινισμένα κτίρια θα συνέβαλλαν 

στον στόχο της ορθολογικής χρήσης των 

πόρων. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 (10β) Τα μέτρα για την περαιτέρω 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

τις επιδόσεις αναφοράς της ΕΕ για 

σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο για 

τα νέα κτίρια για το 2021, καθώς και την 

απαίτηση για σχεδόν μηδενικό ενεργειακό 

ισοζύγιο για το σύνολο του κτιριακού 

δυναμικού έως το 2050, και σε αυτό το 

πλαίσιο θα πρέπει επίσης να ληφθούν 

υπόψη: η ποιότητα του αέρα των 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 

καθώς και η οικονομική αποδοτικότητα, 

συμπεριλαμβανομένων των οφελών που 

δεν συνδέονται με την ενέργεια. 

Αιτιολόγηση 

Τα στοιχεία αναφοράς της ΕΕ για σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο τα οποία καθορίζονται 

στη σύσταση (ΕΕ) 2016/1318 της Επιτροπής χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήριες γραμμές για 

τα κράτη μέλη που παρουσιάζουν καθυστέρηση όσον αφορά τη βελτίωση των απαιτήσεων 

ενεργειακής απόδοσης. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10γ) Η προώθηση εναλλακτικών, 

ασφαλών και βιώσιμων μέσων 

μεταφοράς, όπως τα ποδήλατα, 

συμβάλλει επίσης στη συνολική απαλλαγή 

της οικονομίας από τις ανθρακούχες 

εκπομπές και θα πρέπει τα κράτη μέλη να 

την εντάξουν στις μακροπρόθεσμες 

στρατηγικές που αποσκοπούν στην 

αύξηση του ρυθμού ανακαίνισης του 

κτιριακού δυναμικού σε ολόκληρη την 

Ένωση. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 δ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10δ) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

παρέχουν κίνητρα για τη χρήση φυσικών 

οικοδομικών υλικών με χαμηλή 

περιεκτικότητα σε άνθρακα και τη 

δημιουργία πράσινων οροφών στην 

περίπτωση σημαντικών ανακαινίσεων 

κτιρίων, καθώς μπορούν να 

χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για τη 

βελτίωση της ποιότητας του αέρα, για 

την αντιμετώπιση της επιδείνωσης των 

κλιματικών συνθηκών, ιδίως σε αστικές 

περιοχές, και για τη βελτίωση της 

συνολικής ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η εκτίμηση επιπτώσεων 

προσδιόρισε δύο υφιστάμενες δέσμες 

διατάξεων, των οποίων ο στόχος θα 

μπορούσε να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερα σε σύγκριση με την 

παρούσα κατάσταση. Πρώτον, η 

υποχρέωση διεξαγωγής, πριν από την 

έναρξη οποιασδήποτε κατασκευής, 

μελέτης σκοπιμότητας για εναλλακτικά 

συστήματα υψηλής απόδοσης αποτελεί 

πλέον περιττό βάρος. Δεύτερον, 

διαπιστώθηκε ότι οι διατάξεις που 

αφορούσαν τις επιθεωρήσεις των 

συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού 

δεν διασφάλιζαν επαρκώς και 

αποτελεσματικά την αρχική και διαρκή 

απόδοση των εν λόγω τεχνικών 

συστημάτων. Ακόμα και φθηνές τεχνικές 

λύσεις με σύντομη περίοδο απόσβεσης, 

όπως η υδραυλική εξισορρόπηση του 

συστήματος θέρμανσης και η 

εγκατάσταση/αντικατάσταση των 

θερμοστατικών βαλβίδων ελέγχου, 

θεωρούνται πλέον ανεπαρκείς. Οι 

(11) Η εκτίμηση επιπτώσεων 

προσδιόρισε δύο υφιστάμενες δέσμες 

διατάξεων, των οποίων ο στόχος θα 

μπορούσε να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερα σε σύγκριση με την 

παρούσα κατάσταση. Πρώτον, η 

υποχρέωση διεξαγωγής, πριν από την 

έναρξη οποιασδήποτε κατασκευής, 

μελέτης σκοπιμότητας για εναλλακτικά 

συστήματα υψηλής απόδοσης αποτελεί 

πλέον περιττό βάρος. Δεύτερον, 

διαπιστώθηκε ότι οι διατάξεις που 

αφορούσαν τις επιθεωρήσεις των 

συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού 

δεν διασφάλιζαν επαρκώς και 

αποτελεσματικά την αρχική και διαρκή 

απόδοση των εν λόγω τεχνικών 

συστημάτων. Οι φθηνές τεχνικές λύσεις με 

σύντομη περίοδο απόσβεσης, όπως η 

υδραυλική εξισορρόπηση του συστήματος 

θέρμανσης και η 

εγκατάσταση/αντικατάσταση των 

θερμοστατικών βαλβίδων ελέγχου, 

θεωρούνται πλέον ανεπαρκείς και θα 
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διατάξεις σχετικά με τις επιθεωρήσεις 

τροποποιούνται ώστε να εξασφαλίζεται 

καλύτερο αποτέλεσμα από τις 

επιθεωρήσεις. 

πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως, μεταξύ 

άλλων ως λύσεις για τη στήριξη 

καταναλωτών που βιώνουν ενεργειακή 

πενία. Οι διατάξεις σχετικά με τις 

επιθεωρήσεις τροποποιούνται ώστε να 

εξασφαλίζεται καλύτερο αποτέλεσμα από 

τις επιθεωρήσεις. Θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη παράγοντες όπως ο 

προκαταρκτικός σχεδιασμός του κτιρίου 

και ο προσανατολισμός του προκειμένου 

να δημιουργηθεί υψηλότερου επιπέδου 

σημείο εκκίνησης για την ενεργειακή 

απόδοση και να διασφαλιστεί 

εξοικονόμηση από άλλες βελτιώσεις σε 

επίπεδο εγκαταστάσεων, κελύφους ή 

φωτισμού. Θεωρεί επίσης ότι είναι 

απαραίτητη η ανάπτυξη της εφαρμογής 

των συστημάτων παρακολούθησης 

προκειμένου να παράγονται δεδομένα σε 

πραγματικό χρόνο και να 

βελτιστοποιούνται οι εγκαταστάσεις ανά 

πάσα στιγμή. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Κυρίως σε μεγάλες εγκαταστάσεις, 

οι αυτοματισμοί κτιρίων και η ηλεκτρονική 

παρακολούθηση των τεχνικών 

συστημάτων κτιρίων έχουν αποδειχθεί 

αποτελεσματικά μέτρα υποκατάστασης 

των επιθεωρήσεων. Ο εν λόγω εξοπλισμός 

θα πρέπει να κρίνεται ως η πλέον 

οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση 

προς τις επιθεωρήσεις σε μεγάλα μη 

οικιστικά κτίρια ή για συγκροτήματα 

κατοικιών επαρκούς μεγέθους ώστε να 

διασφαλίζεται η απόσβεση του εξοπλισμού 

σε λιγότερο από τρία χρόνια. Ως εκ 

τούτου, η υφιστάμενη δυνατότητα 

επιλογής εναλλακτικών μέτρων 

διαγράφεται. Για εγκαταστάσεις μικρής 

κλίμακας, η τεκμηρίωση του συστήματος 

επιδόσεων από τους εγκαταστάτες και η 

(12) Κυρίως σε μεγάλες εγκαταστάσεις, 

οι αυτοματισμοί κτιρίων και η ηλεκτρονική 

παρακολούθηση των τεχνικών 

συστημάτων κτιρίων έχουν αποδειχθεί 

αποτελεσματικά μέτρα υποκατάστασης 

των επιθεωρήσεων και της συντήρησης. Ο 

εν λόγω εξοπλισμός θα πρέπει να κρίνεται 

ως η πλέον οικονομικά αποδοτική 

εναλλακτική λύση προς τις επιθεωρήσεις 

σε μεγάλα μη οικιστικά κτίρια ή για 

συγκροτήματα κατοικιών επαρκούς 

μεγέθους ώστε να διασφαλίζεται η 

απόσβεση του εξοπλισμού σε λιγότερο από 

τρία χρόνια. Ως εκ τούτου, η υφιστάμενη 

δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών 

μέτρων διαγράφεται. Για εγκαταστάσεις 

μικρής κλίμακας, η τεκμηρίωση του 

συστήματος επιδόσεων από τους 
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καταχώριση των πληροφοριών αυτών στις 

εθνικές βάσεις δεδομένων για την 

πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης θα 

υποστηρίξει την επαλήθευση της 

συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις 

για όλα τα τεχνικά συστήματα κτιρίων και 

την ενίσχυση του ρόλου των 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. 

Επιπλέον, οι υφιστάμενες τακτικές 

επιθεωρήσεις ασφαλείας και οι 

προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης 

θα εξακολουθήσουν να αποτελούν 

ευκαιρία άμεσης παροχής συμβουλών για 

βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. 

εγκαταστάτες και η καταχώριση των 

πληροφοριών αυτών στις εθνικές βάσεις 

δεδομένων για την πιστοποίηση 

ενεργειακής απόδοσης θα υποστηρίξει την 

επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις 

ελάχιστες απαιτήσεις για όλα τα τεχνικά 

συστήματα κτιρίων και την ενίσχυση του 

ρόλου των πιστοποιητικών ενεργειακής 

απόδοσης. Επιπλέον, οι υφιστάμενες 

τακτικές επιθεωρήσεις ασφαλείας και οι 

προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης 

θα εξακολουθήσουν να αποτελούν 

ευκαιρία άμεσης παροχής συμβουλών για 

βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Η ανάπτυξη τεχνικών 

συστημάτων κτιρίων θα πρέπει να 

καλύπτει τον εξοπλισμό (νέες τεχνολογίες, 

έξυπνος εξοπλισμός), αλλά και τα 

συστήματα που διέπουν τη λειτουργία 

τους και την αλληλεπίδρασή τους. Αυτό 

αφορά ιδίως τη μεταφορά ενέργειας στα 

κτίρια και τα συστήματα 

αποτελεσματικής διαχείρισης του νερού ή 

του αέρα. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12β) Στην περίπτωση σταδιακών 

ριζικών ανακαινίσεων, τα τεχνικά 

συστήματα κτιρίου και τα συστήματα 

αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίου 

αποτελούν επίσης ευκαιρία για 

αξιοποίηση δυνατοτήτων εξοικονόμησης 

ενέργειας με σχετικά σύντομες περιόδους 
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απόσβεσης, γεγονός που επιτρέπει την 

πραγματοποίηση περαιτέρω 

εξοικονόμησης για μεγαλύτερες χρονικές 

περιόδους, η οποία μπορεί να επενδυθεί 

εκ νέου στο επόμενο στάδιο της 

ανακαίνισης. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

βέλτιστη χρήση τους όσον αφορά την 

ανακαίνιση, τα οικονομικά μέτρα που 

αφορούν την ενεργειακή απόδοση θα 

πρέπει να συνδέονται με τον βαθμό της 

ανακαίνισης, ο οποίος θα πρέπει να 

αξιολογείται με σύγκριση των 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 

(ΠΕΑ) που εκδίδονται πριν και μετά την 

ανακαίνιση. 

(13) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

βέλτιστη χρήση τους όσον αφορά την 

ανακαίνιση, τα δημόσια και τα ιδιωτικά 

οικονομικά μέτρα που αφορούν την 

ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να 

συνδέονται με τον βαθμό της ανακαίνισης, 

και να προωθούν μια ολιστική 

προσέγγιση της ανακαίνισης κτιρίων 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα 

μέρη και τα τεχνικά στοιχεία των 

κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των 

τεχνικών συστημάτων συντήρησης των 

κτιρίων, συντελούν σε υψηλό επίπεδο 

ενεργειακής απόδοσης και στη βελτίωση 

της ποιότητας του αέρα στους 

εσωτερικούς χώρους, με θετικό 

αντίκτυπο στην υγεία, την ευεξία, την 

άνεση και την παραγωγικότητα. Αυτές οι 

εργασίες ανακαίνισης θα πρέπει να 

αξιολογούνται με σύγκριση των 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 

(ΠΕΑ) που εκδίδονται πριν και μετά την 

ανακαίνιση, ή με άλλη διαφανή και 

αναλογική μέθοδο. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Ο προσδιορισμός 

μακροπρόθεσμων στρατηγικών 

ανακαίνισης με σαφή ορόσημα και μέτρα 

θα τονώσει τις επενδύσεις ενεργειακής 

απόδοσης από τον ιδιωτικό τομέα. Θα 

πρέπει να τονωθούν περαιτέρω οι 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις με τη 

διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

αναχρηματοδότηση χαρτοφυλακίων των 

οποίων τα περιουσιακά στοιχεία 

παρουσιάζουν χαρακτηριστικά 

ανακαίνισης για ενεργειακή απόδοση. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13β) Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 

πραγματοποίηση ανακαινίσεων, θα 

πρέπει να προωθηθούν η μακροπρόθεσμη 

ιδιωτική χρηματοδότηση και τα εργαλεία 

άρσης των κινδύνων μέσω της 

εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών 

προτύπων ενυπόθηκων δανείων για 

πιστοποιημένες ενεργειακά αποδοτικές 

ανακαινίσεις κτιρίων. Θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται χαμηλότερη στάθμιση 

κινδύνου όσον αφορά τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις στα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα που χορηγούν ενυπόθηκα 

δάνεια για λόγους ενεργειακής απόδοσης. 

Οι απαιτήσεις θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζουν τη δυνατότητα της 

ενεργειακής απόδοσης να μετριάζει τους 

κινδύνους και να αναθεωρούνται υπό το 

φως του οφέλους που προκύπτει από την 

άρση των κινδύνων, όπου δε είναι 

σκόπιμο να εξετάζεται η δυνατότητα 

χαμηλότερης κεφαλαιακής επιβάρυνσης 

για ενυπόθηκα δάνεια ενεργειακής 

απόδοσης· 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13γ) Σε αυτό το πλαίσιο, 

υπογραμμίζεται η σημασία των μικρής 

κλίμακας παρεμβάσεων ενεργειακής 

απόδοσης σε μεμονωμένα διαμερίσματα. 

Πρόκειται για παρεμβάσεις που συχνά 

συμβάλλουν στην άμβλυνση 

καταστάσεων ενεργειακής πενίας. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13δ) Σε περίπτωση που από το νέο 

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 

αποδεικνύεται ότι έχει βελτιωθεί η 

απόδοση του κτιρίου, το κόστος του 

μπορεί να συμπεριληφθεί στο κίνητρο που 

προβλέπεται από το κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

είναι ευκολότερη όταν είναι διαθέσιμες 

πληροφορίες υψηλής ποιότητας. Συνεπώς, 

τα δημόσια κτίρια συνολικής ωφέλιμης 

επιφάνειας άνω των 250 m² θα πρέπει να 

υποχρεούνται να δημοσιοποιούν την 

οικεία πραγματική κατανάλωση ενέργειας. 

(14) Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

είναι ευκολότερη όταν εφαρμόζεται ένα 

φιλόδοξο και σταθερό μακροπρόθεσμο 

πλαίσιο και όταν είναι διαθέσιμες 

πληροφορίες υψηλής ποιότητας. Οι 

πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης 

τα ΠΕΑ, πληροφορίες από τη συντήρηση 

και τις επιθεωρήσεις και τις βάσεις 

δεδομένων ενεργειακής απόδοσης. Τα 

δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων 
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αυτών που ανήκουν σε δημόσιες αρχές, 

βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους και τις 

στεγάζουν, θα πρέπει να ανταποκρίνονται 

στον ρόλο τους και να δίνουν το 

παράδειγμα αποτελώντας κτίρια με 

σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο 

σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ, και να δημοσιοποιούν την 

οικεία πραγματική κατανάλωση ενέργειας. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Τα υφιστάμενα ανεξάρτητα 

συστήματα ελέγχου για τα πιστοποιητικά 

ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να 

ενισχυθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η 

έκδοση πιστοποιητικών καλής ποιότητας, 

να μπορούν να χρησιμοποιούνται για 

έλεγχο της συμμόρφωσης και για την 

παραγωγή στατιστικών σχετικά με την 

ανάπτυξη περιφερειακών/εθνικών 

αποθεμάτων. Η πρόσβαση σε δεδομένα 

υψηλής ποιότητας για το κτιριακό απόθεμα 

είναι αναγκαία και θα μπορούσε εν μέρει 

να επιτευχθεί μέσω των μητρώων και 

βάσεων δεδομένων που πλέον σχεδόν όλα 

τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και 

διαχειρίζονται για τα ΠΕΑ. 

(15) Τα υφιστάμενα ανεξάρτητα 

συστήματα ελέγχου για τα πιστοποιητικά 

ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να 

ενισχυθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η 

έκδοση πιστοποιητικών καλής ποιότητας, 

να μπορούν να χρησιμοποιούνται για 

έλεγχο της συμμόρφωσης και για την 

παραγωγή εναρμονισμένων στατιστικών 

σχετικά με την ανάπτυξη τοπικού, 

περιφερειακού και εθνικού κτιριακού 

δυναμικού. Η πρόσβαση σε δεδομένα 

υψηλής ποιότητας για το κτιριακό απόθεμα 

είναι αναγκαία και θα μπορούσε εν μέρει 

να επιτευχθεί μέσω των μητρώων και 

βάσεων δεδομένων που πλέον σχεδόν όλα 

τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και 

διαχειρίζονται για τα ΠΕΑ. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Για την επίτευξη των στόχων της 

πολιτικής ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων, η διαφάνεια των ΠΕΑ θα πρέπει 

να βελτιωθεί με τη διασφάλιση ότι όλες οι 

απαραίτητες παράμετροι για τους 

(16) Για την επίτευξη των στόχων της 

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στο 

πλαίσιο του δεσμευτικού στόχου της ΕΕ 

για ενεργειακή απόδοση σε ποσοστό 

τουλάχιστον 40 % έως το 2030, η 
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υπολογισμούς, τόσο για την πιστοποίηση, 

όσο και για τις ελάχιστες απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης, καθορίζονται και 

εφαρμόζονται με συνέπεια. Για 

παράδειγμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα 

ώστε να εξασφαλίσουν ότι η απόδοση των 

τεχνικών συστημάτων κτιρίων που έχουν 

εγκατασταθεί, αντικατασταθεί ή 

αναβαθμιστεί, τεκμηριώνεται βάσει 

ελέγχου της πιστοποίησης του κτιρίου και 

της συμμόρφωσης. 

διαφάνεια των ΠΕΑ θα πρέπει να 

βελτιωθεί με τη διασφάλιση ότι όλες οι 

απαραίτητες παράμετροι για τους 

υπολογισμούς, τόσο για την πιστοποίηση, 

όσο και για τις ελάχιστες απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης, καθορίζονται και 

εφαρμόζονται με συνέπεια. Για 

παράδειγμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα 

ώστε να εξασφαλίσουν ότι η απόδοση των 

τεχνικών συστημάτων κτιρίων που έχουν 

εγκατασταθεί, αντικατασταθεί ή 

αναβαθμιστεί, τεκμηριώνεται βάσει 

ελέγχου της πιστοποίησης του κτιρίου και 

της συμμόρφωσης. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 

δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα κράτη 

μέλη να θεσπίζουν πιο φιλόδοξες 

απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης σε 

επίπεδο κτιρίων και για δομικά στοιχεία, 

εφόσον τα εν λόγω μέτρα είναι συμβατά με 

το ενωσιακό δίκαιο. Το γεγονός ότι οι 

απαιτήσεις αυτές μπορούν, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, να περιορίζουν την 

εγκατάσταση ή χρήση προϊόντων που 

υπόκεινται σε άλλη εφαρμοστέα ενωσιακή 

νομοθεσία εναρμόνισης, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω απαιτήσεις δεν 

αποτελούν αδικαιολόγητο φραγμό για το 

εμπόριο, συνάδει προς τους στόχους της 

παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 

2012/27/ΕΚ. 

(18) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 

δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τα κράτη 

μέλη να θεσπίζουν πιο φιλόδοξες 

απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και 

ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς 

χώρους σε επίπεδο κτιρίων και για δομικά 

στοιχεία, εφόσον τα εν λόγω μέτρα είναι 

συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο. Το 

γεγονός ότι οι απαιτήσεις αυτές μπορούν, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιορίζουν 

την εγκατάσταση ή χρήση προϊόντων που 

υπόκεινται σε άλλη εφαρμοστέα ενωσιακή 

νομοθεσία εναρμόνισης, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω απαιτήσεις δεν 

αποτελούν αδικαιολόγητο φραγμό για το 

εμπόριο, συνάδει προς τους στόχους της 

παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 

2012/27/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

βασίζουν τον υπολογισμό της ενεργειακής 

απόδοσης ενός διαφανούς ή 

ημιδιαφανούς στοιχείου του κελύφους του 

κτιρίου στο ενεργειακό του ισοζύγιο, 

δηλαδή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 

ενεργειακές απώλειες καθώς και τα 

ενεργειακά οφέλη από την παθητική 

ηλιακή ακτινοβολία. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18β) Οι πόλεις και οι περιφερειακές και 

τοπικές αρχές δίνουν ήδη το παράδειγμα 

εφαρμόζοντας μέτρα ενεργειακής 

απόδοσης, δημιουργώντας συστήματα 

ανακαίνισης κτιρίων και επιτρέποντας 

την ιδιοπαραγωγή. Φορείς, όπως το 

Σύμφωνο των Δημάρχων, οι έξυπνες 

πόλεις και κοινότητες ή οι κοινότητες που 

χρησιμοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές σε ποσοστό 100 %, συμβάλλουν, 

μέσω της δράσης των μελών τους, στην 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και 

επιτρέπουν την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών ενεργειακής μετάβασης. 

Ιδιαίτερα τα έργα που υλοποιούνται σε 

επίπεδο διοικητικής περιφέρειας 

αναδεικνύουν την ανάγκη εξέτασης της 

λειτουργίας των κτιρίων που 

ενσωματώνονται σε ένα τοπικό 

ενεργειακό σύστημα, του τοπικού σχεδίου 

κινητικότητας και του οικοσυστήματός 

τους γενικότερα. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18γ) Είναι σημαντικό να χαραχτούν 

στρατηγικές πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης και μακροπεριφερειακής 

συνεργασίας σύμφωνα με την κλιματική 

πολυμορφία της Ένωσης και τις 

προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική 

αλλαγή στις διάφορες ευρωπαϊκές 

περιφέρειες. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 δ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18δ) Η παρούσα οδηγία θα αποτελέσει 

συμπληρωματικό μέσο στο πλαίσιο της 

Ενεργειακής Ένωσης και της νέας 

ενεργειακής διακυβέρνησης της Ένωσης 

με σκοπό την καταπολέμηση της 

ενεργειακής πενίας και, συνεπώς, 

ενθαρρύνει την Ένωση να εναρμονίσει 

έναν σαφή ορισμό για την ενεργειακή 

πενία, ενώ ζητεί να αξιοποιηθούν οι 

υπάρχουσες διαφορετικές μελέτες 

προκειμένου να βρεθεί όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα πιθανός ορισμός. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 2 – σημείο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. «τεχνικό σύστημα κτιρίου»: 

τεχνικός εξοπλισμός για θέρμανση και 

ψύξη χώρου, αερισμό, παραγωγή ζεστού 

νερού για οικιακή χρήση, ενσωματωμένη 

εγκατάσταση φωτισμού, αυτοματισμό και 

3. «τεχνικό σύστημα κτιρίου»: 

τεχνικός εξοπλισμός για θέρμανση και 

ψύξη χώρου, ποιότητα εσωτερικού 

περιβάλλοντος, αερισμό, ύδρευση, 

παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή 
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έλεγχο κτιρίου, επιτόπια παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, επιτόπια υποδομή 

για ηλεκτρική κινητικότητα ή για 

συνδυασμό των εν λόγω συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 

που χρησιμοποιούν ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, ενός κτιρίου ή μιας 

κτιριακής μονάδας· 

χρήση, ενσωματωμένη εγκατάσταση 

φωτισμού, αυτοματισμό και έλεγχο 

κτιρίου, συμπεριλαμβανομένης της 

διαχείρισης ενέργειας, ανελκυστήρες και 

κυλιόμενες σκάλες, επιτόπια παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, επιτόπια υποδομή 

για ηλεκτρική κινητικότητα ή για 

συνδυασμό των εν λόγω συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 

που χρησιμοποιούν ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές, ενός κτιρίου ή μιας 

κτιριακής μονάδας· 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Στο άρθρο 2, προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

 «3α. «απαλλαγμένο από ανθρακούχες 

εκπομπές κτιριακό δυναμικό»: κτιριακό 

δυναμικό υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

που έχει ανακαινιστεί ώστε να 

επιτυγχάνει επίπεδο σχεδόν μηδενικού 

ενεργειακού ισοζυγίου και του οποίου οι 

λοιπές ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται 

μέσω ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·» 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο) 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 2 – σημείο 19 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Στο άρθρο 2, προστίθεται το 

ακόλουθο σημείο: 

 «19α. «σημείο ενεργοποίησης»: μια 

κατάλληλη στιγμή, για παράδειγμα από 
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τη σκοπιά της οικονομικής απόδοσης ή 

της διαταραχής, στη διάρκεια του κύκλου 

ζωής ενός κτιρίου, για την 

πραγματοποίηση ενεργειακή 

ανακαίνισης·» 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 2 α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η πρώτη παράγραφος αποτελείται 

από το άρθρο 4 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 

για την ενεργειακή απόδοση, πλην του 

τελευταίου εδαφίου αυτού· 

α) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος 1: 

 «1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 

μακρόπνοη στρατηγική ανακαίνισης για 

την κινητοποίηση επενδύσεων για την 

ανακαίνιση του αποτελούμενου από 

κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια 

και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού 

δυναμικού, με στόχο να ενθαρρυνθεί και 

να καθοδηγηθεί η μετατροπή του 

κτιριακού δυναμικού σε κτιριακό 

δυναμικό υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 

απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές, 

έως το 2050. Η στρατηγική αυτή 

περιλαμβάνει: 

 α) ανασκόπηση του εθνικού 

κτιριακού δυναμικού βασιζόμενη, όπου 

είναι σκόπιμο, σε στατιστική 

δειγματοληψία· 

 β) προσδιορισμό οικονομικώς 

αποδοτικών προσεγγίσεων για 

ανακαινίσεις ανάλογα με τον τύπο κτιρίου 

και την κλιματική ζώνη, στις οποίες να 

λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά σημεία 

ενεργοποίησης στον κύκλο ζωής ενός 

κτιρίου· 

 γ) πολιτικές και μέτρα για την 

τόνωση οικονομικώς αποδοτικών ριζικών 

ανακαινίσεων κτιρίων, 
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συμπεριλαμβανομένων σταδιακών 

ριζικών ανακαινίσεων· 

 δ) μια μελλοντοστραφή προοπτική 

που θα καθοδηγεί τις επενδυτικές 

αποφάσεις των ιδιωτών, του 

κατασκευαστικού τομέα και των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· 

 ε) μια τεκμηριωμένη εκτίμηση της 

αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας 

και των γενικότερων οφελών· 

 στ) συμπληρωματικά και/ή 

εναλλακτικά μέτρα στην ανακαίνιση, 

όπως συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, 

ανεξάρτητες και ευπρόσιτες 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέτρα που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς, ή σύνδεση 

με αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης 

και τηλεψύξης· 

 ζ) πολιτικές και δράσεις με 

μετρήσιμους στόχους για τα τμήματα του 

εθνικού κτιριακού δυναμικού που 

παρουσιάζουν τις χαμηλότερες επιδόσεις, 

και τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν 

ενεργειακή πενία και διλήμματα διχασμού 

κινήτρων σε ανακαινίσεις·» 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο) 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 2 α – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «1α. Τα κράτη μέλη καταγράφουν το 

υφιστάμενο κτιριακό τους δυναμικό με 

βάση την ηλικία, την τυπολογία και την 

παροχή ενέργειας, με σκοπό τον 

καθορισμό των δεσμευτικών ορόσημων 

και μέτρων για τις ανάγκες της 

ανακαίνισης, λαμβάνοντας υπόψη το 
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εθνικό σύστημα ενέργειας. 

 Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την 

πρόοδό τους όσον αφορά τη συμμόρφωση 

με τα ορόσημα. Τα ευρήματα θα πρέπει 

να δημοσιοποιούνται τουλάχιστον ανά 

τριετία ενώ πρέπει επίσης να υποβάλλεται 

στην Επιτροπή επικαιροποιημένη εκδοχή 

της στρατηγικής. 

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 

διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης 

σχετικά με τη μακρόπνοη στρατηγική 

ανακαίνισης τουλάχιστον τρεις μήνες 

πριν από την υποβολή της στρατηγικής 

στην Επιτροπή. Το αποτέλεσμα της 

δημόσιας διαβούλευσης δημοσιεύεται ως 

παράρτημα της στρατηγικής.» 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α β (νέο) 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 1 α – παράγραφος 2 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «1β. Οι μακρόπνοες στρατηγικές 

ανακαίνισης συνοδεύονται από εθνικά 

σχέδια δράσης. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν 

εθνικά σχέδια δράσης στα οποία 

ορίζονται τα μέτρα εφαρμογής, 

αξιολόγησης και παρακολούθησης της 

προόδου που σημειώνεται ως προς την 

επίτευξη των στόχων που τίθενται στο 

πλαίσιο των μακρόπνοων στρατηγικών 

ανακαίνισης. Το κοινό συμμετέχει στην 

κατάρτιση των εθνικών σχεδίων δράσης 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 

2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων. 
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Αιτιολόγηση 

Τα μέτρα για την επίτευξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των στόχων απαλλαγής από 

ανθρακούχες εκπομπές που ορίζονται στις μακρόπνοες στρατηγικές ανακαίνισης για το εθνικό 

κτιριακό δυναμικό θα πρέπει να ορίζονται σαφώς στα σχέδια δράσης που εκπονούνται σε 

εθνικό επίπεδο. Η συμμετοχή του κοινού διασφαλίζεται κατά την κατάρτιση και την έγκριση των 

εθνικών σχεδίων δράσης. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α γ (νέο) 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 1 α – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α γ) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «1γ. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν με 

ποιον τρόπο τα ορόσημά τους 

συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου για 

ενεργειακή απόδοση 30 % το 2030, 

σύμφωνα με την οδηγία 2012/27/ΕΕ, του 

στόχου για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας της Ένωσης σύμφωνα με την 

οδηγία 2009/28/ΕΕ και του στόχου της 

Ένωσης για μείωση των εκπομπών 

αερίου του θερμοκηπίου κατά 

τουλάχιστον 80 % έως το 2050. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στο πλαίσιο της μακρόπνοης στρατηγικής 

ανακαίνισης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, τα κράτη μέλη καθορίζουν 

χάρτη πορείας με σαφή ορόσημα και μέτρα 

για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου 

στόχου του 2050 για απαλλαγή του 

οικείου εθνικού κτιριακού αποθέματος 

Στο πλαίσιο της μακρόπνοης στρατηγικής 

ανακαίνισης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, τα κράτη μέλη καθορίζουν 

χάρτη πορείας με σαφή ορόσημα, 

ενέργειες και μέτρα για την επίτευξη του 

μακροπρόθεσμου στόχου του 2050 για 

σημαντική βελτίωση της ενεργειακής 
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από ανθρακούχες εκπομπές, με ειδικά 

ορόσημα για το 2030. 
απόδοσης και για εθνικό κτιριακό 

δυναμικό με υψηλή ενεργειακή απόδοση 

και χωρίς ανθρακούχες εκπομπές, με 

ειδικά ορόσημα για το 2030 και το 2040. 

 Κατά τον καθορισμό των ορόσημων 

αυτών, τα κράτη μέλη καθορίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο αυτά συμβάλλουν 

στην επίτευξη του δεσμευτικού στόχου 

ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για το 

2030, σύμφωνα με τον στόχο της Ένωσης 

για μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου κατά 80 % έως 95 % έως το 

2050. 

 Επιπλέον, η μακρόπνοη στρατηγική 

ανακαίνισης καθορίζει συγκεκριμένα 

μέτρα και χρηματοδοτικά μέσα για τη 

μείωση της ενεργειακής ζήτησης 

συμβάλλοντας στον περιορισμό της 

ενεργειακής πενίας. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιπλέον, η μακρόπνοη στρατηγική 

ανακαίνισης συμβάλλει στον περιορισμό 

της ενεργειακής πενίας. 

Επιπλέον, η μακρόπνοη στρατηγική 

ανακαίνισης συμβάλλει στον περιορισμό 

της ενεργειακής πενίας και καθορίζει έναν 

οδικό χάρτη με σαφή ορόσημα και μέτρα 

για την ανακαίνιση του δυναμικού 

κοινωνικής στέγασης. Προκειμένου να 

διασφαλισθούν και να διατηρηθούν υγιείς 

κλιματικές συνθήκες στους εσωτερικούς 

χώρους, τα κράτη μέλη χαρτογραφούν 

και αντιμετωπίζουν τις μη αναμενόμενες 

και ανεπιθύμητες επιπτώσεις των 

ανακαινίσεων στην υγιεινή και την άνεση. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 
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Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 2 α – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η μακρόπνοη στρατηγική 

ενθαρρύνει επίσης την αξιοποίηση των 

έξυπνων τεχνολογιών στον κτιριακό 

κλάδο και περιλαμβάνει πρωτοβουλίες 

που εξετάζουν τις δεξιότητες και την 

εκπαίδευση που συνδέεται με την 

ανάπτυξη έξυπνων και συνδεδεμένων 

τεχνολογιών στα κτίρια, και πολιτικές και 

δράσεις με στόχο την επιτάχυνση της 

τεχνολογικής μετάβασης προς έξυπνα και 

συνδεδεμένα κτίρια. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 2 α – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την ομαδοποίηση έργων, 

προκειμένου να διευκολύνονται οι 

επενδυτές στη χρηματοδότηση των 

ανακαινίσεων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ)· 

α) την επικουρία φορέων υλοποίησης 

έργων στην προετοιμασία, την υλοποίηση 

και την παρακολούθηση των έργων 

ενεργειακής ανακαίνισής τους, και 

μηχανισμούς για την ομαδοποίηση έργων, 

προκειμένου να διευκολύνονται οι 

επενδυτές στη χρηματοδότηση των 

ανακαινίσεων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ)· 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 2 α – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την άρση των κινδύνων των 

δραστηριοτήτων ενεργειακής απόδοσης για 

β) την άρση των κινδύνων των 

δραστηριοτήτων ενεργειακής απόδοσης για 
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τους επενδυτές και τον ιδιωτικό τομέα· και τους επενδυτές και τον ιδιωτικό τομέα, 

μέσω π.χ. της στήριξης της δημοσίευσης 

δεδομένων σχετικά με τις δανειακές 

επιδόσεις που συνδέονται με ενεργειακές 

ανακαινίσεις, της ανάπτυξης ενός 

πλαισίου αποτίμησης που θα συνδέει την 

ενεργειακή απόδοση με μεγαλύτερες τιμές 

ακινήτων, ενθαρρύνοντας την 

αναχρηματοδότηση των περιουσιακών 

στοιχείων χαρτοφυλακίου που 

σχετίζονται με ενεργειακές ανακαινίσεις· 

και 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 2 α – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) την παροχή ανεξάρτητων και 

εύκολα προσβάσιμων συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας 

καθώς και προσβάσιμων και διαφανών 

συμβουλευτικών εργαλείων, όπως 

μονοαπευθυντικών θυρίδων για τους 

καταναλωτές, για την παροχή 

πληροφοριών σχετικά με τον τομέα της 

διάρθρωσης και παροχής 

χρηματοδότησης για ανακαινίσεις 

κτιρίων και για υποστήριξη των χρηστών 

στη λήψη μέτρων βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, 

συμπεριλαμβανομένων ριζικών 

ανακαινίσεων ή σταδιακών ριζικών 

ανακαινίσεων, στην επιλογή των υλικών 

και των τεχνολογιών ενεργειακής 

απόδοσης και στην παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων όσον αφορά τις 

ενεργειακές επιδόσεις·  

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 2 α – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) τη διευκόλυνση της συγκέντρωσης 

ΜΜΕ ώστε να είναι σε θέση να 

προσφέρουν δέσμες λύσεων σε 

δυνητικούς πελάτες· και 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 2 α – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) την ανάπτυξη πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης που να περιλαμβάνει όλες 

τις περιφέρειες και, στο μέτρο του 

δυνατού, τις τοπικές κυβερνήσεις, όπως 

επίσης τις υφιστάμενες εμπειρίες στον 

τομέα της ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων, από έργα όπως το MARIE, το 

SHERPA, το ELIH-MED ή το 

PROFORBIOMED. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο) 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 2 α – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 

 «3α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 23 όσον αφορά τη συμπλήρωση 

του παρόντος άρθρου με περαιτέρω 

κριτήρια για τη μακρόπνοη στρατηγική 
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ανακαίνισης. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 2α. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το 

στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

α) κτίρια επισήμως προστατευόμενα 

ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή 

λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή 

ιστορικής τους αξίας, στον βαθμό που η 

συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες 

απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα 

αλλοίωνε απαράδεκτα τον χαρακτήρα ή 

την εμφάνισή τους· 

«α) κτίρια επισήμως προστατευόμενα 

ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή 

λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή 

ιστορικής τους αξίας, ή μη 

προστατευόμενα οικιστικά κτίρια 

κατασκευασμένα από φυσικά υλικά, που 

διατηρούν την παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική, με χειρωνακτική εργασία, 

σε ασήμαντους αριθμούς κάθε έτος1α, 

στον βαθμό που η συμμόρφωση προς 

ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε 

απαράδεκτα τον χαρακτήρα, τη 

μοναδικότητα ή την εμφάνισή τους· 

 _________________ 

 1α Σε αριθμούς που δεν υπερβαίνουν το 

ένα χιλιοστό του αριθμού των 

κατασκευαστικών έργων ετησίως στο 

εκάστοτε κράτος μέλος.» 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην παράγραφο 1 απαλείφεται το 

δεύτερο εδάφιο· 

α) στην παράγραφο 1, το δεύτερο 

εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
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κείμενο: 

 «Σε ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις για 

την επίτευξη του προτύπου σχεδόν 

μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν –σύμφωνα με 

το άρθρο 15 παράγραφος 8 της οδηγίας 

...* και το άρθρο 14 της οδηγίας ... 

[οδηγία για την ενεργειακή απόδοση]– 

ότι, πριν από την έναρξη της κατασκευής, 

λαμβάνεται υπόψη η τεχνική, 

περιβαλλοντική και οικονομική 

σκοπιμότητα εναλλακτικών συστημάτων 

υψηλής απόδοσης, όπως 

αποκεντρωμένων συστημάτων παροχής 

ενέργειας βάσει ανανεώσιμων πηγών, 

συστημάτων συμπαραγωγής, δικτύων 

τηλεθέρμανσης βασιζόμενων σε 

ανανεώσιμες πηγές, καθώς και αντλιών 

θερμότητας υψηλής απόδοσης, όπως 

ορίζονται στο παράρτημα VII της 

οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 

 _________________ 

 * Οδηγία COM(2016) 767 final/2 σχετικά 

με την προώθηση της χρήσης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)» 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, επιτρέποντας παράλληλα 

τη συμμόρφωσή τους με το άρθρο 15 παράγραφος 8 της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (αναδιατύπωση) και με το άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, 

θα πρέπει να εναρμονιστούν οι διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση της σκοπιμότητας των 

εναλλακτικών συστημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η 

απαίτηση περιορίζει τους κινδύνους περιχαράκωσης και μη αξιοποίησης των στοιχείων 

ενεργητικού λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συσκευές που εγκαθίστανται τείνουν να διαρκούν κατά 

μέσο όρο πάνω από 25 έτη. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο) 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 (3α) Στο άρθρο 7, παρεμβάλλεται το 

εξής εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο:  

 «Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αναβαθμίσεις της ενεργειακής απόδοσης 

να συμβάλλουν στην επίτευξη υγιεινού και 

άνετου περιβάλλοντος εσωτερικών 

χώρων.» 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Στο άρθρο 7, απαλείφεται το 

πέμπτο εδάφιο· 

(4) Στο άρθρο 7, το πέμπτο εδάφιο 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 «Σε ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις για 

την επίτευξη του προτύπου σχεδόν 

μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν –σύμφωνα με 

το άρθρο 15 παράγραφος 8 της οδηγίας 

...* και το άρθρο 14 της οδηγίας ... 

[οδηγία για την ενεργειακή απόδοση]– 

ότι, πριν από την έναρξη της κατασκευής, 

λαμβάνεται υπόψη η τεχνική, 

περιβαλλοντική και οικονομική 

σκοπιμότητα εναλλακτικών συστημάτων 

υψηλής απόδοσης, όπως 

αποκεντρωμένων συστημάτων παροχής 

ενέργειας βάσει ανανεώσιμων πηγών, 

συστημάτων συμπαραγωγής, δικτύων 

τηλεθέρμανσης βασιζόμενων σε 

ανανεώσιμες πηγές, καθώς και αντλιών 

θερμότητας υψηλής απόδοσης, όπως 

ορίζονται στο παράρτημα VII της 

οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 

 _________________ 

 * Οδηγία COM(2016) 767 final/2 σχετικά 

με την προώθηση της χρήσης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)» 
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Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη, επιτρέποντας παράλληλα 

τη συμμόρφωσή τους με το άρθρο 15 παράγραφος 8 της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (αναδιατύπωση) και με το άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, 

θα πρέπει να εναρμονιστούν οι διατάξεις σχετικά με την αξιολόγηση της σκοπιμότητας των 

εναλλακτικών συστημάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η 

απαίτηση περιορίζει τους κινδύνους περιχαράκωσης και μη αξιοποίησης των στοιχείων 

ενεργητικού λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συσκευές που εγκαθίστανται τείνουν να διαρκούν κατά 

μέσο όρο πάνω από 25 έτη. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) στην παράγραφο 1, απαλείφεται το 

τρίτο εδάφιο· 

α) στην παράγραφο 1, το πρώτο 

εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

 «Τα κράτη μέλη απαιτούν να είναι 

υδρονικώς εξισορροπημένα τα πρόσφατα 

εγκατεστημένα ή τα αντικαθιστάμενα 

συστήματα θέρμανσης, και παρέχουν 

κίνητρα για την υδρονική εξισορρόπηση 

των υφιστάμενων συστημάτων 

θέρμανσης. Τα κράτη μέλη απαιτούν 

επίσης υδρονική εξισορρόπηση κατά την 

αντικατάσταση καυστήρων σε 

υφιστάμενα κτίρια, εκτός εάν το σύστημα 

είναι ήδη εξισορροπημένο. 

 Τα κράτη μέλη απαιτούν τον εξοπλισμό 

των νέων κτιρίων με συστήματα 

αυτορρύθμισης που ρυθμίζουν το επίπεδο 

της θερμοκρασίας για κάθε επιμέρους 

δωμάτιο. Στα υπάρχοντα κτίρια, η 

εγκατάσταση συσκευών αυτορρύθμισης 

για την αυτόνομη ρύθμιση της 

θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο απαιτείται 

όταν αντικαθίσταται ο καυστήρας.» 

Αιτιολόγηση 

Με την υδρονική εξισορρόπηση υπάρχει επαρκής παροχή ζεστού νερού στα θερμαντικά σώματα 
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που απέχουν πολύ από τον διανεμητή και αποφεύγεται η υπερτροφοδοσία των σωμάτων που 

είναι κοντά στον διανεμητή. Η υδρονική εξισορρόπηση εξασφαλίζει σταθερά επίπεδα 

θερμοκρασίας και βέλτιστη χρήση της ενέργειας. Τα αυτορυθμιζόμενα συστήματα ελέγχου της 

θερμοκρασίας δωματίου και η υδρονική εξισορρόπηση είναι πολύ αποδοτικά από άποψη 

κόστους μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. Σε ορισμένα κράτη μέλη οι θερμοστατικές 

βαλβίδες αποτελούν το πρότυπο από το 1978 και μετά, ενώ σε άλλα χρησιμοποιούνται ευρέως 

οι απλές βαλβίδες. Η αντικατάσταση των απλώς βαλβίδων θα εξασφάλιζε την κάλυψη του 4 % 

του στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης της ΕΕ για το 2020. Με την αντικατάσταση των απλών 

βαλβίδων σε ένα κτίριο εξοικονομείται το 13 % έως 19 % της ενέργειας που χρειάζεται για τη 

θέρμανση του κτιρίου. Ο χρόνος απόσβεσης των μέτρων αυτών είναι μόλις λίγοι μήνες. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 

β) στο τέλος της παραγράφου 2 

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

 (Η τροπολογία αποσκοπεί στη διατήρηση 

του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2010/31/ΕΕ) 

(Σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας (αναδιατύπωση), ιδίως τα άρθρα 19-22, 18 και το παράρτημα ΙΙΙ.) 

Αιτιολόγηση 

Οι ακριβείς ευφυείς μετρητές μπορούν να πετύχουν και τα δύο: να επιτρέψουν τη συμμετοχή 

των καταναλωτών και να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια μέσω της 

ευαισθητοποίησης των καταναλωτών. Συνεπώς, οι διατάξεις σχετικά με τους ευφυείς μετρητές 

δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν από την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη συνεχίζουν να 

ενθαρρύνουν την καθιέρωση συστημάτων ευφυών μετρητών σύμφωνα με την αναθεωρημένη 

οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια, όποτε ένα κτίριο κατασκευάζεται ή υποβάλλεται σε μεγάλης 

κλίμακας ανακαίνιση, καθώς αυτό θα επιτρέψει επίσης μια περισσότερο οικονομικά αποδοτική 

ανάπτυξη. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 



 

AD\1135060EL.docx 41/57 PE603.103v04-00 

 EL 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε όλα 

τα νέα μη οικιστικά κτίρια και σε όλα τα 

υπάρχοντα μη οικιστικά κτίρια που 

υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας 

με περισσότερους από δέκα χώρους 

στάθμευσης, τουλάχιστον ένας ανά δέκα 

είναι εφοδιασμένος με σημείο 

επαναφόρτισης κατά την έννοια της 

οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων17, το 

οποίο είναι ικανό να ξεκινά και να 

σταματά τη φόρτιση ανάλογα με τα 

μηνύματα τιμών. Η απαίτηση αυτή ισχύει 

για όλα τα μη οικιστικά κτίρια, με 

περισσότερους από δέκα χώρους 

στάθμευσης, από την 1η Ιανουαρίου 2025. 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε όλα 

τα νέα μη οικιστικά κτίρια με 

περισσότερες από δέκα θέσεις 

στάθμευσης και σε όλα τα υπάρχοντα μη 

οικιστικά κτίρια που υφίστανται 

ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας και 

διαθέτουν περισσότερες από δέκα θέσεις 

στάθμευσης στο εσωτερικό του κτιρίου ή 

ακριβώς δίπλα από το κτίριο, όταν η 

ανακαίνιση επηρεάζει την ηλεκτρική 

καλωδίωση του κτιρίου ή τις θέσεις 

στάθμευσης, τουλάχιστον μία ανά τρεις 

θέσεις είναι εφοδιασμένη με κατάλληλη 

προετοιμασία καλωδίωσης ή σωλήνωση 

που θα επιτρέψει την εγκατάσταση 

σημείου επαναφόρτισης κατά την έννοια 

της οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων17, και 

είναι εφοδιασμένη με τουλάχιστον ένα 

σημείο επαναφόρτισης κατά την έννοια 

της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, το οποίο είναι 

ικανό να προσαρμόζει δυναμικά τη 

φόρτιση ανάλογα με τα μηνύματα τιμών, 

με ισχύ τουλάχιστον 7kW σε κάθε χώρο 

στάθμευσης με σημείο επαναφόρτισης. Η 

απαίτηση αυτή ισχύει για όλα τα μη 

οικιστικά κτίρια, με περισσότερους από 

δέκα χώρους στάθμευσης, από την 1η 

Ιανουαρίου 2025. 

_________________ _________________ 

17 ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1 17 ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1 

Αιτιολόγηση 

Για τα νέα μη οικιστικά κτίρια οι αναγκαίες ηλεκτρονικές υποδομές μπορούν να ενσωματωθούν 

στη διαδικασία σχεδιασμού από την αρχή. Είναι, επομένως, σκόπιμο, να προετοιμαστούν τα νέα 

κτίρια για το μέλλον με κατάλληλη προετοιμασία καλωδίωσης ή υποδομή σωληνώσεων. Για τα 

υπάρχοντα μη οικιστικά κτίρια, η υποχρέωση θα πρέπει να είναι πιο ελαστική και να ισχύει 

μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες η ανακαίνιση αφορά την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του 

κτιρίου ή τον χώρο στάθμευσης. Στους χώρους στάθμευσης θα πρέπει να εγκατασταθεί 

συμβολικός σταθμός επαναφόρτισης. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 



 

PE603.103v04-00 42/57 AD\1135060EL.docx 

EL 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

τα νεότευκτα οικιστικά κτίρια και εκείνα 

που υφίστανται ανακαινίσεις μεγάλης 

κλίμακας, με περισσότερους από δέκα 

χώρους στάθμευσης, περιλαμβάνουν την 

προετοιμασία καλωδίωσης ώστε να 

καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση 

σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 

οχήματα για κάθε χώρο στάθμευσης. 

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

τα νέα οικιστικά κτίρια και εκείνα που 

υφίστανται ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας 

εφόσον η ανακαίνιση περιλαμβάνει την 

ηλεκτρολογική υποδομή του κτιρίου ή του 

χώρου στάθμευσης, με περισσότερες από 

δέκα θέσεις στάθμευσης στο εσωτερικό 

του κτιρίου ή δίπλα από αυτό, 

περιλαμβάνουν την κατάλληλη 

προετοιμασία καλωδίωσης ή την 

προετοιμασία σωληνώσεων ώστε να 

καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση 

σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 

οχήματα σύμφωνα με τη βέλτιστη 

διαθέσιμη τεχνολογία, για κάθε χώρο 

στάθμευσης. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 

σε περίπτωση εγκατάστασης, 

αντικατάστασης ή αναβάθμισης τεχνικού 

συστήματος κτιρίου, η συνολική 

ενεργειακή απόδοση του πλήρως 

τροποποιημένου συστήματος αξιολογείται, 

τεκμηριώνεται και διαβιβάζεται στον 

ιδιοκτήτη του κτιρίου, ώστε να είναι 

διαθέσιμη για επαλήθευση της 

συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις 

που καθορίζονται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και για την έκδοση 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι λόγω 

πληροφορίες βρίσκονται καταχωρισμένες 

στην εθνική βάση δεδομένων 

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 

σε περίπτωση εγκατάστασης, 

αντικατάστασης ή αναβάθμισης τεχνικού 

συστήματος κτιρίου, η συνολική 

ενεργειακή απόδοση και, κατά 

περίπτωση, η ποιότητα του αέρα των 

εσωτερικών χώρων του πλήρως 

τροποποιημένου συστήματος αξιολογείται, 

τεκμηριώνεται και διαβιβάζεται στον 

ιδιοκτήτη του κτιρίου, ώστε να είναι 

διαθέσιμη για επαλήθευση της 

συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις 

που καθορίζονται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και για την έκδοση 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι λόγω 
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πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που 

αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3. 

πληροφορίες βρίσκονται καταχωρισμένες 

στην εθνική βάση δεδομένων 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που 

αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο δείκτης ευφυΐας καλύπτει 

χαρακτηριστικά ευελιξίας, βελτιωμένες 

λειτουργίες και δυνατότητες που 

προκύπτουν από περισσότερο 

διασυνδεδεμένες και εντοιχιζόμενες 

έξυπνες συσκευές που ενσωματώνονται 

στα συμβατικά τεχνικά συστήματα κτιρίου. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά αυξάνουν τη 

δυνατότητα του χρήστη και του ίδιου του 

κτιρίου να αντιδρά σε απαιτήσεις άνεσης ή 

λειτουργίας, να συμμετέχει στην 

ανταπόκριση στη ζήτηση και να συμβάλει 

στη βέλτιστη, ομαλή και ασφαλή 

λειτουργία των διάφορων ενεργειακών 

συστημάτων και περιφερειακών υποδομών 

με τις οποίες συνδέεται το κτίριο.· 

Ο δείκτης ευφυΐας καλύπτει 

χαρακτηριστικά ευελιξίας, βελτιωμένες 

λειτουργίες και δυνατότητες που 

προκύπτουν από περισσότερο 

διασυνδεδεμένες και εντοιχιζόμενες 

έξυπνες συσκευές που ενσωματώνονται 

στα συμβατικά τεχνικά συστήματα κτιρίου. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά αυξάνουν τη 

δυνατότητα του χρήστη και του ίδιου του 

κτιρίου να αντιδρά σε απαιτήσεις σχετικά 

με την ποιότητα του αέρα των 

εσωτερικών χώρων και της θερμικής 

άνεσης ή λειτουργίας, να συμμετέχει στην 

ανταπόκριση στη ζήτηση και να συμβάλει 

στη βέλτιστη, ομαλή, υγιεινή και ασφαλή 

λειτουργία των διάφορων ενεργειακών 

συστημάτων και περιφερειακών υποδομών 

με τις οποίες συνδέεται το κτίριο.· 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη συνδέουν τα 

οικονομικά τους μέτρα για βελτιώσεις της 

ενεργειακής απόδοσης κατά την 

ανακαίνιση κτιρίων με την εξοικονόμηση 

που επιτυγχάνεται από την εκάστοτε 

6. Τα κράτη μέλη συνδέουν τα 

οικονομικά τους μέτρα για βελτιώσεις της 

ενεργειακής απόδοσης κατά την 

ανακαίνιση κτιρίων με την εξοικονόμηση 

και με μη ενεργειακά οφέλη όπως οι 
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ανακαίνιση. Η ανωτέρω εξοικονόμηση 

καθορίζεται συγκρίνοντας τα 

πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης που 

εκδίδονται πριν και μετά την ανακαίνιση. 

βελτιώσεις ως προς την ποιότητα του 

αέρα των εσωτερικών χώρων που 

επιτυγχάνονται από την εκάστοτε 

ανακαίνιση. Η ανωτέρω εξοικονόμηση και 

οι βελτιώσεις καθορίζονται συγκρίνοντας 

τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης 

που εκδίδονται πριν και μετά την 

ανακαίνιση, ή τα αποτελέσματα άλλης 

συναφούς, διαφανούς και αναλογικής 

μεθόδου που δείχνει τη βελτίωση ως προς 

την ενεργειακή απόδοση και τα μη 

ενεργειακά οφέλη όπως οι βελτιώσεις ως 

προς την ποιότητα του αέρα των 

εσωτερικών χώρων, και παρέχει 

ουσιαστικές πληροφορίες προς 

υποστήριξη της κινητοποίησης ιδιωτικών 

και δημόσιων οικονομικών πόρων για 

επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης ή για 

τη βελτίωση του αερισμού των 

εσωτερικών χώρων σε κτίρια. Τα 

πιστοποιητικά αυτά παρέχονται και σε 

ψηφιακή εκδοχή με δυνατότητα να 

περιλαμβάνουν τις συναφείς πληροφορίες 

προκειμένου να παρουσιαστεί υπό μορφή 

υποδείγματος και να προβλεφθεί ο 

αντίκτυπος των βελτιώσεων στα κτίρια. 

Σε περίπτωση που από το νέο 

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 

αποδεικνύεται ότι έχει βελτιωθεί η 

ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, το 

κόστος του μπορεί να συμπεριληφθεί στο 

κίνητρο που προβλέπεται από το κράτος 

μέλος.  

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 6 α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6α. Όταν τα κράτη μέλη δημιουργούν 

βάση δεδομένων για την καταχώριση των 

ΠΕΑ, η βάση αυτή επιτρέπει την 

παρακολούθηση της πραγματικής 

κατανάλωσης ενέργειας από τα 

6α. Όταν τα κράτη μέλη δημιουργούν 

βάση δεδομένων για την καταχώριση των 

ΠΕΑ, η βάση αυτή επιτρέπει την 

παρακολούθηση της πραγματικής 

κατανάλωσης ενέργειας από τα 
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καλυπτόμενα κτίρια, ανεξαρτήτως του 

μεγέθους και της κατηγορίας τους. Η βάση 

δεδομένων περιέχει τα πραγματικά 

δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας των 

κτιρίων που επισκέπτεται συχνά το κοινό 

και έχουν ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 250 

m², τα οποία επικαιροποιούνται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

καλυπτόμενα κτίρια, ανεξαρτήτως του 

μεγέθους και της κατηγορίας τους. Η βάση 

δεδομένων περιέχει τα πραγματικά 

δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων με συνολική ωφέλιμη 

επιφάνεια άνω των 250 m2 και των 

κτιρίων που επισκέπτεται συχνά το κοινό 

και έχουν ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 250 

m², τα οποία επικαιροποιούνται ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο) 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Στο άρθρο 11 προστίθεται η εξής 

παράγραφος: 

 «9α. Η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη 

για περαιτέρω εναρμόνιση των 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 

σύμφωνα με το άρθρο 11, λαμβάνοντας 

υπόψη τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης 

συστημάτων δειγματοληπτικού ελέγχου.» 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα 

αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση 

τακτικής επιθεώρησης των προσβάσιμων 

τμημάτων συστημάτων που 

χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση 

κτιρίων, όπως οι μονάδες παραγωγής 

θερμότητας, το σύστημα ελέγχου και η 

αντλία ή οι αντλίες κυκλοφορίας για μη 

οικιστικά κτίρια με συνολική κατανάλωση 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα 

αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση 

τακτικής επιθεώρησης των προσβάσιμων 

τμημάτων της μονάδας παραγωγής 

θερμότητας για μη οικιστικά κτίρια με 

συνολική κατανάλωση πρωτογενούς 

ενέργειας άνω των 250 MWh και για 

οικιστικά κτίρια που διαθέτουν μονάδα 

παραγωγής θερμότητας σωρευτικής 
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πρωτογενούς ενέργειας άνω των 250 MWh 

και για οικιστικά κτίρια που διαθέτουν 

κεντρικά τεχνικά συστήματα κτιρίου 
σωρευτικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος 

μεγαλύτερης των 100 kW. Η επιθεώρηση 

αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση του 

βαθμού απόδοσης του λέβητα και της 

εκτίμησης του μεγέθους του σε σύγκριση 

με τις θερμαντικές ανάγκες του κτιρίου. Η 

εκτίμηση του μεγέθους του λέβητα δεν 

χρειάζεται να επαναλαμβάνεται εφόσον 

δεν έχουν γίνει εν τω μεταξύ αλλαγές στο 

συγκεκριμένο σύστημα θέρμανσης ή όσον 

αφορά τις απαιτήσεις θέρμανσης του 

κτιρίου· 

ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος 

μεγαλύτερης των 100 kW. Η επιθεώρηση 

αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση του 

βαθμού απόδοσης της μονάδας 

παραγωγής θερμότητας και της εκτίμησης 

του μεγέθους της σε σύγκριση με τις 

θερμαντικές ανάγκες του κτιρίου, την 

αποτελεσματικότητα του ατομικού 

ελέγχου της θερμοκρασίας του κάθε 

δωματίου και την υδραυλική 

εξισορρόπηση του συστήματος 

θέρμανσης. Η εκτίμηση του μεγέθους της 

μονάδας παραγωγής θερμότητας και της 

υδραυλικής εξισορρόπησης δεν χρειάζεται 

να επαναλαμβάνεται εφόσον δεν έχουν 

γίνει εν τω μεταξύ αλλαγές στο 

συγκεκριμένο σύστημα θέρμανσης ή όσον 

αφορά τις απαιτήσεις θέρμανσης του 

κτιρίου. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΚ 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τη συνεχή παρακολούθηση, 

ανάλυση και προσαρμογή της ενεργειακής 

χρήσης· 

α) τη συνεχή παρακολούθηση, 

ανάλυση και προσαρμογή της ενεργειακής 

χρήσης καθώς και του αερισμού και/ή 

άλλων στοιχείων που συνδέονται με την 

καλή ποιότητα του αέρα των εσωτερικών 

χώρων· 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) με αποτελεσματικές λειτουργίες 

ελέγχου για τη διασφάλιση βέλτιστης 

β) με αποτελεσματικές λειτουργίες 

ελέγχου για τη διασφάλιση βέλτιστης 
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παραγωγής, διανομής και χρήσης 

ενέργειας. 

παραγωγής, διανομής, αποθήκευσης και 

χρήσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης 

της λειτουργίας ατομικού καθορισμού της 

θερμοκρασίας δωματίου και της 

δυναμικής λειτουργίας υδραυλικής 

εξισορρόπησης. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της 

παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν 

να λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν 

την παροχή συμβουλών στους χρήστες 

σχετικά με την αντικατάσταση μονάδων 

παραγωγής θερμότητας, άλλες 

τροποποιήσεις στο σύστημα θέρμανσης 

και εναλλακτικές λύσεις για την εκτίμηση 

της απόδοσης και του κατάλληλου 

μεγέθους της μονάδας παραγωγής 

θερμότητας. Ο συνολικός αντίκτυπος της 

προσέγγισης αυτής πρέπει να είναι 

ισοδύναμος με εκείνον που απορρέει από 

τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει της 

παραγράφου 1. 

Αιτιολόγηση 

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη ισοδύναμα μέτρα με τις επιθεωρήσεις, όπως συστήματα 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τα οποία έχουν αποδειχτεί επιτυχημένα για την αύξηση 

της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης. Αυτό το εναλλακτικό και ευέλικτο 

μέτρο θα πρέπει να διατηρηθεί για τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 14 – παράγραφος 3 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Τα τεχνικά συστήματα κτιρίων 

που καλύπτονται ρητά από συμβατική 

ρύθμιση για συμφωνηθέν επίπεδο 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή 

άλλο συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής 

απόδοσης, όπως σύμβαση ενεργειακής 

απόδοσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 27 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 

εξαιρούνται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 1. 

Αιτιολόγηση 

Ο ρόλος των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων πρέπει να ενισχυθεί, διότι οι εν λόγω συμβάσεις παρέχουν μια ενιαία προσέγγιση στις 

ανακαινίσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, της εκτέλεσης οικοδομικών 

εργασιών και της διαχείρισης της ενέργειας. Στο πλαίσιο σύμβασης ενεργειακής απόδοσης, ο 

ιδιοκτήτης του κτιρίου συνάπτει σύμβαση με επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ενέργειας σχετικά 

με την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Επιθεωρήσεις και έλεγχοι αποτελούν τμήμα 

της σύμβασης. 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα 

αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση 

τακτικής επιθεώρησης των προσβάσιμων 

τμημάτων συστημάτων κλιματισμού για μη 

οικιστικά κτίρια με συνολική κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας άνω των 250 MWh 

και για οικιστικά κτίρια που διαθέτουν 

κεντρικά τεχνικά συστήματα κτιρίου 

σωρευτικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος 

μεγαλύτερης των 100 kW. Η επιθεώρηση 

περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού 

απόδοσης του συστήματος κλιματισμού 

και την εκτίμηση του μεγέθους του σε 

σύγκριση με τις ανάγκες ψύξης του 

κτιρίου. Η εκτίμηση του μεγέθους δεν 

χρειάζεται να επαναλαμβάνεται εφόσον 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα 

αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση 

τακτικής επιθεώρησης και την 

παρακολούθηση της ανάγκης 

συντήρησης των προσβάσιμων τμημάτων 

συστημάτων κλιματισμού για μη οικιστικά 

κτίρια με συνολική κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας άνω των 250 MWh 

και για οικιστικά κτίρια που διαθέτουν 

κεντρικά τεχνικά συστήματα κτιρίου 

σωρευτικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος 

μεγαλύτερης των 100 kW. Η επιθεώρηση 

περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού 

απόδοσης του συστήματος κλιματισμού 

και την εκτίμηση του μεγέθους του σε 

σύγκριση με τις ανάγκες ψύξης του 
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δεν έχουν γίνει εν τω μεταξύ αλλαγές στο 

συγκεκριμένο σύστημα κλιματισμού ή 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ψύξης του 

κτιρίου. 

κτιρίου. Η εκτίμηση του μεγέθους δεν 

χρειάζεται να επαναλαμβάνεται εφόσον 

δεν έχουν γίνει εν τω μεταξύ αλλαγές στο 

συγκεκριμένο σύστημα κλιματισμού ή 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ψύξης του 

κτιρίου. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΚ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τη συνεχή παρακολούθηση, 

ανάλυση και προσαρμογή της ενεργειακής 

χρήσης· 

α) τη συνεχή παρακολούθηση, 

ανάλυση και προσαρμογή της ενεργειακής 

χρήσης καθώς και του αερισμού και/ή 

άλλων στοιχείων που συνδέονται με την 

καλή ποιότητα του αέρα των εσωτερικών 

χώρων· 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) με αποτελεσματικές λειτουργίες 

ελέγχου για τη διασφάλιση βέλτιστης 

παραγωγής, διανομής και χρήσης 

ενέργειας. 

β) με αποτελεσματικές λειτουργίες 

ελέγχου για τη διασφάλιση βέλτιστης 

παραγωγής, διανομής, αποθήκευσης και 

χρήσης ενέργειας. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 3α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της 

παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν 

να αποφασίσουν να λάβουν μέτρα για να 

εξασφαλίσουν την επαρκή παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στους 

χρήστες σχετικά με την αντικατάσταση 

των συστημάτων κλιματισμού ή άλλες 

τροποποιήσεις του συστήματος 

κλιματισμού και εναλλακτικές λύσεις για 

την εκτίμηση της απόδοσης και του 

κατάλληλου μεγέθους του. Ο συνολικός 

αντίκτυπος της προσέγγισης αυτής είναι 

ισοδύναμος με εκείνον που απορρέει από 

τις διατάξεις της παραγράφου 1. 

Αιτιολόγηση 

Ορισμένα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν την ευελιξία να επιλέγουν μέτρα αντίστοιχα στις 

επιθεωρήσεις, όπως τα συστήματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αυτό το εναλλακτικό 

και ευέλικτο μέτρο θα πρέπει να διατηρηθεί για τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Τα τεχνικά συστήματα κτιρίων 

που καλύπτονται ρητά από συμβατική 

ρύθμιση για συμφωνηθέν επίπεδο 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή 

άλλο συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής 

απόδοσης, όπως σύμβαση ενεργειακής 

απόδοσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 27 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ 

εξαιρούνται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 1. 

Αιτιολόγηση 

Ο ρόλος των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων πρέπει να ενισχυθεί, διότι οι εν λόγω συμβάσεις παρέχουν μια ενιαία προσέγγιση στις 

ανακαινίσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, της εκτέλεσης οικοδομικών 

εργασιών και της διαχείρισης της ενέργειας. Στο πλαίσιο σύμβασης ενεργειακής απόδοσης, ο 

ιδιοκτήτης του κτιρίου συνάπτει σύμβαση με επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ενέργειας σχετικά 
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με την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Επιθεωρήσεις και έλεγχοι αποτελούν τμήμα 

της σύμβασης. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Στο άρθρο 19, ο αριθμός «2017» 

αντικαθίσταται από τον «2028»· 

(9). Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

 «Άρθρο 19 

 Επανεξέταση 

 Η Επιτροπή, επικουρούμενη από την 

επιτροπή του άρθρου 26, αξιολογεί την 

παρούσα οδηγία, το αργότερο έως την 1η 

Ιανουαρίου 2024, βάσει της εμπειρίας που 

αποκτάται και της προόδου που 

σημειώνεται κατά την εφαρμογή της και, 

εφόσον απαιτείται, υποβάλλει σχετικές 

νομοθετικές προτάσεις. 

 Υποβάλλει, έως το τέλος του 2020, μελέτη 

σκοπιμότητας σχετικά με πιθανή 

επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 

οδηγίας, δεδομένης της πιθανής 

αναθεώρησής της το 2024, ώστε να 

προβλέπεται σε αυτήν η συμπερίληψη της 

ενσωματωμένης ενέργειας που απαιτείται 

για την κατασκευή ενός κτιρίου και των 

δομικών του στοιχείων.» 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στα άρθρα 5, 8 και 22 ανατίθεται στην 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στα άρθρα 5, 8 και 22 ανατίθεται στην 
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Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 

από [την ημερομηνία έναρξης ισχύος...]. 

Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 

XXX [ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

οδηγίας]. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση 

σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν 

ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν 

από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Παράρτημα I – σημείο 1 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ενεργειακή απόδοση κτιρίου 

αντικατοπτρίζει την τυπική του χρήση 

ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό 

χρήσης, αερισμό και φωτισμό. 

Η ενεργειακή απόδοση κτιρίου πρέπει να 

ορίζεται βάσει της υπολογιζόμενης ή της 

πραγματικής χρήσης ενέργειας για 

θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης, 

αερισμό και φωτισμό και αντικατοπτρίζει 

την τυπική του χρήση ενέργειας για 

θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης, 

αερισμό και φωτισμό. 

Αιτιολόγηση 

Der Text aus dem aktuellen Anhang I der Richtlinie 2010/31/EU wurde wieder eingeführt. 

Um die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes zu bestimmen, ist es nicht ausreichend einzig 

den Primärenergiebedarf zu evaluieren. Zuerst sollte die Energiemenge berechnet werden, 

die gebraucht wird, um den typischen Energieverbrauch eines Gebäudes zu decken. Dieser 

Endenergieverbrauch und der Primärenergiebedarf eines Gebäudes sollten zur Bewertung 

der Gesamtenergieeffizienz verwendet werden. Die Primärenergie beschreibt vielmehr die 

Qualität der verwendeten Energie als die Menge der Energie, die zur Deckung des 

Energiebedarfs eines Gebäudes nötig ist. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Παράρτημα I – σημείο 1 –παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη περιγράφουν τις οικείες 

εθνικές μεθόδους υπολογισμού σύμφωνα 
Εντός διαστήματος δύο ετών από την 

έγκριση μέσω επίσημης ψηφοφορίας από 
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με το πλαίσιο για εθνικά παραρτήματα των 

σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων που 

έχουν εκπονηθεί βάσει της εντολής M/480, 

η οποία δόθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN). 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, 

τα κράτη μέλη υλοποιούν και εφαρμόζουν 

τα πρότυπα σχετικά με την ενεργειακή 

απόδοση των κτιρίων στις οικείες εθνικές 

μεθόδους υπολογισμού σύμφωνα με το 

πλαίσιο για εθνικά παραρτήματα των 

σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων που 

έχουν εκπονηθεί βάσει της εντολής M/480, 

η οποία δόθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN). 

Αιτιολόγηση 

Μια προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ για την επίσπευση της καινοτομίας και την εξοικονόμηση 

ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 

εσωτερικής αγοράς. Τα πρότυπα EPB, που εγκρίθηκαν πρόσφατα από τους εθνικούς 

οργανισμούς τυποποίησης, επιτρέπουν τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

σε ολόκληρη την ΕΕ, χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθοδολογίες. Οι μεθοδολογίες αυτές 

βασίζονται στα πιο πρόσφατα δεδομένα και συμβάλλουν στην εμπορική καθιέρωση των πλέον 

αποδοτικών τεχνολογιών θέρμανσης. Μια μεταβατική περίοδος δύο ετών θα επιτρέψει τους 

πολεοδόμους και τους αρχιτέκτονες να δοκιμάσουν τα εν λόγω πρότυπα EPB και να άρουν 

ενδεχόμενες εναπομένουσες ασυνέπειες. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Υπολογίζονται οι ενεργειακές ανάγκες για 

θέρμανση χώρου, ψύξη χώρου, ζεστό νερό 

χρήσης και επαρκή εξαερισμό ώστε να 

διασφαλίζονται τα ελάχιστα επίπεδα 

υγιεινής και άνεσης που ορίζονται από τα 

κράτη μέλη. 

Υπολογίζονται οι ενεργειακές ανάγκες για 

θέρμανση χώρου, ψύξη χώρου, ζεστό νερό 

χρήσης και επαρκή εξαερισμό, 

εκπεφρασμένες σε τελική και πρωτογενή 

ενέργεια, ώστε να μεγιστοποιούνται τα 

επίπεδα υγιεινής, ποιότητας του αέρα 

στους εσωτερικούς χώρους και άνεσης 

που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή στο να μην πέφτει η 

θερμοκρασία καμιάς εσωτερικής 

επιφάνειας του κτιρίου κάτω από τη 

θερμοκρασία του σημείου δρόσου και να 

αποφεύγεται η υπερθέρμανση. 
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Αιτιολόγηση 

Η υπερθέρμανση αποτελεί εξίσου σημαντικό πρόβλημα που επηρεάζει την υγεία και την άνεση 

των χρηστών του κτιρίου, καθώς και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β (νέο) 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 

Παράρτημα 1 – σημείο 2 – εδάφιο 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 

μεθοδολογίες υπολογισμού και οι 

παράγοντες πρωτογενούς ενέργειας για 

διάφορους επιτόπιους φορείς ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές και διάφορες 

τεχνολογίες μετατροπής 

αντικατοπτρίζουν δεόντως τα 

χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου 

ενεργειακού φορέα σε σχέση με το 

συνολικό ενεργειακό σύστημα, ιδίως όσον 

αφορά τη δυνητική εναλλακτική χρήση 

του ενεργειακού φορέα που μετατρέπεται 

και καταναλώνεται επιτόπου και το 

εξαγωγικό δυναμικό για χρήση της 

επιτόπια παραγόμενης ενέργειας σε άλλο 

τόπο. 

Αιτιολόγηση 

Διάφορες μορφές επιτόπου ΑΠΕ έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, δηλαδή έχουν 

εναλλακτικές χρήσεις, αλληλεπιδρούν διαφορετικά με το συνολικό ενεργειακό σύστημα κ.λπ. 

Συνεπώς, οι ΣΠΕ για τον σκοπό του καθορισμού των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης θα 

πρέπει να χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες: 1) Τεχνολογίες μετατροπής, που χρησιμοποιούν 

πόρους ΑΠΕ που παράγονται επιτόπου και δεν μπορούν να εξαχθούν (θερμότητα 

περιβάλλοντος) ή τεχνολογίες μετατροπής που χρησιμοποιούν πόρους ΑΠΕ που παράγονται 

επιτόπου και μπορούν να εξάγονται (μικροαιολικούς) 2) Τεχνολογίες μετατροπής που 

χρησιμοποιούν πόρους ΑΠΕ οι οποίοι δεν παράγονται επιτόπου (σφαιρίδια για λέβητες 

σφαιριδίων). 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ 
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Παράρτημα I – σημείο 5 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α). Προστίθεται το εξής σημείο: 

 «5α. Κατά τον υπολογισμό της 

ενεργειακής απόδοσης ενός διαφανούς ή 

ημιδιαφανούς στοιχείου του κελύφους του 

κτιρίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη το ενεργειακό του 

ισοζύγιο, να συνεξετάζουν δηλαδή τις 

ενεργειακές απώλειες καθώς και τα 

ενεργειακά οφέλη από την παθητική 

ηλιακή ακτινοβολία, σε συνδυασμό με 

όλες τις συναφείς πτυχές των σημείων 3, 

4 και 5.» 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής καθοδήγηση σχετικά με τον υπολογισμό της 

ενεργειακής απόδοσης στοιχείων του κτιρίου που αποτελούν τμήμα του κελύφους του. Η ύπαρξη 

κοινών μεθόδων υπολογισμού θα μπορούσε να βελτιώσει τους όρους ανταγωνισμού στην 

εσωτερική αγορά. 
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