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Τροπολογία 51
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο της 175, παράγραφος 1,

τη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα 
άρθρο της 95 και 175, παράγραφος 1,

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα προσαρμογή είναι αναγκαία προς όφελος της εναρμόνισης. 

Τροπολογία 52
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο της 175, παράγραφος 1,

τη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο της 175, παράγραφος 1 και το 
άρθρο της 95 σε συνάρτηση με τα άρθρα 
3, 4, 5 και τα παραρτήματα Ι και ΙΙ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αντληθούν οφέλη από τις σύγχρονες τεχνολογίες και να παραμείνουν ή να 
ενταχθούν οι τεχνολογίες αυτές εντός των οικονομιών κλίμακας, η ΟΕΕΚ χρειάζεται διττή 
νομική βάση.  Η σημερινή ΟΕΕΚ επιτρέπει την ύπαρξη επιμέρους αγορών στην Ευρώπη, όπου 
οι διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού και οι απαιτήσεις επιθεώρησης εμποδίζουν τους 
κατασκευαστές να προωθούν τη διάθεση συμβατών προϊόντων στις αγορές της ΕΕ.     Κατά 
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συνέπεια, υπάρχει ανάγκη θέσπισης πανευρωπαϊκής ενιαίας μεθόδου υπολογισμού με 
αντικειμενικές μεταβλητές, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές κλιματικές διαφορές 
με βάση προσέγγιση ενιαίας αγοράς (άρθρο 95). 

Τροπολογία 53
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο της 175, παράγραφος 1,

τη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο της 175, παράγραφος 1 και το 
άρθρο της 95 σε συνάρτηση με τα άρθρα 
3 και 4 και τα παραρτήματα Ι και ΙΙ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διπλή νομοθεσία για τα κτήρια και τα προϊόντα δομικών κατασκευών πρέπει να αποφευχθεί, 
δεδομένου ότι υπόκεινται σε περίπλοκη νομοθεσία, η οποία καλύπτει ή θα καλύπτει σύντομα 
όλες τις πτυχές της ενεργειακής επισήμανσης. 

Τα προϊόντα δομικών κατασκευών εξετάζονται πάντα σε συνάρτηση με τις εργασίες που 
περιλαμβάνουν εγκατάσταση αυτών των προϊόντων. Οι επιδόσεις ενός προϊόντος σε ένα κτήριο 
εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο έχει εγκατασταθεί. Οι επιδόσεις περιλαμβάνουν πτυχές 
του συστήματος που αφορούν την ασφάλεια, το περιβάλλον, την μηχανική λειτουργία, τις 
πυρκαγιές, την ακουστική και την ενεργειακή απόδοση. Ωστόσο, αν εγκατασταθούν με 
ακατάλληλο τρόπο, τα προϊόντα παύουν να είναι αποτελεσματικά.

Τροπολογία 54
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο της 175, παράγραφος 1,

τη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο της 175, παράγραφος 1 καθώς και 
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το άρθρο 95 σε συνάρτηση με τα άρθρα 3 
και 4 και τα παραρτήματα Ι και ΙΙ,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή απόδοση καταλαμβάνει σημαντική θέση στην πολιτική για το περιβάλλον. 
Προκειμένου να χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο οι νέες τεχνολογίες και να διατηρηθεί η 
σπουδαιότητά τους ή να καθιερωθούν σε ευρεία κλίμακα στην οικονομία, η ΟΕΕΚ χρειάζεται 
διττή νομική βάση. Τούτο θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας και των εκπομπών. Κατά συνέπεια, χρειάζεται να θεσπιστεί στην Ευρώπη ενιαία 
μέθοδος υπολογισμού, με αντικειμενικές μεταβλητές, στο πλαίσιο της οποίας θα λαμβάνονται 
υπόψη οι περιφερειακές κλιματικές διαφορές με βάση την πολιτική της εσωτερικής αγοράς 
(άρθρο 95).  Μέσω της προαγωγής της έννοιας της εσωτερικής αγοράς είναι δυνατό να 
επιτευχθούν εξοικονομήσεις ενέργειας .

Τροπολογία 55
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
στον κτηριακό τομέα αποτελεί σημαντικό 
μέρος των μέτρων που απαιτούνται για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και για τη συμμόρφωση
προς το πρωτόκολλο του Κιότο στη 
σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για την κλιματική αλλαγή και προς τις 
περαιτέρω ευρωπαϊκές και διεθνείς 
δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου μετά το 2012. 
Επίσης, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην προώθηση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού, στην προώθηση 
της τεχνολογικής ανάπτυξης και στη 
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και 
περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές.

(3) Δεδομένου ότι τα κτήρια έχουν 
μερίδιο της τάξης του 40% στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ, η μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας στον κτηριακό 
τομέα αποτελεί σημαντικό μέρος των 
μέτρων που απαιτούνται για τη μείωση της 
εξάρτησης της ΕΕ από την ενέργεια και 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Μαζί 
με την αύξηση της χρήσης της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, τα μέτρα που 
λαμβάνονται για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ θα 
επιτρέψουν στην ΕΕ να συμμορφωθεί 
προς το πρωτόκολλο του Κιότο στη 
σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και 
την μακροπρόθεσμη δέσμευσή του για 
διατήρηση της αύξησης της πλανητικής 
θερμοκρασίας κάτω από 2°C. Επίσης, η 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η 
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αύξηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές θα διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στην προώθηση της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, 
στην προώθηση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και στη δημιουργία ευκαιριών 
απασχόλησης και περιφερειακής 
ανάπτυξης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 56
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
στον κτηριακό τομέα αποτελεί σημαντικό 
μέρος των μέτρων που απαιτούνται για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και για τη συμμόρφωση προς 
το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή και προς τις περαιτέρω 
ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου μετά το 2012. Επίσης, θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού, στην προώθηση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και στη 
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και 
περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές.

(3) Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στον κτηριακό τομέα αποτελεί 
σημαντικό μέρος των μέτρων που 
απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και για τη 
συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο του 
Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή (UNFCCC) και προς τη δέσμευση 
της Κοινότητας για μείωση των 
συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% 
κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 
2020 και κατά 30% σε περίπτωση 
διεθνούς συμφωνίας. Επίσης, η μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας και η αύξηση 
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στην προώθηση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού, στην προώθηση 
της τεχνολογικής ανάπτυξης και στη 
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και 
περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία αφορά τις "ενεργειακές επιδόσεις" των κτηρίων. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία 
ορίζει τις "επιδόσεις" μόνο ως ζήτηση και αγνοεί τη σημαντική πλευρά της προσφοράς. Για τον 
λόγο αυτό, η σημερινή αναδιατύπωση της ΟΕΕΚ θα πρέπει να επιτυγχάνει βελτίωση εν 
προκειμένω, συνδέοντας σε μεγαλύτερο βαθμό τη βελτίωση των επιδόσεων των κτηρίων μέσω 
μικρότερης κατανάλωσης ενέργειας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, 
χάριν συνοχής με άλλες πρόσφατες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ και χάριν ακρίβειας, είναι 
αναγκαίο να συμπεριληφθούν οι στόχοι της Κοινότητας όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου.

Τροπολογία 57
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
στον κτηριακό τομέα αποτελεί σημαντικό 
μέρος των μέτρων που απαιτούνται για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου και για τη συμμόρφωση προς 
το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή και προς τις περαιτέρω 
ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου μετά το 2012. Επίσης, θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού, στην προώθηση της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και στη 
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και 
περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις 
αγροτικές περιοχές.

(3) Η μείωση της ειδικής κατανάλωσης 
ενέργειας στον κτηριακό τομέα μέσω 
αποτελεσματικότερης χρήσης της 
ενέργειας αποτελεί σημαντικό μέρος των 
μέτρων που απαιτούνται για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και για τη 
συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο του 
Κιότο στη σύμβαση πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή και προς τις περαιτέρω ευρωπαϊκές 
και διεθνείς δεσμεύσεις για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μετά το 
2012. Επίσης, η μείωση της ειδικής 
κατανάλωσης ενέργειας θα διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, 
στην προώθηση της καινοτομίας στον 
τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας και
στην προώθηση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης καθώς και στον 
προγραμματισμό των επενδύσεων και στη 
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και 
περιφερειακής ανάπτυξης.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας θα επιφέρει μείωση της ειδικής κατανάλωσης 
ενέργειας. Είναι σαφές ότι τούτο δεν ισχύει μόνο για τις αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 
2007 τόνισε την ανάγκη αύξησης του 
βαθμού ενεργειακής απόδοσης στην 
Κοινότητα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 
μείωσης κατά 20% της ενεργειακής 
κατανάλωσης μέχρι το 2020 και ζήτησε 
πλήρη και ταχεία υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων που καθορίστηκαν με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Σχέδιο 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση: 
Αξιοποίηση του δυναμικού». Στο εν λόγω 
σχέδιο δράσης αναγνωρίστηκε το 
σημαντικό δυναμικό για οικονομικώς 
συμφέρουσα εξοικονόμηση ενέργειας στον 
κτηριακό τομέα. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του της 31ης 
Ιανουαρίου 2008 ζήτησε την ενίσχυση των 
διατάξεων της οδηγίας 2002/91/ΕΚ.

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 
2007 τόνισε την ανάγκη αύξησης του 
βαθμού ενεργειακής απόδοσης στην 
Κοινότητα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος 
μείωσης κατά 20% της ενεργειακής 
κατανάλωσης μέχρι το 2020 και ζήτησε 
πλήρη και ταχεία υλοποίηση των 
προτεραιοτήτων που καθορίστηκαν με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Σχέδιο 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση: 
Αξιοποίηση του δυναμικού». Στο εν λόγω 
σχέδιο δράσης αναγνωρίστηκε το 
σημαντικό δυναμικό για οικονομικώς 
συμφέρουσα εξοικονόμηση ενέργειας στον 
κτηριακό τομέα. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του της 31ης 
Ιανουαρίου 2008 ζήτησε την ενίσχυση των 
διατάξεων της οδηγίας 2002/91/ΕΚ, ενώ 
έχει κατά καιρούς ζητήσει - την τελευταία 
φορά στο ψήφισμά του σχετικά με τη 
δεύτερη στρατηγική ενεργειακή 
ανασκόπηση - να καταστεί δεσμευτικός ο 
στόχος της επίτευξης ενεργειακής 
απόδοσης της τάξης του 20% το 2020. 
Επιπλέον, η απόφαση αριθ. .../2009/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον επιμερισμό 
της προσπάθειας, για τον οποίο η 
ενεργειακή απόδοση στον τομέα των 
κτηρίων θα είναι καθοριστική, θέτει 
εθνικούς δεσμευτικούς στόχους για τη 
μείωση των εκπομπών CO2 εκτός του 
ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας 
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εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
(ETS), ενώ η οδηγία 2009/.../EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την προαγωγή της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ζητεί 
προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης στο 
πλαίσιο δεσμευτικού στόχου επίτευξης 
μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στη συνολική κατανάλωση 
ενέργειας της ΕΕ της τάξης του 20% έως 
το 2020.  

Or. en

Τροπολογία 59
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (5a) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Μαρτίου 2007 επιβεβαίωσε το ενεργό 
ενδιαφέρον της Κοινότητας για την 
ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε ολόκληρη την Κοινότητα, 
εγκρίνοντας υποχρεωτικό στόχο 
επίτευξης μεριδίου των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας της τάξης του 20% έως 
το 2020. Στην οδηγία 2009/.../EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την προαγωγή της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
θεσπίζεται κοινό πλαίσιο για την 
προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Υπογραμμίζεται η ανάγκη 
ενσωμάτωσης συντελεστή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές στην εκπλήρωση των 
ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών 
επιδόσεων, σύμφωνα με την οδηγία 
2002/91/EC, προκειμένου να επισπευσθεί 
η θέσπιση ελάχιστων επιπέδων για τη 
χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στα κτήρια.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην οδηγία 2009/.../EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
προαγωγή της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές απαιτείται η χρήση ελάχιστων 
επιπέδων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των κτηρίων έως το 2015 και 
επιπροσθέτως ζητείται η ενσωμάτωση σχετικού συντελεστή στην ΟΕΕΚ.

Τροπολογία 60
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Απαιτείται να  θεσπιστούν πιο 
συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό να 
αξιοποιηθεί το μεγάλο ανεκμετάλλευτο 
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στα 
κτήρια  και να μειωθούν οι μεγάλες 
διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των 
κρατών μελών στον τομέα αυτόν.

(7) Απαιτείται να  θεσπιστούν πιο 
συγκεκριμένες δράσεις νομικού και 
τεχνικού χαρακτήρα με σκοπό να 
αξιοποιηθεί το μεγάλο ανεκμετάλλευτο 
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στα 
υφιστάμενα μεμονωμένα κτήρια  και στα 
συγκροτήματα κατοικιών που περιέχουν 
διαμερίσματα υπό διάφορα καθεστώτα 
ιδιοκτησίας, ούτως ώστε να μειωθούν οι 
μεγάλες διαφορές μεταξύ των επιδόσεων 
των κρατών μελών στον τομέα αυτόν.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες εξοικονομήσεις ενέργειας καλύπτουν ευρύ πεδίο διαφορετικών τύπων 
κτηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται από διασκορπισμένα χαμηλά κτήρια έως μεγάλα 
μεμονωμένα κτήρια, συμπεριλαμβανομένων συγκροτημάτων τέτοιων κτηρίων, ενώ οι πολύ 
διαφορετικές μορφές ιδιοκτησίας είναι δυνατό να προξενήσουν νομικές δυσκολίες.  Έτσι για 
παράδειγμα, στο ίδιο κτήριο ορισμένα διαμερίσματα ενδέχεται να ανήκουν στους κατοίκους 
τους, άλλα ενδέχεται να ανήκουν σε κάποια ένωση κατοικιών, ενώ άλλα είναι δυνατό να 
ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε οποιοδήποτε πρόβλημα ανακαίνισης, η 
συμμετοχή όλων των διαφορετικών τύπων ιδιοκτητών στην αναγκαία επένδυση αποτελεί 
δισεπίλυτο πρόβλημα.
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Τροπολογία 61
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους 
παράγοντες που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και 
ψύξης, η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός  και ο σχεδιασμός του κτηρίου. 
Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά 
την οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά 
πρέπει να καλύπτει τις ετήσιες 
ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου.

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση ενιαία, 
εναρμονισμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία 
υπολογισμού με αντικειμενικές 
μεταβλητές, στο πλαίσιο της οποίας θα 
συνεκτιμώνται δεόντως οι περιφερειακές 
κλιματικές διαφορές.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι νόμοι της φυσικής είναι οι ίδιοι σε όλη την Ευρώπη. Σε τοπικό επίπεδο είναι σημαντικοί 
μόνο αντικειμενικές παράμετροι, όπως η έκθεση στον ήλιο, ο αριθμός των ημερών κατά τις 
οποίες η θερμοκρασία φτάνει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο κλπ.. Τα δεδομένα αυτά έχουν ήδη 
εναρμονιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ισχύοντα εκτελεστικά μέτρα, τα οποία βασίζονται σε 
διαφορετικά πρότυπα υπολογισμού, συνιστούν de facto φραγμό στις συναλλαγές, όχι μόνο 
μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ των περιφερειών. Η επιλογή μίας ενιαίας μεθόδου 
θα επιτρέψει τη διενέργεια συγκρίσεων σε όλα τα επίπεδα και θα εξαλείψει τη σύγχυση που 
υπάρχει με την ισχύουσα ΟΕΕΚ. 
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Τροπολογία 62
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός  και ο σχεδιασμός του κτηρίου. 
Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου.

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση μέθοδο 
υπολογισμού εναρμονισμένη σε επίπεδο 
Κοινότητας με μεταβλητούς στόχους, στο 
πλαίσιο της οποίας θα λαμβάνονται 
υπόψη οι κλιματικές διαφορές στις 
διάφορες χώρες, πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός  και ο σχεδιασμός του κτηρίου. 
Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η μεθοδολογία υπολογισμού πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε επίπεδο Κοινότητας.

Τροπολογία 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων (9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
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πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός  και ο σχεδιασμός του κτηρίου. 
Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου.

πρέπει να υπολογίζονται με βάση ενιαία 
ευρωπαϊκή μέθοδο υπολογισμού 
εναρμονισμένη με αντικειμενικές 
μεταβλητές, στο πλαίσιο της οποίας 
λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές 
κλιματικές διαφορές και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης, αερισμού και
κλιματισμού, η χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας τα στοιχεία παθητικής 
θέρμανσης και ψύξης, η σκίαση, ο επαρκής 
φυσικός φωτισμός  και ο σχεδιασμός του 
κτηρίου. Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι νόμοι της φυσικής είναι ίδιοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε τοπικό επίπεδο είναι σημαντικοί 
μόνο αντικειμενικές παράμετροι, όπως η ηλιοφάνεια ή οι βαθμοημέρες και τα δεδομένα είναι
ήδη τυποποιημένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Τα ισχύοντα εκτελεστικά μέτρα, τα οποία βασίζονται 
σε διαφορετικά πρότυπα υπολογισμού, θέτουν de facto φραγμούς στις συναλλαγές. Η επιλογή 
μίας ενιαίας μεθόδου θα επιτρέψει τη διενέργεια συγκρίσεων σε όλα τα επίπεδα.

Η "ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων" δεν αποτελεί ενεργό παράγοντα. Τούτο 
αντανακλάται καλύτερα στο "σύστημα αερισμού", που επιπλέον συμβάλλει στη διαφοροποίηση 
μεταξύ συστημάτων κλιματισμού και αερισμού. 
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Τροπολογία 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός  και ο σχεδιασμός του κτηρίου.  
Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου. 

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση ενιαία 
μεθοδολογία, όπως ορίζεται για 
παράδειγμα στο πρότυπο EN 15193 
"Ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων -
Ενεργειακές επιδόσεις για τον φωτισμό" 
και η οποία περιλαμβάνει , πλέον των 
θερμικών χαρακτηριστικών  , και άλλους 
παράγοντες που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, τα 
συστήματα φωτισμού, η χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα στοιχεία 
παθητικής θέρμανσης και ψύξης, η σκίαση, 
η ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, ο 
επαρκής φυσικός φωτισμός, τα συστήματα  
μέτρησης, παρακολούθησης και ελέγχου
και ο σχεδιασμός του κτηρίου. Η 
μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου. Στη μεθοδολογία 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν εκδοθεί 
βάσει εντολής, όπως το πρότυπο EN 
15193 "Ενεργειακές επιδόσεις των 
κτηρίων - Ενεργειακές επιδόσεις για τον 
φωτισμό" .

Or. en
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Τροπολογία 65
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός  και ο σχεδιασμός του κτηρίου.  
Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου. 

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
εναρμονισμένη μεθοδολογία που  
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός
φωτισμός  και ο σχεδιασμός του κτηρίου. 
Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου. Η ευρωπαϊκή 
τυποποίηση που πραγματοποιήθηκε με 
βάση την εντολή M/343 θα πρέπει επίσης 
να χρησιμοποιηθεί ως βάση για να 
αποτραπεί ο κίνδυνος του 
κατακερματισμού της αγοράς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπή θα οδηγούσε σε κατακερματισμό της αγοράς. Προς όφελος της 
συγκρισιμότητας, θα έπρεπε να αναπτυχθεί ευρωπαϊκό πρότυπο.
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Τροπολογία 66
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός  και ο σχεδιασμός του κτηρίου.  
Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου. 

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και 
αερισμού, η ανάκτηση θερμότητας, ο 
έλεγχος ζωνών, η χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας τα στοιχεία παθητικής 
θέρμανσης και ψύξης, η σκίαση, η 
ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, ο 
επαρκής φυσικός φωτισμός  και ο 
σχεδιασμός του κτηρίου. Η μεθοδολογία 
υπολογισμού των ενεργειακών επιδόσεων 
πρέπει να στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή 
κατά την οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά 
πρέπει να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Heat recovery, zone control and ventilation are essential elements to improve the energy 
efficiency of buildings. Hence, these shall also be taken into account concerning energy 
performance of buildings requirements.

To ensure consistency with the term “heating system”, it is recommended to use the term 
“cooling system” instead of the word “air conditioning”. It is better to focus on “functions” 
instead of technologies, because more multifunctional systems are placed on the market. E.g. 
most air-conditioners also have a heating function, some heat pumps may have a cooling 
function.
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Τροπολογία 67
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός  και ο σχεδιασμός του κτηρίου. 
Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου. 

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός, η χρήση μονωτικών υλικών 
βέλτιστων επιδόσεων και ο σχεδιασμός 
του κτηρίου. Η μεθοδολογία υπολογισμού 
των ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σπουδαιότητα της μόνωσης βέλτιστων επιδόσεων δείχνει να έχει επισκιαστεί στην παρούσα 
οδηγία, ενώ είναι μία από τις κύριες συνιστώσες που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά την 
ανάπτυξη των υπολογισμών της ενεργειακής απόδοσης.
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Τροπολογία 68
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός  και ο σχεδιασμός του κτηρίου.  
Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου. 

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης, αερισμού και 
κλιματισμού, τα συστήματα φωτισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός  και ο σχεδιασμός του κτηρίου. 
Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεθοδολογία για τον καθορισμό των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων θα έπρεπε να είναι 
σαφής, κοινή και να βασίζεται στα υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα (CEN). Τούτο θα είχε ως 
αποτέλεσμα καλύτερη εναρμόνιση του τομέα κατασκευής κτηρίων και συγκρισιμότητα της 
ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο "αερισμός" συμβάλλει στη διαφοροποίηση μεταξύ συστημάτων κλιματισμού και αερισμού, 
που στην πλειοψηφία των κτηρίων κατοικιών είναι χωριστά συστήματα.
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Τροπολογία 69
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός  και ο σχεδιασμός του κτηρίου. 
Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου. 

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός, τα συστήματα μόνωσης και ο 
σχεδιασμός του κτηρίου. Η μεθοδολογία 
υπολογισμού των ενεργειακών επιδόσεων 
πρέπει να στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή 
κατά την οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά 
πρέπει να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου. Στο πλαίσιο αυτής 
της μεθοδολογίας θα πρέπει να γίνεται 
διάκριση μεταξύ του "κελύφους κτηρίου" 
και του "τεχνικού συστήματος κτηρίου".

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα μόνωσης, τα οποία σχετίζονται με διαφορετικά τμήματα του κελύφους του 
κτηρίου (σκεπή, τοίχοι, δάπεδα, οροφές, παράθυρα, θερμικές γέφυρες κλπ.) αποτελούν 
παράγοντα καίριας σημασία για τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων. Στη μεθοδολογία αυτού 
του υπολογισμού θα πρέπει να γίνεται η προτεινόμενη διάκριση, δεδομένου ότι η θερμική 
μόνωση ενός κτηρίου είναι καθοριστικό στοιχείο για την απόφαση σχετικά με το κατάλληλο 
τεχνικό σύστημα για το κτήριο. Όσο καλύτερη μόνωση διαθέτει ένα κτήριο, τόσο μικρότερη 
είναι η ανάγκη εγκατάστασης υπερμεγέθους τεχνικού συστήματος.
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Τροπολογία 70
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός  και ο σχεδιασμός του κτηρίου.  
Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου. 

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
συγκριτική μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός  και ο σχεδιασμός του κτηρίου. 
Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικά μετρικά συστήματα, δεν είναι σε θέση 
να συγκρίνουν τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων τους.

Τροπολογία 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων (9) Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
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πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός  και ο σχεδιασμός του κτηρίου.  
Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την 
οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά πρέπει 
να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου. 

πρέπει να υπολογίζονται με βάση 
μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο και η οποία 
περιλαμβάνει , πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών  , και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης, αερισμού και 
κλιματισμού, η χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας τα στοιχεία παθητικής 
θέρμανσης και ψύξης, η σκίαση, η 
ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, ο 
επαρκής φυσικός φωτισμός  και ο 
σχεδιασμός του κτηρίου. Η μεθοδολογία 
υπολογισμού των ενεργειακών επιδόσεων 
πρέπει να στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή 
κατά την οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά 
πρέπει να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η "ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων" είναι αποτέλεσμα και όχι ενεργός παράγοντας της 
παθητικής θέρμανσης, των στοιχείων ψύξης ή των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού. 
Επιπλέον, η "ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων" δεν ορίζεται και δεν χρησιμοποιείται σε 
άλλο σημείο της οδηγίας. Το "σύστημα αερισμού" αντανακλά καλύτερα αυτόν τον παράγοντα, 
ενώ επίσης συμβάλλει στη διαφοροποίηση μεταξύ συστημάτων κλιματισμού και αερισμού, που 
στην πλειοψηφία των κτηρίων κατοικιών είναι χωριστά συστήματα.

Τροπολογία 72
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν 
ελάχιστες απαιτήσεις για τις ενεργειακές 
επιδόσεις των κτηρίων. Οι απαιτήσεις 
αυτές πρέπει να καθοριστούν με σκοπό να 
επιτευχθεί η βέλτιστη από πλευράς 

(10) Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν 
ελάχιστες απαιτήσεις για τις ενεργειακές 
επιδόσεις των κτηρίων. Πρέπει να 
προβλεφθεί η παροχή στα κράτη μέλη της 
δυνατότητας να αναθεωρούν τακτικά τις 
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κόστους ισορροπία μεταξύ των συναφών 
επενδύσεων και των ενεργειακών 
δαπανών που εξοικονομούνται στη 
διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του 
κτηρίου . Πρέπει να προβλεφθεί η 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
αναθεωρούν τακτικά τις ελάχιστες 
απαιτήσεις τους  ως προς τις ενεργειακές 
επιδόσεις  των κτηρίων, συνεκτιμώντας 
την τεχνική πρόοδο.

ελάχιστες απαιτήσεις τους  ως προς τις 
ενεργειακές επιδόσεις  των κτηρίων, 
συνεκτιμώντας την τεχνική πρόοδο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή υποχρέωση των κρατών μελών να προσαρμόσουν το 
αργότερο το 2017 τις ελάχιστες απαιτήσεις τους ενεργειακών επιδόσεων για τα κτήρια στις 
βέλτιστες από απόψεως κόστους ελάχιστες απαιτήσεις που υπολογίζονται σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη ομοιόμορφη μέθοδο, αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας.  Δεν είναι σαφές 
για ποιο λόγο τα κράτη μέλη δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν σε ικανοποιητικό βαθμό τον στόχο 
που επιδιώκεται με τη νέα έκδοση της οδηγίας για τα κτήρια (δηλαδή βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης στον τομέα των κτηρίων). 

Τροπολογία 73
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν 
ελάχιστες απαιτήσεις για τις ενεργειακές 
επιδόσεις των κτηρίων. Οι απαιτήσεις 
αυτές πρέπει να καθοριστούν με σκοπό να 
επιτευχθεί η βέλτιστη από πλευράς 
κόστους ισορροπία μεταξύ των συναφών 
επενδύσεων και των ενεργειακών δαπανών 
που εξοικονομούνται στη διάρκεια 
ολόκληρου του κύκλου ζωής του κτηρίου . 
Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα των 
κρατών μελών να αναθεωρούν τακτικά τις 
ελάχιστες απαιτήσεις τους  ως προς τις 
ενεργειακές επιδόσεις  των κτηρίων, 
συνεκτιμώντας την τεχνική πρόοδο.

(10) Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν 
ελάχιστες απαιτήσεις για τις ενεργειακές 
επιδόσεις των κτηρίων. Οι απαιτήσεις 
αυτές πρέπει να καθοριστούν με σκοπό να 
επιτευχθεί η βέλτιστη από πλευράς 
κόστους ισορροπία μεταξύ των συναφών 
επενδύσεων και των ενεργειακών, 
περιβαλλοντικών και λοιπών κοινωνικών 
εξωτερικών δαπανών που 
εξοικονομούνται στη διάρκεια ολόκληρου 
του κύκλου ζωής του κτηρίου . Πρέπει να 
προβλεφθεί η δυνατότητα των κρατών 
μελών να αναθεωρούν τακτικά τις 
ελάχιστες απαιτήσεις τους  ως προς τις 
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ενεργειακές επιδόσεις  των κτηρίων, 
συνεκτιμώντας την τεχνική πρόοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιβαλλοντικό κόστος και τα περιβαλλοντικά οφέλη, για παράδειγμα σε σχέση με την 
αλλαγή του κλίματος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της βέλτιστης από 
πλευράς κόστους ισορροπίας.

Τροπολογία 74
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν 
ελάχιστες απαιτήσεις για τις ενεργειακές 
επιδόσεις των κτηρίων. Οι απαιτήσεις 
αυτές πρέπει να καθοριστούν με σκοπό να 
επιτευχθεί η βέλτιστη από πλευράς 
κόστους ισορροπία μεταξύ των συναφών 
επενδύσεων και των ενεργειακών δαπανών 
που εξοικονομούνται στη διάρκεια 
ολόκληρου του κύκλου ζωής του κτηρίου .  
Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα των 
κρατών μελών να αναθεωρούν τακτικά τις 
ελάχιστες απαιτήσεις τους  ως προς τις 
ενεργειακές επιδόσεις  των κτηρίων, 
συνεκτιμώντας την τεχνική πρόοδο.

(10) Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν 
ελάχιστες απαιτήσεις για τις ενεργειακές 
επιδόσεις των κτηρίων. Οι απαιτήσεις 
αυτές πρέπει να καθοριστούν με σκοπό να 
επιτευχθεί η βέλτιστη από πλευράς 
κόστους ισορροπία μεταξύ των συναφών 
επενδύσεων και των ενεργειακών και 
εξωτερικών δαπανών που 
εξοικονομούνται στη διάρκεια ολόκληρου 
του κύκλου ζωής του κτηρίου. Πρέπει να 
προβλεφθεί η δυνατότητα των κρατών 
μελών να αναθεωρούν τακτικά τις 
ελάχιστες απαιτήσεις τους  ως προς τις 
ενεργειακές επιδόσεις  των κτηρίων, 
συνεκτιμώντας την τεχνική πρόοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιβαλλοντικές δαπάνες που εξοικονομούνται έχουν τεράστια σημασία και πρέπει επίσης να 
συνεκτιμώνται.
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Τροπολογία 75
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν 
ελάχιστες απαιτήσεις για τις ενεργειακές 
επιδόσεις των κτηρίων. Οι απαιτήσεις 
αυτές πρέπει να καθοριστούν με σκοπό να 
επιτευχθεί η βέλτιστη από πλευράς 
κόστους ισορροπία μεταξύ των συναφών 
επενδύσεων και των ενεργειακών δαπανών 
που εξοικονομούνται στη διάρκεια 
ολόκληρου του κύκλου ζωής του κτηρίου . 
Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα των 
κρατών μελών να αναθεωρούν τακτικά 
τις ελάχιστες απαιτήσεις τους  ως προς 
τις ενεργειακές επιδόσεις  των κτηρίων, 
συνεκτιμώντας την τεχνική πρόοδο.

(10) Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν 
ελάχιστες απαιτήσεις για τις ενεργειακές 
επιδόσεις των κτηρίων. Οι απαιτήσεις 
αυτές πρέπει να καθοριστούν με σκοπό να 
επιτευχθεί η βέλτιστη από πλευράς σχέσης 
κόστους-οφέλους ισορροπία μεταξύ των 
συναφών επενδύσεων και των ενεργειακών 
δαπανών που εξοικονομούνται στη 
διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του 
κτηρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί δίκαιη ανάλυση της σχέσης κόστους - οφέλους, αντί απλώς να 
εστιασθεί η προσοχή στις δαπάνες, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη ολόκληρο το φάσμα των 
κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών.

Τροπολογία 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει 
συγκριτική μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει να 

(12) Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει ενιαία
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων 
για τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά 
τις ενεργειακές επιδόσεις. Η εν λόγω 
μεθοδολογία θα πρέπει να είναι συμβατή 
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χρησιμοποιήσουν την εν λόγω συγκριτική 
μεθοδολογία για να συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις που 
έχουν τα ίδια θεσπίσει. Τα αποτελέσματα 
της εν λόγω σύγκρισης και τα δεδομένα 
που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή 
αυτών των αποτελεσμάτων, πρέπει να 
κοινοποιούνται τακτικά στην Επιτροπή. Οι 
εκθέσεις αυτές αναμένεται να επιτρέψουν 
στην Επιτροπή αφενός να αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη 
στην επίτευξη βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις και αφετέρου να υποβάλλει 
σχετικές εκθέσεις. Μετά από μια 
μεταβατική περίοδο, τα κράτη μέλη 
αναμένεται να χρησιμοποιούν την 
ανωτέρω συγκριτική μεθοδολογία κατά 
την αναθεώρηση των ελάχιστων 
απαιτήσεών τους όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις.

με αυτή που χρησιμοποιείται στη 
νομοθεσία της Κοινότητα που ισχύει για 
τις απαιτήσεις που αφορούν τις επιδόσεις 
των προϊόντων, των κατασκευαστικών 
στοιχείων και των τεχνικών συστημάτων 
κτηρίων που περιέχει το κτήριο.   Τα 
κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν 
την εν λόγω ενιαία μεθοδολογία για να 
θεσπίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις.  Τα 
αποτελέσματα του εν λόγω υπολογισμού
και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 
για την εξαγωγή αυτών των 
αποτελεσμάτων, πρέπει να κοινοποιούνται 
τακτικά στην Επιτροπή. Οι εκθέσεις αυτές 
αναμένεται να επιτρέψουν στην Επιτροπή 
αφενός να αξιολογεί την πρόοδο που 
σημειώνουν τα κράτη μέλη στην επίτευξη 
βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων 
για τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά 
τις ενεργειακές επιδόσεις και αφετέρου να 
υποβάλλει σχετικές εκθέσεις. Τα κράτη 
μέλη αναμένεται να εφαρμόζουν την 
ανωτέρω συγκριτική μεθοδολογία κατά 
την αναθεώρηση και την θέσπιση των 
ελάχιστων απαιτήσεών τους όσον αφορά 
τις ενεργειακές επιδόσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζει συνοχή με την υφιστάμενη νομοθεσία. 

Υπάρχει ανάγκη εφαρμογής ενιαίας μεθόδου υπολογισμού με αντικειμενικές μεταβλητές, στο 
πλαίσιο της οποίας θα λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές διακυμάνσεις, με βάση προσέγγιση 
ενιαίας αγοράς αντί για συγκριτική μεθοδολογία.
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Τροπολογία 77
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει 
συγκριτική μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν την εν λόγω συγκριτική
μεθοδολογία για να συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις που 
έχουν τα ίδια θεσπίσει. Τα αποτελέσματα 
της εν λόγω σύγκρισης και τα δεδομένα 
που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή 
αυτών των αποτελεσμάτων, πρέπει να 
κοινοποιούνται τακτικά στην Επιτροπή. Οι 
εκθέσεις αυτές αναμένεται να επιτρέψουν 
στην Επιτροπή αφενός να αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη 
στην επίτευξη βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις και αφετέρου να υποβάλλει 
σχετικές εκθέσεις. Μετά από μια 
μεταβατική περίοδο, τα κράτη μέλη 
αναμένεται να χρησιμοποιούν την 
ανωτέρω συγκριτική μεθοδολογία κατά 
την αναθεώρηση των ελάχιστων 
απαιτήσεών τους όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις.

(12) Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει 
εναρμονισμένη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις που θα ισχύει για τις απαιτήσεις 
που αφορούν τα τεχνικά συστήματα 
κτηρίων που περιέχει το κτήριο και τον 
μετέπειτα εξοπλισμό του. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω 
εναρμονισμένη μεθοδολογία για να 
καθιερώσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις που 
έχουν τα ίδια θεσπίσει. Τα αποτελέσματα 
της εν λόγω σύγκρισης και τα δεδομένα 
που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή 
αυτών των αποτελεσμάτων, πρέπει να 
κοινοποιούνται τακτικά στην Επιτροπή. Οι 
εκθέσεις αυτές αναμένεται να επιτρέψουν 
στην Επιτροπή αφενός να αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη 
στην επίτευξη βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις και αφετέρου να υποβάλλει 
σχετικές εκθέσεις. Μετά από μια 
μεταβατική περίοδο, τα κράτη μέλη 
αναμένεται να χρησιμοποιούν την 
ανωτέρω εναρμονισμένη μεθοδολογία 
κατά την αναθεώρηση των ελάχιστων 
απαιτήσεών τους όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις.

Or. en
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Τροπολογία 78
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει 
συγκριτική μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν την εν λόγω συγκριτική 
μεθοδολογία για να συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις που 
έχουν τα ίδια θεσπίσει. Τα αποτελέσματα 
της εν λόγω σύγκρισης και τα δεδομένα 
που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή 
αυτών των αποτελεσμάτων, πρέπει να 
κοινοποιούνται τακτικά στην Επιτροπή. Οι 
εκθέσεις αυτές αναμένεται να επιτρέψουν 
στην Επιτροπή αφενός να αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη 
στην επίτευξη βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις και αφετέρου να υποβάλλει 
σχετικές εκθέσεις. Μετά από μια 
μεταβατική περίοδο, τα κράτη μέλη 
αναμένεται να χρησιμοποιούν την 
ανωτέρω συγκριτική μεθοδολογία κατά 
την αναθεώρηση των ελάχιστων 
απαιτήσεών τους όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις.

(12) Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τον 
υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις 
κατευθυντήριες γραμμές στους 
υπολογισμούς τους και να συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα του υπολογισμού με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις που έχουν τα ίδια 
θεσπίσει. Τα αποτελέσματα της εν λόγω 
σύγκρισης και τα δεδομένα που 
χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή αυτών 
των αποτελεσμάτων, πρέπει να 
κοινοποιούνται τακτικά στην Επιτροπή. Οι 
εκθέσεις αυτές αναμένεται να επιτρέψουν 
στην Επιτροπή αφενός να αξιολογεί την 
πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη 
στην επίτευξη βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις και αφετέρου να υποβάλλει 
σχετικές εκθέσεις.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη μεθόδους υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς 
κόστους ελάχιστων απαιτήσεων. Γι αυτά τα κράτη μέλη, η θέσπιση ομοιόμορφης συγκριτικής 
μεθοδολογίας θα συνιστούσε σημαντική διοικητική επιβάρυνση, εάν η σημερινή μέθοδος 
υπολογισμού τους έπρεπε να ενοποιηθεί με τη συγκριτική μεθοδολογία που θα επέβαλε 
αργότερα η Επιτροπή.  Κατά συνέπεια, είναι αμφίβολη η προστιθέμενη αξία μιας 
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εναρμονισμένης προσέγγισης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 79
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα κτήρια έχουν επιπτώσεις στην 
κατανάλωση ενέργειας μακροπρόθεσμα 
και, συνεπώς, τα νέα κτήρια πρέπει να 
ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις 
προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα. Επειδή 
εν γένει δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι 
δυνατότητες εφαρμογής εναλλακτικών
συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να εξετασθεί η τεχνική, 
περιβαλλοντική και οικονομική 
σκοπιμότητα εναλλακτικών ενεργειακών 
συστημάτων , ανεξάρτητα από το μέγεθος 
του κτηρίου . 

(13) Τα κτήρια έχουν μείζονες επιπτώσεις 
στην κατανάλωση ενέργειας 
μακροπρόθεσμα.  Με δεδομένη τη μακρά 
διάρκεια του κύκλου ανακαίνισης των 
υφιστάμενων κτηρίων, τα νέα και τα 
υφιστάμενα κτήρια που υποβάλλονται σε 
εκτεταμένη ανακαίνιση πρέπει να 
ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις 
προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα.  
Επειδή εν γένει δεν έχουν αξιοποιηθεί 
πλήρως οι δυνατότητες εφαρμογής 
εναλλακτικών συστημάτων ενεργειακού 
εφοδιασμού πρέπει να εξετασθεί η τεχνική, 
περιβαλλοντική και οικονομική 
σκοπιμότητα εναλλακτικών ενεργειακών 
συστημάτων , ανεξάρτητα τόσο από το 
μέγεθος του κτηρίου όσο και από το 
ερώτημα αν πρόκειται για νέο κτήριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κύκλος ανακαίνισης των υφιστάμενων κτηρίων ανέρχεται σε περίπου 25 έτη, η 
απαίτηση χρήσης συστημάτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή συμπαραγωγής θα είχε 
περιορισμένο μόνο αντίκτυπο εάν τα υφιστάμενα κτήρια εξαιρούνταν. Δεδομένου ότι τα 
υφιστάμενα κτήρια αντιπροσωπεύουν το 95% του συνολικού αριθμού κτηρίων, τούτο θα 
αποτελούσε χαμένη ευκαιρία.
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Τροπολογία 80
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα κτήρια έχουν επιπτώσεις στην 
κατανάλωση ενέργειας μακροπρόθεσμα 
και, συνεπώς, τα νέα κτήρια πρέπει να 
ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις 
προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα. Επειδή 
εν γένει δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι 
δυνατότητες εφαρμογής εναλλακτικών 
συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να εξετασθεί η τεχνική, 
περιβαλλοντική και οικονομική 
σκοπιμότητα εναλλακτικών ενεργειακών 
συστημάτων , ανεξάρτητα από το μέγεθος 
του κτηρίου . 

(13) Τα κτήρια έχουν επιπτώσεις στην 
κατανάλωση ενέργειας μακροπρόθεσμα 
και, συνεπώς, τα νέα κτήρια πρέπει να 
ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις 
προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα. Επειδή 
εν γένει δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι 
δυνατότητες εφαρμογής εναλλακτικών 
συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να εξετασθεί η τεχνική, 
περιβαλλοντική και οικονομική 
σκοπιμότητα εναλλακτικών ενεργειακών 
συστημάτων, σύμφωνα με την αρχή ότι 
πρώτα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι 
ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης και 
ψύξης θα μειωθούν σε ελάχιστο βέλτιστο 
από πλευράς κόστους επίπεδο,  
ανεξάρτητα από το μέγεθος του κτηρίου .

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιηθούν το δυναμικό εξοικονόμησης εκπομπών CO2, η 
ασφάλεια εφοδιασμού και άλλα οφέλη των εναλλακτικών συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού 
στα κτήρια. Ωστόσο, εξαιτίας της ιδιαίτερα υψηλής αποδοτικότητας σε σχέση με το κόστος και 
των υψηλών αποδόσεων των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση, είναι κατ' αρχάς αναγκαίο 
να διασφαλιστεί η μείωση της ζήτησης ενέργειας στα χαμηλότερα δικαιολογήσιμα επίπεδα. Η 
ζήτηση ενέργειας θα πρέπει να μειωθεί όσο το δυνατό περισσότερο με βέλτιστο από πλευράς 
κόστους τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, τμήμα των χρημάτων που εξοικονομούνται χάρη στη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μπορούν επίσης να διατεθούν για επενδύσεις σε 
εναλλακτικά συστήματα ενεργειακού εφοδιασμού.
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Τροπολογία 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα κτήρια έχουν επιπτώσεις στην 
κατανάλωση ενέργειας μακροπρόθεσμα 
και, συνεπώς, τα νέα κτήρια πρέπει να 
ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις 
προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα. Επειδή 
εν γένει δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι 
δυνατότητες εφαρμογής εναλλακτικών 
συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να εξετασθεί η τεχνική, 
περιβαλλοντική και οικονομική 
σκοπιμότητα εναλλακτικών ενεργειακών 
συστημάτων , ανεξάρτητα από το μέγεθος 
του κτηρίου . 

(13) Τα κτήρια έχουν επιπτώσεις στην 
κατανάλωση ενέργειας μακροπρόθεσμα 
και, συνεπώς, τα νέα κτήρια πρέπει να 
ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις 
προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα.  
Επειδή εν γένει δεν έχουν αξιοποιηθεί 
πλήρως οι δυνατότητες εφαρμογής 
εναλλακτικών συστημάτων ενεργειακού 
εφοδιασμού πρέπει να εξετασθούν  
εναλλακτικά ενεργειακά συστήματα για τα 
νέα και τα υφιστάμενα κτήρια, 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Or. en

Τροπολογία 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις 
υφιστάμενων κτηρίων ανεξάρτητα από το 
μέγεθος  δίνουν  ευκαιρία για τη λήψη 
οικονομικώς συμφερόντων μέτρων για τη 
βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων . 
Για λόγους οικονομικού συμφέροντος, 
πρέπει να είναι δυνατό οι ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις να περιορίζονται σε όσα 
ανακαινισμένα τμήματα συνδέονται 
περισσότερο με τις ενεργειακές επιδόσεις 
των κτηρίων. 

(14) Οι μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις 
υφιστάμενων κτηρίων ανεξάρτητα από το 
μέγεθος  δίνουν  ευκαιρία για τη λήψη 
οικονομικώς συμφερόντων μέτρων για τη 
βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων 
ολόκληρου του κτηρίου. Η θέσπιση 
απαιτήσεων για οικονομικώς συμφέροντα 
μέτρα θα διασφαλίσει ότι δεν 
δημιουργούνται εμπόδια που ενδέχεται να 
αποθαρρύνουν την πραγματοποίηση 
μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεων. 
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Τροπολογία 83
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Οι μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις 
υφιστάμενων κτηρίων ανεξάρτητα από το 
μέγεθος δίνουν  ευκαιρία για τη λήψη 
οικονομικώς συμφερόντων μέτρων για τη 
βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων . Για 
λόγους οικονομικού συμφέροντος, πρέπει 
να είναι δυνατό οι ελάχιστες απαιτήσεις 
όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις να 
περιορίζονται σε όσα ανακαινισμένα 
τμήματα συνδέονται περισσότερο με τις 
ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων. 

(14) Οι μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις 
υφιστάμενων κτηρίων με εμβαδόν 
μεγαλύτερο από 250m2 μπορούν, εφόσον 
είναι δυνατό για τεχνικούς και νομικούς 
λόγους να αποτελούν  ευκαιρία για τη 
λήψη οικονομικώς συμφερόντων μέτρων 
για τη βελτίωση των ενεργειακών 
επιδόσεων .  Για λόγους οικονομικού 
συμφέροντος, πρέπει να είναι δυνατό οι 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις να περιορίζονται σε 
όσα ανακαινισμένα τμήματα συνδέονται 
περισσότερο με τις ενεργειακές επιδόσεις 
των κτηρίων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπή δε λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι, ιδίως στις πόλεις, όπου τα 
όρια των κτηρίων συχνά συμπίπτουν με τα όρια των οικοπέδων, είναι ενδεχομένως αδύνατο να 
ενσωματώνεται μόνωση στους εξωτερικούς τοίχους για καθαρά νομικούς λόγους, π.χ. επειδή 
τούτο θα έθιγε τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη του γειτονικού οικοπέδου. Ως εκ τούτου, χρειάζεται 
σε αυτό το σημείο προσθήκη, ούτως ώστε να τονισθεί ότι αυτά τα οικονομικώς συμφέροντα 
μέτρα βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων ενός κτηρίου πρέπει επίσης να είναι εφικτά από 
τεχνική και νομική άποψη. 
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Τροπολογία 84
Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Όπως καταδεικνύουν σχετικές 
μελέτες, ο τομέας των δομικών 
κατασκευών πάσχει από έλλειψη 
αποτελεσματικότητας, πράγμα που έχει 
ως αποτέλεσμα το κόστος για τον τελικό 
χρήστη να είναι σημαντικά υψηλότερο 
από το βέλτιστο κόστος. Όπως 
καταδεικνύουν σχετικοί υπολογισμοί, το 
κόστος κατασκευής θα μπορούσε να 
μειωθεί κατά 30-35% μέσω της μείωσης 
των αποβλήτων στις περισσότερες 
διαδικασίες κατασκευής και για τα 
περισσότερα προϊόντα. Η 
αναποτελεσματικότητα του τομέα
δομικών κατασκευών αποτελεί μείζονα 
απειλή για τον στόχο και σκοπό της 
παρούσας οδηγίας, δεδομένου ότι το 
αδικαιολόγητα υψηλό κόστος 
κατασκευής και ανακαίνισης επιφέρει 
μείωση της απόδοσης σε σχέση με το 
κόστος και, κατά συνέπεια, της 
ενεργειακής απόδοσης του τομέα.  
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη 
λειτουργία της αγοράς δομικών 
κατασκευών και να υποβάλει έκθεση με 
τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της 
στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει 
να καταβάλουν προσπάθειες για τη 
διασφάλιση διαφανούς τιμολόγησης στον 
τομέα των κατασκευών και ανακαινίσεων 
και, επιπλέον, να λάβουν κατάλληλα 
μέτρα για την εξάλειψη των εμποδίων 
που παρακωλύουν την είσοδο στην αγορά 
και σε σχετικές διευκολύνσεις και 
υποδομές για τους νεοεισερχόμενους και 
ιδίως για τις ΜΜΕ.
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Αιτιολόγηση

Μελέτες έχουν καταδείξει ότι το 30-35% του κόστους κατασκευής μπορεί να συνδεθεί άμεσα με 
τα απόβλητα που προκύπτουν από την επεξεργασία και την παραγωγή. ("Waste in construction 
projects - call for a new approach", Josephson/Saukkoriipi, The Centre for Management of 
the Built Environment Building Economics and Management, Chalmers University of 
Technology, Gothenburg 2007.).  Η μείωση του περιττού κόστους στον τομέα των δομικών 
κατασκευών θα επέφερε σημαντική αύξηση του αριθμού των ανακαινίσεων, βελτιώνοντας την 
ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, δεδομένου ότι οι ανακαινίσεις αυτές θα ήταν πολύ πιο 
φτηνές για τους τελικούς χρήστες.

Τροπολογία 85
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Προκειμένου να βελτιωθεί η 
ενεργειακή απόδοση των οικιακών 
συσκευών και της θέρμανσης και ψύξης, 
θα ήταν σκόπιμη η ανάπτυξη και χρήση 
τεχνολογίας της πληροφορίας, με στόχο 
τη δημιουργία 'έξυπνων κτηρίων'.

Or. fi

Τροπολογία 86
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά χαρακτηρίζονται και από 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Για το 

Διαγράφεται



PE420.139v01-00 34/112 AM\768653EL.doc

EL

σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των κτηρίων για τα οποία τόσο 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο 
και η κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές, και 
να τα γνωστοποιούν τακτικά στην 
Επιτροπή. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατασκευή κτηρίων με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές CO2 και κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας, η οποία βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τα ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να τεθούν 
από τα κράτη μέλη, μπορεί να πραγματοποιείται μόνο σε εθελοντική βάση. Κατά συνέπεια, τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν να αναλάβουν δέσμευση για επίτευξη συγκεκριμένου ποσοστού τέτοιων 
κτηρίων επί του συνόλου των υφιστάμενων κτηρίων έως το 2020. Η διάταξη που προτείνεται 
για το άρθρο 9 παράγραφος 5 φαίνεται να ισοδυναμεί με τη δημιουργία άμεσων απαιτήσεων της 
ΕΕ για κατοικίες χαμηλής ή μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (επικουρικότητα).

Τροπολογία 87
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά χαρακτηρίζονται και από 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των κτηρίων για τα οποία τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές, και να τα 
γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή. 

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά χαρακτηρίζονται και από 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των κτηρίων για τα οποία τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές, και να τα 
γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έως τις 
30 Ιουνίου 2010 προτάσεις για θέσπιση 
κοινής μεθοδολογίας για τον ορισμό των 
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κτηρίων με χαμηλές ή μηδενικές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, 
στην οποία θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι περιφερειακές καιρικές 
συνθήκες.  Η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να συστήσουν, έως τις 30 
Ιουνίου 2010 Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, για την υποστήριξη έως το 
2020 της βαθμιαίας αύξησης του 
ποσοστού των νέων κτηρίων που πληρούν 
αυτό το πρότυπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ θα μπορούσε να εξετασθεί η ιδέα της θέσπισης κοινής μεθοδολογίας, όπως προτείνεται 
από την εισηγήτρια, στο παρόν στάδιο θα ήταν σκόπιμο να δοθεί στην Επιτροπή το περιθώριο 
αξιολόγησης όλων των διαθέσιμων τεχνικών δυνατοτήτων επιλογής για να ορίσει αυτήν τη 
μεθοδολογία και συγκεκριμένα, για να ορίσει πόσο δεσμευτική θα πρέπει να είναι και με ποιο 
τρόπο θα πρέπει να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας.  

Τροπολογία 88
Nikolaos Vakalis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά χαρακτηρίζονται και από 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των κτηρίων για τα οποία τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές, και να τα 

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά χαρακτηρίζονται και από 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των υφιστάμενων κτηρίων για τα 
οποία τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
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γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή. μηδενικές και των νέων κτηρίων που θα 
πρέπει βαθμιαία να κατασκευάζονται ως 
κτήρια, των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα 
είναι μηδενικές, και να τα γνωστοποιούν 
τακτικά στην Επιτροπή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατασκευή όλων των νέων κτηρίων με τρόπο ώστε τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας να είναι χαμηλές ή μηδενικές, θα συμβάλει στην 
επίσπευση της βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων. 

Τροπολογία 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά χαρακτηρίζονται και από 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των κτηρίων για τα οποία τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές, και να τα 
γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή.

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά χαρακτηρίζονται και από 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των υφιστάμενων κτηρίων με 
μηδενική κατανάλωση ενέργειας, τα 
οποία θα διασφαλίζουν επίσης ότι όλα τα 
νέα κτήρια θα είναι κτήρια μηδενικής 
κατανάλωσης ενέργειας έως το 2016. 

Or. en
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Τροπολογία 90
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά χαρακτηρίζονται και από 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των κτηρίων για τα οποία τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας
είναι χαμηλές ή μηδενικές, και να τα 
γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή. 

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά διασφαλίζουν το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ενεργειακών 
επιδόσεων. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια 
αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
μηδενικής κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας και των κτηρίων πλεονάζουσας 
ενέργειας και να τα γνωστοποιούν τακτικά 
στην Επιτροπή.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία πρέπει να διασφαλίσει την ανάπτυξη κτηρίων πολύ χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας, προάγοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ενεργειακών επιδόσεων. Η υψηλότερη 
απαίτηση όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις στον τομέα των κτηρίων είναι το πρότυπο του 
κτηρίου μηδενικής κατανάλωσης, ενώ ακόμη προτιμότερο είναι το πρότυπο του κτηρίου 
πλεονάζουσας ενέργειας.

Τροπολογία 91
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά χαρακτηρίζονται και από 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Για το 

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά διασφαλίζουν το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ενεργειακών 
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σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των κτηρίων για τα οποία τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές, και να τα 
γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή. 

επιδόσεων. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια 
αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
πλεονάζουσας ενέργειας και να τα 
γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων αποτελούνται τόσο από μέτρα στην πλευρά 
της ζήτησης (π.χ. ενεργειακή απόδοση) όσο και από μέτρα στην πλευρά της προσφοράς (π.χ. 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές) χρειάζεται ολοκληρωμένη προσέγγιση, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ενεργειακών επιδόσεων. Η υψηλότερη απαίτηση 
όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις στον κτηριακό τομέα είναι το πρότυπο του κτηρίου 
πλεονάζουσας ενέργειας.

Τροπολογία 92
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά χαρακτηρίζονται και από 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των κτηρίων για τα οποία τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές, και να τα 
γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή.

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά χαρακτηρίζονται και από 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των κτηρίων για τα οποία τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές ή τα οποία 
παράγουν ενέργεια, και να τα 
γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή.

Or. fi
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Τροπολογία 93
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά χαρακτηρίζονται και από 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των κτηρίων για τα οποία τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές, και να τα 
γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή. 

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά χαρακτηρίζονται και από 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των κτηρίων για τα οποία η 
τελική κατανάλωση ενέργειας είναι χαμηλή
ή μηδενική, και να τα γνωστοποιούν 
τακτικά στην Επιτροπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό που μετράει για τον καταναλωτή δεν είναι η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας αλλά η 
τελική κατανάλωση ενέργειας: αυτή είναι η μόνη ένδειξη που μπορεί να διαβάσει στον μετρητή 
και κατά συνέπεια δεν ενδιαφέρει εάν για παράδειγμα η ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ή από σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Το ίδιο ισχύει για το φυσικό 
αέριο, το οποίο μπορεί επίσης να παραχθεί από απορρίμματα.

Τροπολογία 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρύνονται να λαμβάνουν 
επιπρόσθετα μέτρα προς αυτά που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ούτως 
ώστε να προαχθεί η αύξηση της 
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ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Τα 
μέτρα αυτά είναι δυνατό να 
περιλαμβάνουν οικονομικά και 
δημοσιονομικά κίνητρα για τις 
επιχειρήσεις, τους ιδιοκτήτες κατοικιών 
και τους ενοικιαστές, 
συμπεριλαμβανομένων μειωμένων 
συντελεστών ΦΠΑ για υπηρεσίες 
ανακαίνισης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με δεδομένο το συχνά υψηλό προκαταβολικό κόστος των επενδύσεων στην ενεργειακή 
απόδοση, οι επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες κατοικιών και οι ενοικιαστές χρειάζονται οικονομική 
υποστήριξη για την πραγματοποίηση της αρχικής επένδυσης. Τούτο είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί μέσω της χορήγησης δανείων μηδενικού επιτοκίου στους ιδιοκτήτες 
κατοικιών ή μέσω μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που σχετίζονται με 
ανακαινίσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ μόνο 
στα προϊόντα ενδέχεται να ευνοήσει τη χρήση ανειδίκευτων εργατών, η οποία θα υπονόμευε την 
αποτελεσματικότητα των εκτελούμενων εργασιών, πράγμα που δεν εξασφαλίζει εξοικονομήσεις 
ενέργειας.

Τροπολογία 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
νομοθεσίας λαμβάνονται υπόψη οι 
αρνητικές επιπτώσεις και οι ζημίες που 
θα μπορούσαν να προκληθούν σε ειδικούς 
τομείς εφαρμογής.   Η πολιτιστική 
κληρονομιά θα πρέπει να συνεκτιμηθεί 
ιδιαιτέρως κατά την μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και 
την εφαρμογή της.

Or. en
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Τροπολογία 96
Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφεύγουν κάθε στρεβλωτική ρύθμιση 
των ενεργειακών τιμών για τους 
καταναλωτές που δεν παρέχει κίνητρα για 
εξοικονομήσεις ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση των ενεργειακών τιμών χαρακτηρίζεται από την τάση να οδηγεί σε αυξημένη 
κατανάλωση ενέργειας από τους τελικούς καταναλωτές και σε στρέβλωση της αγοράς ενέργειας.  
Θα ήταν προτιμότερο να αποφεύγονται ρυθμιστικά μέτρα αυτού του είδους και να 
αντικαθίστανται από μέτρα που παρέχουν κίνητρα στους τελικούς καταναλωτές να 
πραγματοποιούν περαιτέρω εξοικονομήσεις ενέργειας.

Τροπολογία 97
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο μέλλων αγοραστής και ενοικιαστής 
ενός κτηρίου ή τμημάτων αυτού πρέπει να 
λαμβάνουν ορθή πληροφόρηση σχετικά με 
τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου και 
πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη 
βελτίωσή τους, μέσω του πιστοποιητικού 
ενεργειακών επιδόσεων. Το πιστοποιητικό 
πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις της 
θέρμανσης και της ψύξης στις ενεργειακές 
ανάγκες του κτηρίου, στην κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας και στις εκπομπές 

(17) Ο μέλλων αγοραστής και ενοικιαστής 
ενός κτηρίου ή τμημάτων αυτού πρέπει να 
λαμβάνουν ορθή πληροφόρηση σχετικά με 
τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου και 
πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη 
βελτίωσή τους, μέσω του πιστοποιητικού 
ενεργειακών επιδόσεων. Οι ιδιοκτήτες και 
οι ενοικιαστές εμπορικών κτηρίων θα 
πρέπει επίσης να υποχρεώνονται να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με 
την τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι 
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διοξειδίου του άνθρακα. διαθέσιμα όλα τα δεδομένα, ούτως ώστε 
να λαμβάνονται συνειδητές αποφάσεις 
σχετικά με τις αναγκαίες βελτιώσεις.  Το 
πιστοποιητικό πρέπει επίσης να παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές 
επιπτώσεις της θέρμανσης και της ψύξης 
στις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου, 
στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές εμπορικών κτηρίων θα πρέπει να υποχρεώνονται να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την πραγματική χρήση του κτηρίου ή τμήματός του, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα για την λήψη συνειδητών 
αποφάσεων σχετικά με τις αναγκαίες βελτιώσεις. Εάν ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δεν είναι 
πληροφορημένος σχετικά με το πού και το πώς χρησιμοποιείται ενέργεια στο κτήριο, δεν είναι 
σε θέση να εντοπίζει τα προβλήματα και να πραγματοποιεί τις αναγκαίες βελτιώσεις.

Τροπολογία 98
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο μέλλων αγοραστής και ενοικιαστής 
ενός κτηρίου ή τμημάτων αυτού πρέπει να 
λαμβάνουν ορθή πληροφόρηση σχετικά με 
τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου και 
πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη 
βελτίωσή τους, μέσω του πιστοποιητικού 
ενεργειακών επιδόσεων. Το πιστοποιητικό 
πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις της 
θέρμανσης και της ψύξης στις ενεργειακές 
ανάγκες του κτηρίου, στην κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας και στις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα.

(17) Ο μέλλων αγοραστής και ενοικιαστής 
ενός κτηρίου ή τμημάτων αυτού πρέπει να 
λαμβάνουν ορθή πληροφόρηση σχετικά με 
τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου και 
πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη 
βελτίωσή τους, μέσω του πιστοποιητικού 
ενεργειακών επιδόσεων. Οι ιδιοκτήτες και 
οι ενοικιαστές εμπορικών κτηρίων θα 
πρέπει επίσης να υποχρεώνονται να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με 
την τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι 
διαθέσιμα όλα τα δεδομένα, ούτως ώστε 
να λαμβάνονται συνειδητές αποφάσεις 
σχετικά με τις αναγκαίες βελτιώσεις.  Το 
πιστοποιητικό πρέπει επίσης να παρέχει 
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πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές 
επιπτώσεις της θέρμανσης και της ψύξης 
στις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου, 
στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές εμπορικών κτηρίων θα πρέπει να υποχρεώνονται να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την πραγματική χρήση του κτηρίου ή τμήματός του, 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα για την λήψη συνειδητών 
αποφάσεων σχετικά με τις αναγκαίες βελτιώσεις. Εάν ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δεν είναι 
πληροφορημένος σχετικά με το πού και το πώς χρησιμοποιείται ενέργεια στο κτήριο, δεν είναι 
σε θέση να εντοπίζει τα προβλήματα και να πραγματοποιεί τις αναγκαίες βελτιώσεις.

Τροπολογία 99
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο μέλλων αγοραστής και ενοικιαστής 
ενός κτηρίου ή τμημάτων αυτού πρέπει να 
λαμβάνουν ορθή πληροφόρηση σχετικά με 
τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου και 
πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη 
βελτίωσή τους, μέσω του πιστοποιητικού 
ενεργειακών επιδόσεων. Το πιστοποιητικό 
πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις της 
θέρμανσης και της ψύξης στις ενεργειακές 
ανάγκες του κτηρίου, στην κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας και στις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα.

(17) Ο μέλλων αγοραστής και ενοικιαστής 
ενός κτηρίου ή τμημάτων αυτού πρέπει να 
λαμβάνουν ορθή πληροφόρηση σχετικά με 
την βέλτιστη από ενεργειακή άποψη 
λειτουργία του κτηρίου υπό θερινές και 
χειμερινές συνθήκες και πρακτικές 
συμβουλές σχετικά με τη βελτίωσή τους με 
κατάλληλη μόνωση στους τοίχους, μέσω 
του πιστοποιητικού ενεργειακών 
επιδόσεων. Το πιστοποιητικό πρέπει 
επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
τις πραγματικές επιπτώσεις του τύπου των 
συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που 
χρησιμοποιείται στις ενεργειακές ανάγκες 
του κτηρίου, στην κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας και στους δείκτες 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Οι αγοραστές και οι ενοικιαστές ενδιαφέρονται περισσότερο για λεπτομέρειες που σχετίζονται 
με τη λειτουργία του κτηρίου - και ιδιαίτερα για το κόστος, ιδίως υπό ακραίες καιρικές 
συνθήκες, δηλαδή ψυχρούς χειμώνες και θερμά καλοκαίρια. Στην πρώτη περίπτωση, αυτό που 
απαιτείται είναι μόνωση που να εμποδίζει τη διαφυγή θερμότητας από το κτήριο· στη δεύτερη 
περίπτωση, καταλληλότερη είναι η χρήση θερμικής μόνωσης που να προστατεύει από τις 
υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. 

Τροπολογία 100
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο μέλλων αγοραστής και ενοικιαστής 
ενός κτηρίου ή τμημάτων αυτού πρέπει να 
λαμβάνουν ορθή πληροφόρηση σχετικά με 
τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου και 
πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη 
βελτίωσή τους, μέσω του πιστοποιητικού 
ενεργειακών επιδόσεων. Το πιστοποιητικό 
πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες
σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις της 
θέρμανσης και της ψύξης στις ενεργειακές 
ανάγκες του κτηρίου, στην κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας και στις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα.

(17) Ο μέλλων αγοραστής και ενοικιαστής 
ενός κτηρίου ή τμημάτων αυτού πρέπει να 
λαμβάνουν ορθή πληροφόρηση σχετικά με 
τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου και 
πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη 
βελτίωσή τους, μέσω του πιστοποιητικού 
ενεργειακών επιδόσεων. Το πιστοποιητικό 
πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις της 
θέρμανσης και της ψύξης στις ενεργειακές 
ανάγκες του κτηρίου, στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό που μετράει για τον καταναλωτή δεν είναι η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας αλλά η 
τελική κατανάλωση ενέργειας: αυτή είναι η μόνη ένδειξη που μπορεί να διαβάσει στον μετρητή 
και κατά συνέπεια δεν ενδιαφέρει εάν για παράδειγμα η ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ή από σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Το ίδιο ισχύει για το φυσικό 
αέριο, το οποίο μπορεί επίσης να παραχθεί από απορρίμματα.
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Τροπολογία 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Σύμφωνα με τις απαιτήσεις για 
εγκατάσταση ευφυών μετρητών που 
ορίζονται στην οδηγία 2006/32/ΕΚ, θα 
πρέπει να παρέχονται στους ιδιοκτήτες 
και τους ενοικιαστές σε πραγματικό 
χρόνο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με 
την κατανάλωση ενέργειας στα κτήρια 
στα οποία κατοικούν. 

Or. en

Τροπολογία 102
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  (17a) Οι δημόσιες αρχές πρέπει να δίνουν 
το παράδειγμα και να εφαρμόζουν τις 
συστάσεις που περιέχει το πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων εντός της 
περιόδου ισχύος του.  Τα κράτη μέλη 
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στα εθνικά 
τους σχέδια μέτρα που να αποσκοπούν 
στην υποστήριξη των δημόσιων αρχών, 
ούτως ώστε να προβαίνουν νωρίς σε 
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης και 
να θέτουν σε εφαρμογή τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων εντός της 
περιόδου ισχύος του. Κατά την ανάπτυξη 
των εθνικών σχεδίων, τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίζουν την άμεση 
συμμετοχή των εκπροσώπων των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 5 της εισηγήτριας είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη, ωστόσο θα μπορούσε να τονιστεί 
η ανάγκη ενεργού συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών που είναι αρμόδιες για 
την εφαρμογή της ΟΕΕΚ.

Τροπολογία 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Οι δημόσιες αρχές πρέπει να δίνουν 
το παράδειγμα και να εφαρμόζουν τις 
συστάσεις που περιέχει το πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων εντός της 
περιόδου ισχύος του.  Τα κράτη μέλη 
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στα εθνικά 
τους σχέδια μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων οικονομικών 
μέτρων, που να αποσκοπούν στην 
υποστήριξη των δημόσιων αρχών, ούτως 
ώστε να προβαίνουν νωρίς σε βελτιώσεις 
της ενεργειακής απόδοσης και να θέτουν 
σε εφαρμογή τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων εντός της 
περιόδου ισχύος του. Κατά την ανάπτυξη 
των εθνικών σχεδίων, τα κράτη μέλη 
πρέπει να συμβουλεύονται τους 
εκπροσώπους των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών.

Or. en
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Τροπολογία 104
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές  και τα κτήρια που 
επισκέπτεται συχνά το κοινό αποτελούν 
ευκαιρία  να χρησιμεύσουν ως εμφανές
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο 
λαμβάνονται υπόψη  τα περιβαλλοντικά 
και ενεργειακά ζητήματα, και, κατά 
συνέπεια, τα εν λόγω κτήρια  πρέπει να 
υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή 
πιστοποίηση. Η δημοσιότητα των 
πληροφοριών σχετικά με τις ενεργειακές 
επιδόσεις πρέπει να βελτιωθεί με επίδειξη 
των εν λόγω πιστοποιητικών σε περίοπτη 
θέση. 

(18) Τα κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές  και τα κτήρια που 
επισκέπτεται συχνά το κοινό αποτελούν 
ευκαιρία  να χρησιμεύσουν ως εμφανές
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο 
λαμβάνονται υπόψη  τα περιβαλλοντικά 
και ενεργειακά ζητήματα, και, κατά 
συνέπεια, τα εν λόγω κτήρια  πρέπει να 
υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή 
πιστοποίηση. Η δημοσιότητα των 
πληροφοριών σχετικά με τις ενεργειακές 
επιδόσεις πρέπει να βελτιωθεί με επίδειξη 
των εν λόγω πιστοποιητικών σε περίοπτη 
θέση. Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να 
συμπεριλάβουν τη χρήση ενέργειας ως 
τμήμα των απαιτήσεων ενεργειακής 
πιστοποίησης, είναι δυνατή η υιοθέτηση 
προσέγγισης με βάση τον τόπο, στο 
πλαίσιο της οποίας ένα σύνολο κτηρίων 
που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και 
χρησιμοποιούνται από τον ίδιο φορέα 
έχουν κοινούς μετρητές ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επισημαίνεται το εξέχον παράδειγμα που δίνουν ορισμένα κράτη 
μέλη, τα οποία έχουν επεκτείνει τις απαιτήσεις παρουσίασης των μονάδων, ούτως ώστε να 
αντανακλούν τόσο τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου όσο και τον τρόπο με τον οποίο οι 
ένοικοι του κτηρίου χρησιμοποιούν την ενέργεια.  Μία προσέγγιση με βάση τον τόπο σε αυτές 
τις περιπτώσεις, λαμβάνει υπόψη της τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένα τα 
πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία και άλλοι παρόμοιοι τόποι του δημόσιου τομέα και μπορεί να 
παράσχει καλύτερη συνολική εικόνα της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και του 
αποτυπώματος άνθρακα ενός τόπου. 
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Τροπολογία 105
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές  και τα κτήρια που 
επισκέπτεται συχνά το κοινό αποτελούν 
ευκαιρία  να χρησιμεύσουν ως εμφανές
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο 
λαμβάνονται υπόψη  τα περιβαλλοντικά 
και ενεργειακά ζητήματα, και, κατά 
συνέπεια, τα εν λόγω κτήρια  πρέπει να 
υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή 
πιστοποίηση. Η δημοσιότητα των 
πληροφοριών σχετικά με τις ενεργειακές 
επιδόσεις πρέπει να βελτιωθεί με επίδειξη 
των εν λόγω πιστοποιητικών σε περίοπτη 
θέση. 

(18) Τα κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές  και τα κτήρια που 
επισκέπτεται συχνά το κοινό αποτελούν 
ευκαιρία  να χρησιμεύσουν ως εμφανές
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο 
λαμβάνονται υπόψη  τα περιβαλλοντικά 
και ενεργειακά ζητήματα, και, κατά 
συνέπεια, τα εν λόγω κτήρια  πρέπει να 
υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή 
πιστοποίηση. Η δημοσιότητα των 
πληροφοριών σχετικά με τις ενεργειακές 
επιδόσεις πρέπει να βελτιωθεί με επίδειξη 
των εν λόγω πιστοποιητικών σε περίοπτη 
θέση. Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να 
συμπεριλάβουν τη χρήση ενέργειας ως 
τμήμα των απαιτήσεων ενεργειακής 
πιστοποίησης, είναι δυνατή η υιοθέτηση 
προσέγγισης με βάση τον τόπο, στο 
πλαίσιο της οποίας ένα σύνολο κτηρίων 
που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και 
χρησιμοποιούνται από τον ίδιο φορέα 
έχουν κοινούς μετρητές ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επισημαίνεται το εξέχον παράδειγμα που δίνουν ορισμένα κράτη 
μέλη, τα οποία έχουν επεκτείνει τις απαιτήσεις παρουσίασης των μονάδων, ούτως ώστε να 
αντανακλούν τόσο τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου όσο και τον τρόπο με τον οποίο οι 
ένοικοι του κτηρίου χρησιμοποιούν την ενέργεια.   Μία προσέγγιση με βάση τον τόπο σε αυτές 
τις περιπτώσεις, λαμβάνει υπόψη της τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένα τα 
πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία και άλλοι παρόμοιοι τόποι του δημόσιου τομέα και μπορεί να 
παράσχει καλύτερη συνολική εικόνα της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και του 
αποτυπώματος άνθρακα ενός τόπου. 
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Τροπολογία 106
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές  και τα κτήρια που 
επισκέπτεται συχνά το κοινό αποτελούν 
ευκαιρία  να χρησιμεύσουν ως εμφανές
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο 
λαμβάνονται υπόψη  τα περιβαλλοντικά 
και ενεργειακά ζητήματα, και, κατά 
συνέπεια, τα εν λόγω κτήρια  πρέπει να 
υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή 
πιστοποίηση. Η δημοσιότητα των 
πληροφοριών σχετικά με τις ενεργειακές 
επιδόσεις πρέπει να βελτιωθεί με επίδειξη 
των εν λόγω πιστοποιητικών σε περίοπτη 
θέση. 

(18) Τα κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές  και τα κτήρια που 
επισκέπτεται συχνά το κοινό θα πρέπει να 
χρησιμεύσουν ως εμφανές  παράδειγμα του 
τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη
τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά 
ζητήματα, και, κατά συνέπεια, τα εν λόγω 
κτήρια  πρέπει να υπόκεινται σε τακτική 
ενεργειακή πιστοποίηση. Η δημοσιότητα 
των πληροφοριών σχετικά με τις 
ενεργειακές επιδόσεις πρέπει να βελτιωθεί 
με επίδειξη των εν λόγω πιστοποιητικών 
σε περίοπτη θέση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην οδηγία 2002/91/ΕΚ σχετικά με τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων τονίζεται ο 
παραδειγματικός ρόλος του δημόσιου τομέα, μέσω της απόδοσης έμφασης στο γεγονός ότι "θα 
πρέπει να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα".  Επιπλέον, στην οδηγία για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές απαιτείται παραδειγματικός ρόλος των κτηρίων που στεγάζουν δημόσιες 
αρχές. 

Τροπολογία 107
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Η διασφάλιση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των πιστοποιητικών 
ενεργειακών επιδόσεων που εκδίδονται 
από άλλα κράτη μέλη είναι πιθανό να 
είναι σημαντική για την ανάπτυξη μιας 
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διασυνοριακής αγοράς 
χρηματοοικονομικών και άλλων 
υπηρεσιών που να υποστηρίζουν την 
ενεργειακή απόδοση. Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επίτευξη αυτού του 
στόχου, η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει 
κοινά ελάχιστα πρότυπα για το 
περιεχόμενο και την παρουσίαση των 
πιστοποιητικών και για την διαπίστευση 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκδοση πιστοποιητικών σε πολλές γλώσσες για ιδιοκτήτες και ένοικους θα επιφέρει αύξηση 
του κόστους των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων, ενώ η εκτέλεση της εν λόγω διάταξης 
ενδέχεται να προκαλέσει δυσκολίες.  Όταν ο ένοικος ή ο αγοραστής προέρχεται από κάποια 
εξωτική χώρα, θα είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιο πρόσωπο που να είναι εξουσιοδοτημένο να 
μεταφράσει το κείμενο του πιστοποιητικού ή που να γνωρίζει έστω τη γλώσσα. Εάν προκύψει 
τέτοια ανάγκη, ο μελλοντικός ιδιοκτήτης, αγοραστής ή ένοικος μπορεί να το μεταφράσει για 
προσωπική χρήση.

Τροπολογία 108
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η 
εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού στις 
ευρωπαϊκές χώρες . Τούτο προκαλεί 
σοβαρά προβλήματα σε ώρες αιχμής 
φορτίου, με συνέπεια την αύξηση του 
κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και τη 
διατάραξη της ενεργειακής ισορροπίας 
στις χώρες αυτές. 

(19) Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η 
εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού στις 
ευρωπαϊκές χώρες . Τούτο προκαλεί 
σοβαρά προβλήματα σε ώρες αιχμής 
φορτίου, με συνέπεια την αύξηση του 
κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και τη 
διατάραξη της ενεργειακής ισορροπίας σε 
όλα τα κράτη μέλη. Θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στις στρατηγικές που 
ενισχύουν τις θερμικές επιδόσεις των 
κτηρίων κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να αναπτυχθούν περαιτέρω οι τεχνικές 
παθητικής ψύξης και πρωτίστως εκείνες 
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με τις οποίες επιτυγχάνεται βελτίωση των 
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου 
και του μικροκλίματος γύρω από τα 
κτήρια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ιδίως με δεδομένη τη γενική προσδοκία της αύξησης της θερμοκρασίας στην ΕΕ δεν έχει πλέον 
νόημα να δίδεται προτεραιότητα στις στρατηγικές βελτίωσης του κλίματος εσωτερικών χώρων 
στις χώρες που πλήττονται περισσότερο. Τα παραδείγματα των τελευταίων ετών καταδεικνύουν 
επίσης ότι τα ζεστά καλοκαίρια στα νότια κράτη μέλη της ΕΕ έχουν και αυτά αντίκτυπο στα 
αποθέματα ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική Ευρώπη. Τούτο καθιστά ακόμη πιο επιτακτική 
την ανάγκη ανάληψης δράσης.

Τροπολογία 109
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η 
εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού στις 
ευρωπαϊκές χώρες . Τούτο προκαλεί 
σοβαρά προβλήματα σε ώρες αιχμής 
φορτίου, με συνέπεια την αύξηση του 
κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και τη 
διατάραξη της ενεργειακής ισορροπίας στις 
χώρες αυτές.

(19) Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η 
εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού στις 
ευρωπαϊκές χώρες . Τούτο προκαλεί 
σοβαρά προβλήματα σε ώρες αιχμής 
φορτίου, με συνέπεια την αύξηση του 
κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και τη 
διατάραξη της ενεργειακής ισορροπίας στις 
χώρες αυτές. Θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στις στρατηγικές που 
ενισχύουν τις θερμικές επιδόσεις των 
κτηρίων κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει 
να αναπτυχθούν περαιτέρω οι τεχνικές 
παθητικής ψύξης και πρωτίστως εκείνες 
με τις οποίες επιτυγχάνεται βελτίωση των 
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου 
και του μικροκλίματος γύρω από τα 
κτήρια.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η βελτίωση και προώθηση των τεχνικών παθητικής ψύξης είναι δυνατό να επιφέρουν ελάττωση 
της χρήσης συστημάτων κλιματισμού, με αποτέλεσμα να είναι σημαντικές για τις ενεργειακές 
επιδόσεις των κτηρίων.

Τροπολογία 110
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η 
εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού στις 
ευρωπαϊκές χώρες . Τούτο προκαλεί 
σοβαρά προβλήματα σε ώρες αιχμής 
φορτίου, με συνέπεια την αύξηση του 
κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και τη 
διατάραξη της ενεργειακής ισορροπίας στις 
χώρες αυτές.

(19) Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η 
εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού στις 
ευρωπαϊκές χώρες . Τούτο προκαλεί 
σοβαρά προβλήματα σε ώρες αιχμής 
φορτίου, με συνέπεια την αύξηση του 
κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και τη 
διατάραξη της ενεργειακής ισορροπίας στις 
χώρες αυτές. Θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στις στρατηγικές που 
ενισχύουν τις θερμικές επιδόσεις των 
κτηρίων κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει 
να αναπτυχθούν περαιτέρω οι τεχνικές 
παθητικής ψύξης και πρωτίστως εκείνες 
με τις οποίες επιτυγχάνεται βελτίωση των 
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου 
και του μικροκλίματος γύρω από τα 
κτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση και προώθηση των τεχνικών παθητικής ψύξης είναι δυνατό να επιφέρουν ελάττωση 
της χρήσης συστημάτων κλιματισμού, με αποτέλεσμα να είναι σημαντικές για τις ενεργειακές 
επιδόσεις των κτηρίων.
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Τροπολογία 111
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η κοινή προσέγγιση της πιστοποίησης 
των ενεργειακών επιδόσεων κτηρίων και 
της επιθεώρησης των συστημάτων 
θέρμανσης και κλιματισμού  , που 
εκτελείται από εξειδικευμένους και 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, των 
οποίων η ανεξαρτησία πρέπει να 
εξασφαλίζεται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, θα συμβάλλει στη δημιουργία 
ισότιμων όρων σε ό,τι αφορά τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται στα 
κράτη μέλη για εξοικονόμηση ενέργειας 
στον κτηριακό τομέα και θα εισάγει 
διαφάνεια για τους υποψήφιους ιδιοκτήτες 
ή χρήστες αναφορικά με τις ενεργειακές 
επιδόσεις στην κοινοτική αγορά ακινήτων. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα 
των πιστοποιητικών ενεργειακών 
επιδόσεων και των επιθεωρήσεων των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού 
σε ολόκληρη την Κοινότητα, πρέπει να 
θεσπιστεί σε κάθε κράτος μέλος ένας 
ανεξάρτητος μηχανισμός ελέγχου.

(21) Η κοινή προσέγγιση της πιστοποίησης 
των ενεργειακών επιδόσεων κτηρίων και 
της επιθεώρησης των συστημάτων 
θέρμανσης και κλιματισμού, που 
εκτελείται από εξειδικευμένους 
εμπειρογνώμονες, των οποίων η 
ανεξαρτησία πρέπει να εξασφαλίζεται 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, θα 
συμβάλλει στη δημιουργία ισότιμων όρων 
σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στα κράτη μέλη για 
εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό 
τομέα και θα εισάγει διαφάνεια για τους 
υποψήφιους ιδιοκτήτες ή χρήστες 
αναφορικά με τις ενεργειακές επιδόσεις 
στην κοινοτική αγορά ακινήτων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο μηχανισμός ελέγχου που προτείνει η Επιτροπή θα κόστιζε στα κράτη μέλη τουλάχιστον 8 δισ. 
ευρώ και θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της γραφειοκρατίας, ενώ επιπλέον θα 
εξακολουθούσαν να υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την αναλογικότητα και κατά συνέπεια το 
βαθμό στον οποίο είναι αποδεκτός ο εν λόγω μηχανισμός.  
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Τροπολογία 112
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η κοινή προσέγγιση της πιστοποίησης 
των ενεργειακών επιδόσεων κτηρίων και 
της επιθεώρησης των συστημάτων 
θέρμανσης και κλιματισμού  , που 
εκτελείται από εξειδικευμένους και 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, των 
οποίων η ανεξαρτησία πρέπει να 
εξασφαλίζεται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, θα συμβάλλει στη δημιουργία 
ισότιμων όρων σε ό,τι αφορά τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται στα 
κράτη μέλη για εξοικονόμηση ενέργειας 
στον κτηριακό τομέα και θα εισάγει 
διαφάνεια για τους υποψήφιους ιδιοκτήτες 
ή χρήστες αναφορικά με τις ενεργειακές 
επιδόσεις στην κοινοτική αγορά ακινήτων. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα 
των πιστοποιητικών ενεργειακών 
επιδόσεων και των επιθεωρήσεων των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού 
σε ολόκληρη την Κοινότητα, πρέπει να 
θεσπιστεί σε κάθε κράτος μέλος ένας 
ανεξάρτητος μηχανισμός ελέγχου.

(21) Η κοινή προσέγγιση της πιστοποίησης 
των ενεργειακών επιδόσεων κτηρίων και 
της επιθεώρησης των συστημάτων 
θέρμανσης και κλιματισμού  , που 
εκτελείται από εξειδικευμένους 
εμπειρογνώμονες, των οποίων η 
ανεξαρτησία πρέπει να εξασφαλίζεται 
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, θα 
συμβάλλει στη δημιουργία ισότιμων όρων 
σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται στα κράτη μέλη για 
εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό 
τομέα και θα εισάγει διαφάνεια για τους 
υποψήφιους ιδιοκτήτες ή χρήστες 
αναφορικά με τις ενεργειακές επιδόσεις 
στην κοινοτική αγορά ακινήτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση πρόσθετης διαδικασίας έγκρισης με στόχο τον προσδιορισμό των προσώπων που 
είναι εξουσιοδοτημένα να εκδίδουν πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων θα συνεπαγόταν 
σημαντικές προσπάθειες και θα δέσμευε πολλούς πόρους που κατά συνέπεια δεν θα ήταν πλέον 
διαθέσιμοι για τη θέσπιση πραγματικών μέτρων προστασίας του κλίματος. Θα αρκούσε 
ενδεχομένως να συνδεθεί το δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων με ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων που αποδεικνύεται, για παράδειγμα, με ένα συγκεκριμένο
επαγγελματικό πτυχίο.  
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Τροπολογία 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Δεδομένου ότι η πρόσβαση στο 
επάγγελμα του εγκαταστάτη ή η άσκηση 
του εν λόγω επαγγέλματος υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις, οι προϋποθέσεις αναγνώρισης 
των επαγγελματικών προσόντων 
ορίζονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων. Η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται, κατά συνέπεια, με 
την επιφύλαξη της οδηγίας 2005/36/EΚ.   
Ενώ στην οδηγία 2005/36/EΚ ορίζονται 
απαιτήσεις για την αμοιβαία αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων, που 
αφορούν και τους αρχιτέκτονες, είναι 
επιπλέον αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι 
αρχιτέκτονες και οι σχεδιαστές θα 
λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους στις 
μελέτες και στα σχέδιά τους τις 
τεχνολογίες υψηλής απόδοσης. Τα κράτη 
μέλη πρέπει ως εκ τούτου να παρέχουν 
σαφή καθοδήγηση. Τούτο πρέπει να 
πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της οδηγίας 2005/36/EΚ και 
ιδίως των άρθρων της 46 και 49.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών μεταξύ των κρατών μελών θα διευκόλυνε την 
ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών πέρα από τα εθνικά σύνορα, χωρίς εμπορικούς 
περιορισμούς. Η παρούσα αιτιολογική σκέψη θα ευθυγραμμίσει την οδηγία με την οδηγία για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
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Τροπολογία 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Δεδομένου ότι η πρόσβαση στο 
επάγγελμα του εγκαταστάτη ή η άσκηση 
του εν λόγω επαγγέλματος υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις, οι προϋποθέσεις αναγνώρισης 
των επαγγελματικών προσόντων 
ορίζονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων. Η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται, κατά συνέπεια, με 
την επιφύλαξη της οδηγίας 2005/36/EΚ.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών μεταξύ των κρατών μελών θα διευκόλυνε την 
ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών πέρα από τα εθνικά σύνορα, χωρίς εμπορικούς 
περιορισμούς. Η παρούσα αιτιολογική σκέψη θα ευθυγραμμίσει την οδηγία με την οδηγία για 
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 115
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Πρέπει ιδίως να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα για να 
προσαρμόσει στην τεχνική πρόοδο 
ορισμένα τμήματα του γενικού πλαισίου 
που καθορίζεται το παράρτημα Ι, να 
θεσπίσει μεθοδολογία υπολογισμού των 
βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων 
των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών 
επιδόσεων και να θεσπίσει κοινές αρχές 

(23) Πρέπει ιδίως να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα για να 
προσαρμόσει στην τεχνική πρόοδο 
ορισμένα τμήματα του γενικού πλαισίου 
που καθορίζεται το παράρτημα Ι, να 
θεσπίσει μεθοδολογία υπολογισμού των 
βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων 
των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών 
επιδόσεων και να θεσπίσει κοινές αρχές 
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καθορισμού των κτηρίων για τα οποία 
τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς
ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

καθορισμού των κτηρίων για τα οποία η 
τελική κατανάλωση ενέργειας είναι χαμηλή 
ή μηδενική. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά 
είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό που μετράει για τον καταναλωτή δεν είναι η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας αλλά η 
τελική κατανάλωση ενέργειας: αυτή είναι η μόνη ένδειξη που μπορεί να διαβάσει στον μετρητή 
και κατά συνέπεια δεν ενδιαφέρει εάν για παράδειγμα η ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ή από σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Το ίδιο ισχύει για το φυσικό 
αέριο, το οποίο μπορεί επίσης να παραχθεί από απορρίμματα.

Τροπολογία 116
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Πρέπει ιδίως να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα για να 
προσαρμόσει στην τεχνική πρόοδο 
ορισμένα τμήματα του γενικού πλαισίου 
που καθορίζεται το παράρτημα Ι, να 
θεσπίσει μεθοδολογία υπολογισμού των 
βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων 
των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών 
επιδόσεων και να θεσπίσει κοινές αρχές 
καθορισμού των κτηρίων για τα οποία 
τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την 

(23) Πρέπει ιδίως να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα για να 
προσαρμόσει στην τεχνική πρόοδο 
ορισμένα τμήματα του γενικού πλαισίου 
που καθορίζεται το παράρτημα Ι, να 
θεσπίσει εναρμονισμένη μεθοδολογία 
υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων των ελάχιστων 
απαιτήσεων ενεργειακών επιδόσεων και να 
θεσπίσει κοινές αρχές καθορισμού των 
κτηρίων για τα οποία τόσο οι εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές. Δεδομένου ότι τα 
μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και 
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τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 117
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Πρέπει ιδίως να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα για να 
προσαρμόσει στην τεχνική πρόοδο 
ορισμένα τμήματα του γενικού πλαισίου 
που καθορίζεται το παράρτημα Ι, να 
θεσπίσει μεθοδολογία υπολογισμού των 
βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων 
των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών 
επιδόσεων και να θεσπίσει κοινές αρχές 
καθορισμού των κτηρίων για τα οποία 
τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς
ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(23) Πρέπει ιδίως να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα για να 
προσαρμόσει στην τεχνική πρόοδο 
ορισμένα τμήματα του γενικού πλαισίου 
που καθορίζεται το παράρτημα Ι, να 
θεσπίσει μεθοδολογία υπολογισμού των 
βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων 
των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών 
επιδόσεων και να θεσπίσει κοινές αρχές 
καθορισμού των κτηρίων πλεονάζουσας 
ενέργειας. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά 
είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ο κτηριακός τομέας χρησιμοποιεί το 40% της ενέργειας της Ευρώπης, είναι 
αναγκαίο να δοθεί σημαντική ώθηση στις πλέον σύγχρονες  τεχνολογίες και τα υψηλότερα 
πρότυπα, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση του κτηριακού τομέα από τις μορφές ενέργειας 
από μη ορυκτές πηγές. Η υψηλότερη απαίτηση όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις στον 



AM\768653EL.doc 59/112 PE420.139v01-00

EL

κτηριακό τομέα είναι το πρότυπο του κτηρίου πλεονάζουσας ενέργειας.

Τροπολογία 118
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Πρέπει ιδίως να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα για να 
προσαρμόσει στην τεχνική πρόοδο 
ορισμένα τμήματα του γενικού πλαισίου 
που καθορίζεται το παράρτημα Ι, να 
θεσπίσει μεθοδολογία υπολογισμού των 
βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων 
των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών 
επιδόσεων και να θεσπίσει κοινές αρχές 
καθορισμού των κτηρίων για τα οποία 
τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής 
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(23) Πρέπει ιδίως να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα για να 
προσαρμόσει στην τεχνική πρόοδο 
ορισμένα τμήματα του γενικού πλαισίου 
που καθορίζεται το παράρτημα Ι, να 
θεσπίσει μεθοδολογία υπολογισμού των 
βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων 
των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών 
επιδόσεων και να θεσπίσει κοινές αρχές 
καθορισμού των κτηρίων για τα οποία 
τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές, ή τα 
οποία παράγουν ενέργεια. Δεδομένου ότι 
τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και 
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. fi

Τροπολογία 119
Paul Rübig, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Δεδομένου ότι οι εφαρμογές 
φωτισμού καταναλώνουν περίπου το 14% 
της ενέργειας που καταναλώνεται στην 
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ΕΕ και καθώς τα πλέον εξελιγμένα 
συστήματα φωτισμού μπορούν να 
εξοικονομήσουν περισσότερο από το 80% 
της ενέργειας πληρώντας ταυτόχρονα τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά τις 
συνθήκες φωτισμού, (συμβολή που δεν 
έχει εκμεταλλευθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή 
Ένωση προκειμένου να επιτύχει τους 
στόχους της ΕΕ για το 2020), η Επιτροπή 
θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα 
για την έγκριση οδηγίας για το σχέδιο 
φωτισμού, προκειμένου να 
συμπληρωθούν τα μέτρα και οι στόχοι 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Η  
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση που 
προέρχεται από τον καλύτερο σχεδιασμό 
στον τομέα του φωτισμού και τη χρήση 
ενεργειακά αποδοτικών πηγών φωτισμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας 
των προϊόντων, θεωρείται ως σημαντική 
συμβολή στην υψηλότερη ενεργειακή 
απόδοση των κτηρίων.

Or. en

Τροπολογία 120
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Δεδομένου ότι ο στόχος βελτίωσης 
των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη λόγω της πολυπλοκότητας 
του κτηριακού τομέα και της 
ανικανότητας των εθνικών αγορών 
κατοικίας να ανταποκριθούν επαρκώς 
στις προκλήσεις βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης, και μπορεί, 
συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των 
συνεπειών των μέτρων, να επιτευχθεί ο 
στόχος καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η 

(24) Ο στόχος βελτίωσης των ενεργειακών 
επιδόσεων των κτηρίων μπορεί να 
υποστηριχθεί με μέτρα σε κοινοτικό 
επίπεδο, ιδίως μέσω της εναρμόνισης 
ορισμένων διατάξεων και η Κοινότητα 
μπορεί επομένως να θεσπίσει μέτρα
σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο,  η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για να 



AM\768653EL.doc 61/112 PE420.139v01-00

EL

Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα
σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο,  η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για να επιτευχθούν αυτοί οι 
στόχοι .

επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι .

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη επιβαρυνθεί πάρα πολύ, είναι δίκαιο να 
αναρωτηθεί κανείς πώς είναι δυνατόν η Επιτροπή να επιτύχει αυτούς τους στόχους.  αρχή της 
επικουρικότητας πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Τροπολογία 121
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Δεδομένου ότι ο στόχος βελτίωσης 
των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη λόγω της πολυπλοκότητας του 
κτηριακού τομέα και της ανικανότητας των 
εθνικών αγορών κατοικίας να 
ανταποκριθούν επαρκώς στις προκλήσεις 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, και 
μπορεί, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων 
και των συνεπειών των μέτρων, να 
επιτευχθεί ο στόχος καλύτερα σε κοινοτικό 
επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει 
μέτρα  σύμφωνα με τις αρχές της 
επικουρικότητας όπως ορίζονται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης.  . Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο,  η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για να επιτευχθούν αυτοί οι 
στόχοι .

(24) Δεδομένου ότι ο στόχος βελτίωσης 
των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη λόγω της πολυπλοκότητας του 
κτηριακού τομέα και της ανικανότητας των 
εθνικών αγορών κατοικίας να 
ανταποκριθούν επαρκώς στις προκλήσεις 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, και 
μπορεί, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων 
και των συνεπειών των μέτρων, να 
επιτευχθεί ο στόχος καλύτερα σε κοινοτικό 
επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει 
μέτρα  σύμφωνα με τις αρχές της 
επικουρικότητας όπως ορίζονται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο,  η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για να επιτευχθούν αυτοί οι 
στόχοι .
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δίνει ώθηση  στη 
βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των 
κτηρίων εντός της Κοινότητας 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές 
κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, 
καθώς και τις κλιματικές απαιτήσεις των 
εσωτερικών χώρων και τη σχέση 
κόστους/οφέλους.

Η παρούσα οδηγία δίνει ώθηση  στη 
βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των 
κτηρίων εντός της Κοινότητας 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές 
κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, 
καθώς και τις κλιματικές απαιτήσεις των 
εσωτερικών χώρων και τα βέλτιστα 
επίπεδα της ενεργειακής απόδοσης από 
άποψη κόστους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο αντικείμενο της οδηγίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στη μεθοδολογία του 
βέλτιστου από άποψη κόστους υπολογισμού, στις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης των στοιχείων 
του κελύφους των κτηρίων και των τεχνικών τους συστημάτων και στην εφαρμογή τους σε νέα 
και ήδη υφιστάμενα κτήρια. Ο στόχος για κτήρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο της αναδιατύπωσης. Θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν απαιτήσεις 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ των κρατών μελών για τις εταιρίες 
πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και για τους επιθεωρητές των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. 
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Τροπολογία 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία 
υπολογισμού των συνολικών ενεργειακών 
επιδόσεων κτηρίων και μερών αυτών  ·

(α) το γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία 
υπολογισμού των συνολικών ενεργειακών 
επιδόσεων κτηρίων και μερών αυτών όπως 
και των στοιχείων του κελύφους του 
κτηρίου και των τεχνικών συστημάτων 
του· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο αντικείμενο της οδηγίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στη μεθοδολογία του 
βέλτιστου από άποψη κόστους υπολογισμού, στις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης των στοιχείων 
του κελύφους των κτηρίων και των τεχνικών τους συστημάτων και στην εφαρμογή τους σε νέα 
και ήδη υφιστάμενα κτήρια. Ο στόχος για κτήρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο της αναδιατύπωσης. Θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν απαιτήσεις 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ των κρατών μελών για τις εταιρίες 
πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και για τους επιθεωρητές των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. 

Τροπολογία 124
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία 
υπολογισμού των συνολικών ενεργειακών 
επιδόσεων κτηρίων και μερών αυτών  ·

(α) μια μεθοδολογία υπολογισμού των 
συνολικών ενεργειακών επιδόσεων 
κτηρίων και μερών αυτών  ·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι φυσικοί νόμοι είναι οι ίδιοι σε όλη την Ευρώπη. Σε τοπικό επίπεδο είναι σχετικές μόνο 
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αντικειμενικές παράμετροι όπως η έκθεση στον ήλιο, ο αριθμός των ημερών στις οποίες η 
θερμοκρασία αγγίζει ένα συγκεκριμένο όριο κτλ.. Τα δεδομένα αυτά έχουν ήδη εναρμονιστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ισχύοντα εκτελεστικά μέτρα, τα οποία βασίζονται σε διαφορετικά 
πρότυπα υπολογισμού, συνιστούν de facto φραγμό στις συναλλαγές, όχι μόνο μεταξύ των 
κρατών μελών αλλά και μεταξύ των περιοχών. Η επιλογή μίας ενιαίας μεθόδου θα επιτρέψει τη 
διενέργεια συγκρίσεων σε όλα τα επίπεδα και θα εξαλείψει τη σύγχυση που υπάρχει με την 
ισχύουσα ΟΕΕΚ. 

Τροπολογία 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία 
υπολογισμού των συνολικών ενεργειακών 
επιδόσεων κτηρίων και μερών αυτών  ·

(α) τη μεθοδολογία υπολογισμού των 
συνολικών ενεργειακών επιδόσεων 
κτηρίων και μερών αυτών  ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φυσικοί νόμοι είναι οι ίδιοι σε όλη την Ευρώπη. Σε τοπικό επίπεδο είναι σχετικές μόνο 
αντικειμενικές παράμετροι, όπως η ηλιοφάνεια, οι βαθμοημέρες κτλ. Τα δεδομένα αυτά έχουν 
ήδη τυποποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα ισχύοντα εκτελεστικά μέτρα, τα οποία βασίζονται σε 
διαφορετικά πρότυπα υπολογισμού, θέτουν de facto φραγμούς στις συναλλαγές, όχι μόνο μεταξύ 
των κρατών μελών αλλά και μεταξύ των περιοχών. Η επιλογή μίας ενιαίας μεθόδου θα 
επιτρέψει τη διενέργεια συγκρίσεων σε όλα τα επίπεδα και θα εξαλείψει τη σύγχυση που 
προκαλεί η ισχύουσα ΟΕΕΚ.

Τροπολογία 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) την εφαρμογή ελαχίστων απαιτήσεων 
για τις ενεργειακές επιδόσεις υφισταμένων 
κτηρίων και τμημάτων αυτών  τα οποία 

(γ) την εφαρμογή ελαχίστων απαιτήσεων 
για τις ενεργειακές επιδόσεις υφισταμένων 
κτηρίων τα οποία υποβάλλονται σε 
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υποβάλλονται σε μεγάλης κλίμακας 
ανακαίνιση·

μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση και των 
στοιχείων του κελύφους του κτηρίου και 
των τεχνικών συστημάτων του όποτε 
αυτά αντικαθιστώνται ή τοποθετούνται 
εκ των υστέρων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο αντικείμενο της οδηγίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στη μεθοδολογία του 
βέλτιστου από άποψη κόστους υπολογισμού, στις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης των στοιχείων 
του κελύφους των κτηρίων και των τεχνικών τους συστημάτων και στην εφαρμογή τους σε νέα 
και ήδη υφιστάμενα κτήρια. Ο στόχος για κτήρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο της αναδιατύπωσης. Θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν απαιτήσεις 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ των κρατών μελών για τις εταιρίες 
πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και για τους επιθεωρητές των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. 

Τροπολογία 127
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των κτηρίων των οποίων τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές·

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατασκευή κτηρίων με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές CO2 και κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας, η οποία βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τα ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να τεθούν 
από τα κράτη μέλη, μπορεί να πραγματοποιείται μόνο σε εθελοντική βάση. Κατά συνέπεια, τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν να δεσμευθούν για την επίτευξη ενός στόχου, καθώς τα κτήρια αυτά θα 
συνιστούν ορισμένο ποσοστό των υφιστάμενων κτηρίων έως το 2020. Η διάταξη που 
προτείνεται για το άρθρο 9 παράγραφος 5 φαίνεται να ισοδυναμεί με τη δημιουργία άμεσων 
απαιτήσεων της ΕΕ για οικίες χαμηλής ή μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (επικουρικότητα).
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Τροπολογία 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού 
των κτηρίων των οποίων τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές·

(δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού 
των κτηρίων που έχουν μηδενική καθαρή 
κατανάλωση ενέργειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο αντικείμενο της οδηγίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στη μεθοδολογία του 
βέλτιστου από άποψη κόστους υπολογισμού, στις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης των στοιχείων 
του κελύφους των κτηρίων και των τεχνικών τους συστημάτων και στην εφαρμογή τους σε νέα 
και ήδη υφιστάμενα κτήρια. Ο στόχος για κτήρια μηδενικής καθαρής κατανάλωσης ενέργειας 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο της αναδιατύπωσης. Θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν 
απαιτήσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ των κρατών μελών για 
τις εταιρίες πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και για τους επιθεωρητές των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. 

Τροπολογία 129
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού 
των κτηρίων των οποίων τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές·

(δ) τα εθνικά σχέδια και οι στόχοι αύξησης 
του αριθμού των κτηρίων μηδενικής 
καθαρής κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας και των κτηρίων πλεονάζουσας 
ενέργειας·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το 40% της ενέργειας στην Ευρώπη καταναλώνεται από τον κτηριακό τομέα, 
δεδομένης της κρίσης της κλιματικής αλλαγής και δεδομένου ότι πρέπει να δοθεί ώθηση στην 
απασχόληση στην ΕΕ, είναι αναγκαίο να χαραχθούν άμεσες και ισχυρές πολιτικές και μέτρα 
προς την κατεύθυνση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και των υψηλότερων προτύπων. 
Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του 
κτηριακού τομέα.

Τροπολογία 130
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού 
των κτηρίων των οποίων τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές·

(δ) τα εθνικά σχέδια και οι στόχοι αύξησης 
του αριθμού των κτηρίων πλεονάζουσας 
ενέργειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ο κτηριακός τομέας καταναλώνει το 40% της ενέργειας της Ευρώπης, είναι 
αναγκαίο να δοθεί σημαντική ώθηση στις πλέον σύγχρονες  τεχνολογίες και τα υψηλότερα 
πρότυπα, προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση του κτηριακού τομέα από τις μορφές ενέργειας 
από μη ορυκτές πηγές.

Τροπολογία 131
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού
των κτηρίων των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 

(δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού 
των κτηρίων πλεονάζουσας ενέργειας και 
των κτηρίων των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
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χαμηλές ή μηδενικές· κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατασκευή κτηρίων πλεονάζουσας ενέργειας, που παράγουν περισσότερη ενέργεια από αυτήν 
που καταναλώνουν είναι ήδη εφικτή από τεχνολογικής πλευράς. Για αυτόν τον λόγο πρέπει αυτά 
τα κτήρια να αναφερθούν σε αυτήν την πρόταση αναδιατύπωσης.

Τροπολογία 132
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού 
των κτηρίων των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές·

(δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού 
των κτηρίων των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές ή τα οποία παράγουν 
ενέργεια·

Or. fi

Τροπολογία 133
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού 
των κτηρίων των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές·

(δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού 
των κτηρίων των οποίων η τελική 
κατανάλωση είναι χαμηλή ή μηδενική·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Αυτό που μετράει για τον καταναλωτή δεν είναι η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας αλλά η 
τελική κατανάλωση ενέργειας: αυτή είναι η μόνη ένδειξη που μπορεί να διαβάσει στον μετρητή 
και κατά συνέπεια δεν ενδιαφέρει εάν για παράδειγμα η ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας ή από σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Το ίδιο ισχύει για το φυσικό 
αέριο, το οποίο μπορεί επίσης να παραχθεί από απορρίμματα.

Τροπολογία 134
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) την τακτική επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης  και κλιματισμού 
κτηρίων ·

(στ) την τακτική επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού 
κτηρίων και έλεγχο ολόκληρου του 
συστήματος θέρμανσης εάν οι λέβητές 
του είναι παλαιότεροι των 15 ετών ·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένας μοναδικός έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί χωρίς μεγάλο κόπο, με την εφαρμογή του 
προτύπου DIN EN 15378. Για τον λόγο αυτό, μπορεί να γίνει σύσταση για τον εκσυγχρονισμό 
των παλαιότερων συστημάτων θέρμανσης. Το γεγονός ότι οι εργασίες στο πρότυπο EN 15378 
είναι αρκετά προχωρημένες, δεν σημαίνει ότι ο έλεγχος αυτός μπορεί να παραλειφθεί. 

Τροπολογία 135
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τα ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για 
τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων 
και τις εκθέσεις επιθεώρησης.

Διαγράφεται

Or. de



PE420.139v01-00 70/112 AM\768653EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση δημιουργίας ενός ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου επιπρόσθετου στους ελέγχους 
και την έκδοση πιστοποιητικών απόδοσης ενέργειας θα είχε ως αποτέλεσμα την επιπρόσθετη 
γραφειοκρατική επιβάρυνση η οποία φαίνεται δυσανάλογη.  Ένα τέτοιο σύστημα ελέγχου θα 
δέσμευε πόρους που είναι προτιμότερο να επενδυθούν σε μέτρα πραγματικής εξοικονόμησης
ενέργειας, παρά να σπαταληθούν στη δημιουργία νέων διοικητικών διαδικασιών.

Τροπολογία 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο ζ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) τις απαιτήσεις εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και αμοιβαίας αναγνώρισης 
μεταξύ των κρατών μελών για τις 
εταιρίες πιστοποίησης της ενεργειακής 
απόδοσης των κτηρίων και για τους 
επιθεωρητές των συστημάτων θέρμανσης 
και κλιματισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο αντικείμενο της οδηγίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στη μεθοδολογία του 
βέλτιστου από άποψη κόστους υπολογισμού, στις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης των στοιχείων 
του κελύφους των κτηρίων και των τεχνικών τους συστημάτων και στην εφαρμογή τους σε νέα 
και ήδη υφιστάμενα κτήρια. Ο στόχος για κτήρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο της αναδιατύπωσης. Θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν απαιτήσεις 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ των κρατών μελών για τις εταιρίες 
πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και για τους επιθεωρητές των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. 
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Τροπολογία 137
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο ζ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) εθνικά σχέδια για την εξάλειψη των 
φραγμών που θέτει η νομοθεσία στους 
τομείς της δόμησης, της μίσθωσης και 
της προστασίας της κληρονομιάς, και για 
τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να δημιουργήσουν πρόσθετα οικονομικά κίνητρα 
π.χ. μέσω της νομοθεσίας στον τομέα της φορολογίας για να απαλείψουν τους υπάρχοντες 
φραγμούς που θέτει η νομοθεσία στους τομείς της δόμησης, της μίσθωσης και της προστασίας 
της κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που διέπουν τις εργασίες 
εκσυγχρονισμού και τις υπάρχουσες απαιτήσεις εκσυγχρονισμού για τα κτήρια που έχουν 
κατατάσσονται στην κατηγορία των μνημείων. 

Τροπολογία 138
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο ζ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
επιτόπιας ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές σε νεόδμητα και ανακαινισμένα 
κτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχυρή ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτήρια είναι ζωτικής σημασίας 
για να διασφαλισθεί ότι η ΕΕ θα επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο της για κάλυψη έως το 2020 του 
20% του συνόλου της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και για μείωση της 
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ενεργειακής της εξάρτησης. Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία να μετατραπούν τα κτήρια σε αυτόνομους 
παραγωγούς ενέργειας. 

Εκτός αυτού, το παραπάνω συμφωνεί με την νέα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «τμήματα ενός κτηρίου»: 
διαμερίσματα ή μονάδες που 
προορίζονται για χωριστή χρήση σε 
συγκροτήματα κτηρίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «και τμήματα αυτών» χρησιμοποιείται σε πολλά άρθρα της οδηγίας. Για αυτόν τον λόγο 
θα πρέπει να οριστεί· διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να ερμηνευθεί ο όρος έτσι ώστε να 
περιλαμβάνει στοιχεία του κελύφους των κτηρίων και τα τεχνικά τους συστήματα.  
Χρησιμοποιείται στα σχετικά με την πιστοποίηση άρθρα και με αυτόν εννοούνται τμήματα των 
πολυκατοικιών ή των εμπορικών κτηρίων που προορίζονται για χωριστή χρήση, όπως είναι τα 
διαμερίσματα και τα γραφεία.

Τροπολογία 140
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «κτήριο μηδενικής καθαρής 
κατανάλωσης ενέργειας»: κτήριο του 
οποίου η συνολική ετήσια κατανάλωση 
ενέργειας είναι ίση με την επιτόπια 
παραγωγή ενέργειάς του από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτήν την οδηγία είναι αναγκαίο να δοθεί ορισμός για τα κτήρια μηδενικής κατανάλωσης 
ενέργειας.

Τροπολογία 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «κτήριο μηδενικής καθαρής 
κατανάλωσης ενέργειας»: κτήριο του 
οποίου η συνολική ετήσια κατανάλωση 
ενέργειας δεν υπερβαίνει την επιτόπια 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί ορισμός για το «κτήριο μηδενικής καθαρής κατανάλωσης ενέργειας».

Τροπολογία 142
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «κτήριο πλεονάζουσας ενέργειας»: 
κτήριο του οποίου η ποσότητα ενέργειας 
που παράγεται υπερβαίνει την ποσότητα 
πρωτογενούς ενέργειας που καταναλώνει 
ετησίως·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητος ο ορισμός του «κτηρίου πλεονάζουσας ενέργειας» καθώς αυτό αναφέρεται 
στο άρθρο 9.

Τροπολογία 143
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) «κτήριο πλεονάζουσας κατανάλωσης 
ενέργειας»: κτήριο του οποίου η ετήσια 
συνολική κατανάλωση ενέργειας είναι 
χαμηλότερη από την επιτόπια παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτήν την οδηγία είναι αναγκαίο να δοθεί ορισμός για τα κτήρια πλεονάζουσας 
κατανάλωσης ενέργειας.

Τροπολογία 144
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «τεχνικό σύστημα κτηρίου»: τεχνικός 
εξοπλισμός για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, 
παραγωγή ζεστού νερού, φωτισμό και 
ηλεκτροπαραγωγή ή συνδυασμό τους·

(2) «τεχνικό σύστημα για κτήρια»: 
τεχνικός εξοπλισμός που προορίζεται για 
θέρμανση, ψύξη, αερισμό, παραγωγή 
ζεστού νερού, φωτισμό και 
ηλεκτροπαραγωγή ή συνδυασμό τους, ο 
οποίος είναι εγκατεστημένος σε ένα 
κτήριο και χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
για αυτό το κτήριο ή τεχνικός εξοπλισμός 
που προορίζεται για την παροχή των 
ίδιων υπηρεσιών σε περισσότερα από ένα 
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κτήρια·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Δεν βρίσκονται όλα τα συστήματα σε ένα συγκεκριμένο κτήριο. Τα τεχνικά συστήματα συχνά 
εξυπηρετούν περισσότερα κτήρια, πχ στην περίπτωση των συγκροτημάτων κατοικιών.

Τροπολογία 145
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «τεχνικό σύστημα κτηρίου»: τεχνικός 
εξοπλισμός για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, 
παραγωγή ζεστού νερού, φωτισμό και 
ηλεκτροπαραγωγή ή συνδυασμό τους·

(2) «τεχνικό σύστημα κτηρίου»: τεχνικός 
εξοπλισμός για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, 
παραγωγή ζεστού νερού, φωτισμό και 
ηλεκτροπαραγωγή ή συνδυασμό τους, ο 
οποίος καταναλώνει ενέργεια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος από την Επιτροπή ορισμός δεν είναι τελείως ξεκάθαρος. Για παράδειγμα, ένα 
ανοιχτό παράθυρο ή μία γυάλινη πρόσοψη με ανοίγματα παρέχουν αερισμό και ψύξη μηδενικής 
κατανάλωσης ενέργειας για τα οποία δεν είναι σκόπιμο να τεθούν ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 8. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν συνήθη 
παραδείγματα στοιχείων του «κελύφους του κτηρίου» τα οποία καλύπτονται από τον ορισμό (5).

Τροπολογία 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «τεχνικό σύστημα κτηρίου»: τεχνικός 
εξοπλισμός για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, 

(2) «τεχνικό σύστημα κτηρίου»: τεχνικός 
εξοπλισμός για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, 
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παραγωγή ζεστού νερού, φωτισμό και 
ηλεκτροπαραγωγή ή συνδυασμό τους·

παραγωγή ζεστού νερού, φωτισμό και 
ηλεκτροπαραγωγή, συστήματα μέτρησης, 
παρακολούθησης και ελέγχου ή 
συνδυασμό τους·

Or. en

Τροπολογία 147
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «σύστημα θέρμανσης»: σύστημα 
πηγής/πηγών θερμότητας, διανομής και 
εκπομπής της που είναι αναγκαίο για τη 
θέρμανση χώρων και για την παροχή 
ζεστού νερού (ζεστό νερό στο σπίτι) σε 
κτήρια, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
αυτόματων ρυθμίσεων που διασφαλίζουν 
άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «σύστημα θέρμανσης» εμφανίζεται για πρώτη φορά στην πρόταση της Επιτροπής όσον 
αφορά το άρθρο 8, 10, 13 και 16 και για αυτό πρέπει δοθεί ο ορισμός του.

Τροπολογία 148
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «ενεργειακές επιδόσεις κτηρίου»: η 
υπολογισθείσα ή μετρούμενη ποσότητα 
ενέργειας που χρειάζεται  για να 
ικανοποιηθεί η ενεργειακή ζήτηση  που 
συνδέεται με την τυπική  χρήση του 

(3) «ενεργειακές επιδόσεις κτηρίου»: η 
υπολογισθείσα ή πραγματικά 
καταναλωθείσα ποσότητα ενέργειας που 
χρειάζεται  για να ικανοποιηθεί η 
ενεργειακή ζήτηση  που συνδέεται με την 
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κτηρίου, η οποία περιλαμβάνει , μεταξύ 
άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποιείται 
για  θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, 
ψύξη, εξαερισμό και φωτισμό.

τυπική  χρήση του κτηρίου, η οποία 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενέργεια 
που χρησιμοποιείται για  θέρμανση, 
παραγωγή ζεστού νερού, ψύξη, εξαερισμό, 
ενσωματωμένα συστήματα φωτισμού, η 
ηλιοπροστασία και παθητικά ηλιακά 
οφέλη· εκφράζονται σε kWh/m² ανά έτος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους ομοιομορφίας της ορολογίας, στην περίπτωση αυτή με το σημείο 1 του 
παραρτήματος 1. 

Τα παθητικά ηλιακά οφέλη μπορεί να οδηγήσουν στη χωρίς μεγάλο κόστος μείωση των 
αναγκών θέρμανσης. Ταυτόχρονα, η ηλιοπροστασία μπορεί να συμβάλλει στην επίσης χωρίς 
μεγάλο κόστος μείωση των αναγκών ψύξης. Και στις δύο περιπτώσεις μειώνονται οι 
ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων.

Τροπολογία 149
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) « ενεργειακές επιδόσεις κτηρίου»: η 
υπολογισθείσα ή μετρούμενη ποσότητα 
ενέργειας που χρειάζεται  για να 
ικανοποιηθεί η ενεργειακή ζήτηση  που 
συνδέεται με την τυπική  χρήση του 
κτηρίου, η οποία περιλαμβάνει , μεταξύ 
άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποιείται 
για  θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, 
ψύξη, εξαερισμό και φωτισμό.

(3) «ενεργειακές επιδόσεις κτηρίου»: η 
υπολογισθείσα ή μετρούμενη ποσότητα 
πρωτογενούς ενέργειας που χρειάζεται  για 
να ικανοποιηθεί η ενεργειακή ζήτηση  που 
συνδέεται με την τυπική  χρήση του 
κτηρίου, η οποία περιλαμβάνει , μεταξύ 
άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποιείται 
για  θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, 
ψύξη, εξαερισμό και φωτισμό·
εκφράζονται με kWh/m2 ανά έτος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των «ενεργειακών επιδόσεων κτηρίου» θα πρέπει να διευκρινιστεί, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι εκφράζονται σε ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας. Πρόκειται για τον μόνο δείκτη 
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που παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας ενός κτηρίου.

Τροπολογία 150
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «ενεργειακές επιδόσεις κτηρίου»: η 
υπολογισθείσα ή μετρούμενη ποσότητα 
ενέργειας που χρειάζεται  για να 
ικανοποιηθεί η ενεργειακή ζήτηση  που 
συνδέεται με την τυπική  χρήση του 
κτηρίου, η οποία περιλαμβάνει , μεταξύ 
άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποιείται 
για  θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, 
ψύξη, εξαερισμό και φωτισμό.

(3) «ενεργειακές επιδόσεις κτηρίου»: η 
υπολογισθείσα ή μετρούμενη ποσότητα 
πρωτογενούς ενέργειας που χρειάζεται  για 
να ικανοποιηθεί η ενεργειακή ζήτηση  που 
συνδέεται με την τυπική  χρήση του 
κτηρίου, η οποία περιλαμβάνει , μεταξύ 
άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποιείται 
για  θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, 
ψύξη, εξαερισμό και φωτισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός θα πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια με αναφορά στη ζήτηση πρωτογενούς 
ενέργειας, καθώς πρόκειται για το πιο αξιόπιστο στοιχείο.

Τροπολογία 151
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «ενεργειακές επιδόσεις κτηρίου»: η 
υπολογισθείσα ή μετρούμενη ποσότητα 
ενέργειας που χρειάζεται  για να 
ικανοποιηθεί η ενεργειακή ζήτηση  που 
συνδέεται με την τυπική  χρήση του 
κτηρίου, η οποία περιλαμβάνει , μεταξύ 
άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποιείται 
για  θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, 
ψύξη, εξαερισμό και φωτισμό.

(3) «ενεργειακές επιδόσεις κτηρίου»: η 
υπολογισθείσα ποσότητα ενέργειας που 
χρειάζεται  για να ικανοποιηθεί η 
ενεργειακή ζήτηση  που συνδέεται με την 
τυπική  χρήση του κτηρίου, η οποία 
περιλαμβάνει , μεταξύ άλλων, την ενέργεια 
που χρησιμοποιείται για  θέρμανση, 
παραγωγή ζεστού νερού, ψύξη, εξαερισμό 
και φωτισμό·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία περί ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή ορισμό 
της «ενεργειακής απόδοσης».  Ο ορισμός στο τρέχον κείμενο βασίζεται στον υπολογισμό ή 
εναλλακτικά στην μέτρηση της απαιτούμενης ενέργειας. Υπάρχει κίνδυνος το αποτέλεσμα να 
είναι πολύ διαφορετικό. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να παραμείνει ο υπολογισμός η μόνη 
μεθοδολογία, βάσει μιας εναρμονισμένης ευρωπαϊκής μεθοδολογίας.

Τροπολογία 152
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «ενεργειακές επιδόσεις κτηρίου»: η 
υπολογισθείσα ή μετρούμενη ποσότητα 
ενέργειας που χρειάζεται  για να 
ικανοποιηθεί η ενεργειακή ζήτηση  που 
συνδέεται με την τυπική  χρήση του 
κτηρίου, η οποία περιλαμβάνει , μεταξύ 
άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποιείται 
για  θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, 
ψύξη, εξαερισμό και φωτισμό.

(3) «ενεργειακές επιδόσεις κτηρίου»: η 
υπολογισθείσα ή μετρούμενη ποσότητα 
ενέργειας που χρειάζεται  για να 
ικανοποιηθεί η ενεργειακή ζήτηση  που 
συνδέεται με την τυπική  χρήση του 
κτηρίου, η οποία περιλαμβάνει , μεταξύ 
άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποιείται 
για  θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, 
ψύξη, εξαερισμό, παθητικά ηλιακά οφέλη, 
ηλιοπροστασία και φωτισμό· εκφράζονται 
με kWh/m2 ανά έτος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των «ενεργειακών επιδόσεων κτηρίου» θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μείωση της 
θέρμανσης και της ψύξης. Οι KWh/m2 ανά έτος είναι ο μόνος δείκτης που παρέχει αξιόπιστες 
πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας ενός κτηρίου.
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Τροπολογία 153
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «πρωτογενής ενέργεια»: η ενέργεια από 
ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές 
που δεν έχει υποστεί μετατροπή ή 
μετασχηματισμό·

(4) «πρωτογενής ενέργεια»: η ενέργεια από 
ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές 
που δεν έχει υποστεί μετατροπή ή 
μετασχηματισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 154
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «πρωτογενής ενέργεια»: η ενέργεια από 
ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές 
που δεν έχει υποστεί μετατροπή ή 
μετασχηματισμό· 

(4) «πρωτογενής ενέργεια»: η ενέργεια από 
μη ανανεώσιμες πηγές που δεν έχει 
υποστεί μετατροπή ή μετασχηματισμό·

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμπεριληφθούν στον ορισμό δεν θα υπάρχουν οικίες 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η αναφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι εδώ 
υπερβολική.
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Τροπολογία 155
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας»: ενέργεια από ανανεώσιμες και 
μη ορυκτές πηγές (αιολική, ηλιακή, 
γεωθερμική, αεροθερμική, υδροθερμική 
και ενέργεια των ωκεανών, 
υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα και 
ενέργεια από τα εκλυόμενα στους χώρους 
υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια 
που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων και από τα βιοαέρια)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόταση 
αναδιατύπωσης και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να δοθεί ορισμός της. Θα πρέπει να υπάρχει 
συνοχή των όρων στις πολιτικές της ΕΕ. Ο ορισμός που προτείνεται είναι το άρθρο 2 στοιχείο α 
της οδηγίας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως εγκρίθηκε από την Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Δεκεμβρίου του 2008.

Τροπολογία 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «κέλυφος κτηρίου»: τα στοιχεία ενός 
κτηρίου που διαχωρίζουν το εσωτερικό του 
από το εξωτερικό περιβάλλον, και στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται τα παράθυρα, 
οι τοίχοι, τα θεμέλια, η πλάκα πατώματος 
του υπογείου, η οροφή, η στέγη και η 
μόνωση·

(5) «κέλυφος κτηρίου»: τα ενσωματωμένα 
στοιχεία ενός κτηρίου που διαχωρίζουν το 
εσωτερικό του από το εξωτερικό 
περιβάλλον·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρώτο μέρος δεν αφορά το ελληνικό κείμενο. Ο όρος «ενσωματωμένα» προσδιορίζει τα 
στοιχεία που αποτελούν λειτουργικό τμήμα του θερμικού κελύφους.

Τροπολογία 157
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «κέλυφος κτηρίου»: τα στοιχεία ενός 
κτηρίου που διαχωρίζουν το εσωτερικό του 
από το εξωτερικό περιβάλλον, και στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται τα παράθυρα, 
οι τοίχοι, τα θεμέλια, η πλάκα πατώματος 
του υπογείου, η οροφή, η στέγη και η 
μόνωση·

(5) «κέλυφος κτηρίου»: τα αναπόσπαστα 
στοιχεία ενός κτηρίου που διαχωρίζουν το 
εσωτερικό του από το εξωτερικό 
περιβάλλον, και στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται τα παράθυρα, τα 
συστήματα και οι διαδικασίες σκίασης οι 
τοίχοι, τα θεμέλια, η πλάκα πατώματος του 
υπογείου, η οροφή, η στέγη και η μόνωση, 
που επηρεάζουν τις ενεργειακές επιδόσεις 
του κτηρίου και δεν καλύπτονται από το 
τεχνικό σύστημα του κτηρίου·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το κέλυφος του κτηρίου αφορά όλα τα στοιχεία του κτηρίου. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
ότι όλα τα μεμονωμένα στοιχεία ενός κτηρίου υπόκεινται στα ίδια κριτήρια ενεργειακής 
απόδοσης, όπως και τα τεχνικά συστήματα του κτηρίου.
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Τροπολογία 158
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «κέλυφος κτηρίου»: τα στοιχεία ενός 
κτηρίου που διαχωρίζουν το εσωτερικό του 
από το εξωτερικό περιβάλλον, και στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται τα παράθυρα, 
οι τοίχοι, τα θεμέλια, η πλάκα πατώματος 
του υπογείου, η οροφή, η στέγη και η 
μόνωση·

(5) «κέλυφος κτηρίου»: τα στοιχεία ενός 
κτηρίου που διαχωρίζουν το εσωτερικό του 
από το εξωτερικό περιβάλλον, και στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται τα παράθυρα, 
οι τοίχοι, τα θεμέλια, η πλάκα πατώματος 
του υπογείου, η οροφή, η στέγη και όλα τα 
συστήματα μόνωσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η μόνωση δεν είναι ένα μεμονωμένο προϊόν ούτε μια ενιαία τακτική. Υπάρχουν διάφορα 
συστήματα μόνωσης για διάφορα μέρη του κελύφους του κτηρίου (οροφή. τοίχοι, παράθυρα 
θερμικές γέφυρες. Για λόγους πληρότητας είναι λοιπόν σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη στον 
ορισμό όλα τα συστήματα μόνωσης.

Τροπολογία 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «κέλυφος κτηρίου»: τα στοιχεία ενός 
κτηρίου που διαχωρίζουν το εσωτερικό του 
από το εξωτερικό περιβάλλον, και στα 
οποία συμπεριλαμβάνονται τα παράθυρα, 
οι τοίχοι, τα θεμέλια, η πλάκα πατώματος 
του υπογείου, η οροφή, η στέγη και η 
μόνωση·

(5) «κέλυφος κτηρίου»: τα στοιχεία ενός 
κτηρίου που διαχωρίζουν το εσωτερικό του 
από το εξωτερικό περιβάλλον·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι χωριστός από τα στοιχεία του κελύφους.

Τροπολογία 160
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) «στοιχείο του κελύφους» : 
μεμονωμένο και αναπόσπαστο μέρος του 
κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των 
παραθύρων, της σκίασης, των 
εξωτερικών θυρών, των τοίχων, των 
θεμελίων,  της πλάκας πατώματος του 
υπογείου, της οροφής, της στέγης και της 
μόνωσης αυτών, που επηρεάζει τις 
ενεργειακές επιδόσεις  του κτηρίου και η 
οποία δεν καλύπτεται από το τεχνικό 
σύστημα του κτηρίου· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του «στοιχείου του κελύφους» είναι απαραίτητος για να αποφευχθούν οι πολλαπλές 
ερμηνείες των στοιχείων από τα κράτη μέλη και για να διασφαλισθεί ότι οι ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου ισχύουν και για τα μεμονωμένα 
στοιχεία του κελύφους όπως συμβαίνει  με τα τεχνικά συστήματα του κτηρίου. Έτσι θα τεθούν 
και τα στοιχεία του κελύφους σε ισότιμη βάση με τα τεχνικά συστήματα του κτηρίου κατά τον 
υπολογισμό των ιδανικών επιπέδων των διαφορετικών επενδυτικών δαπανών για τον κύκλο 
ζωής του κτηρίου.
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Τροπολογία 161
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) «στοιχείο του κελύφους» : 
μεμονωμένο και αναπόσπαστο μέρος του 
κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των 
παραθύρων, της σκίασης, των τοίχων, 
των θεμελίων,  της πλάκας πατώματος 
του υπογείου, της οροφής, της στέγης και 
της μόνωσής αυτών, που επηρεάζει τις 
ενεργειακές επιδόσεις  του κτηρίου και η 
οποία δεν καλύπτεται από το τεχνικό 
σύστημα του κτηρίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του «στοιχείου του κελύφους» είναι απαραίτητος για να αποφευχθούν οι πολλαπλές 
ερμηνείες των στοιχείων από τα κράτη μέλη και για να διασφαλισθεί ότι οι ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου ισχύουν και για τα μεμονωμένα 
στοιχεία του κελύφους, όπως συμβαίνει  με τα τεχνικά συστήματα του κτηρίου.

Τροπολογία 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) «στοιχείο του κελύφους» : 
μεμονωμένο μέρος του κτηρίου, που 
επηρεάζει τις ενεργειακές επιδόσεις του 
κτηρίου και που δεν καλύπτεται από τον 
ορισμό του τεχνικού συστήματος του 
κτηρίου και συμπεριλαμβάνει παράθυρα, 
εξωτερικές θύρες, τη σκίαση, τοίχους,  
θεμέλια, την πλάκα πατώματος του 
υπογείου, την οροφή και τη στέγη 
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(συμπεριλαμβανομένης της μόνωσης).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του «στοιχείου» πρέπει να προστεθεί στο άρθρο 2 για να αποφευχθούν οι 
παρερμηνείες από μέρους των κρατών μελών και για να διασφαλιστεί ότι οι ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου ισχύουν και για τα μεμονωμένα 
στοιχεία του κελύφους και όχι μόνο για τα τεχνικά συστήματα του κτηρίου και ότι τίθενται σε 
ισότιμη βάση με αυτά κατά τον υπολογισμό των ιδανικών επιπέδων κόστους κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής του κτηρίου.

Τροπολογία 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) «σύστημα μόνωσης»: κάθε σύστημα 
για τη μείωση των θερμικών απωλειών 
και των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα από το κέλυφος του κτηρίου και 
πιο συγκεκριμένα από:
- τη στέγη,
- τοίχους, δάπεδα και οροφές,
-παράθυρα, στηθαία παραθύρων, και 
χαλαρά πλαίσια
- θερμογέφυρες, και
- κάθε δομικός σύνδεσμος του κτηρίου ο 
οποίος προκαλεί θερμικές απώλειες·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να γίνει αναφορά στα συστήματα μόνωσης για των συναφών 
τμημάτων του κελύφους του κτηρίου και πρέπει να δοθεί έμφαση στον πρακτικό σκοπό της 
μόνωσης, ο οποίος είναι η μείωση των θερμικών απωλειών και των εκπομπών CO2. Θα πρέπει 
να είναι δυνατόν για λόγους εξοικονόμησης, να εξετάζονται τα μεμονωμένα συστήματα για να 
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οριστεί ποια μπορούν να μειώσουν τις θερμικές απώλειες και τις εκπομπές CO2 πιο 
αποτελεσματικά.

Τροπολογία 164
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας»: η 
ανακαίνιση κτηρίου κατά την οποία

(6) «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας»: η 
μετατροπές σε μεμονωμένα κτήρια ή μιας 
σειράς παρόμοιων κτηρίων κατά την 
οποία η συνολική δαπάνη των εργασιών 
μετατροπών ή τα τεχνικά συστήματα που 
χρησιμεύουν στη θέρμανση, την ψύξη, 
τον αερισμό και την ανάκτηση 
θερμότητας υπερβαίνει το 1/3 της αξίας 
των κτηρίων στα οποία γίνονται 
μετατροπές, εξαιρουμένης της αξίας του 
οικοπέδου επί του οποίου έχουν 
κατασκευαστεί·  

(α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης
που αφορά το κέλυφος του κτηρίου ή τα 
τεχνικά συστήματά του υπερβαίνει κατά 
25% την αξία του κτηρίου, εξαιρουμένης 
της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου 
έχει κατασκευαστεί το κτήριο, ή
(β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% 
της επιφανείας του κελύφους του 
κτηρίου·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ανακαίνιση δεν χρειάζεται απαραίτητα να καλύπτει το κέλυφος του κτηρίου· Μπορεί επίσης 
να καλύπτει σχέδια χαμηλής κλίμακας, όπως η εγκατάσταση νέων λειτουργικών στοιχείων, το 
κλείσιμο μπαλκονιού και η τροποποιήσεις στην οροφή. Για αυτόν τον λόγο συνιστάται να μην 
περιορίζεται με τεχνητό τρόπο σε κάποιο ποσοστό της επιφάνειας του κελύφους του κτηρίου. Η 
χρήση της αξίας του κτηρίου ως κριτήριο θα δώσει στους σχεδιαστές περισσότερη ελευθερία 
κατά τη λήψη αποφάσεων.
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Τροπολογία 165
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας»: η 
ανακαίνιση κτηρίου κατά την οποία

(6) «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας»: η
ανακαίνιση κτηρίου κατά την οποία

(α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης 
που αφορά το κέλυφος του κτηρίου ή τα 
τεχνικά συστήματά του υπερβαίνει κατά 
25% την αξία του κτηρίου, εξαιρουμένης 
της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου 
έχει κατασκευαστεί το κτήριο, ή

(α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης 
που αφορά το κέλυφος του κτηρίου ή τα 
τεχνικά συστήματά του υπερβαίνει το 10% 
της αξίας του κτηρίου, εξαιρουμένης της 
αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει 
κατασκευαστεί το κτήριο, ή

(β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της 
επιφανείας του κελύφους του κτηρίου·

(β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του 10% της 
επιφανείας του κελύφους του κτηρίου·

Or. en

Τροπολογία 166
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας»: η 
ανακαίνιση κτηρίου κατά την οποία

(6) «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας»: η 
ανακαίνιση κτηρίου κατά την οποία

(α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης 
που αφορά το κέλυφος του κτηρίου ή τα 
τεχνικά συστήματά του υπερβαίνει κατά 
25% την αξία του κτηρίου, εξαιρουμένης 
της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου 
έχει κατασκευαστεί το κτήριο, ή

(α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης
που αφορά το κέλυφος του κτηρίου ή τα 
τεχνικά συστήματά του υπερβαίνει το 15 
% της αξίας του κτηρίου, στην οποία 
περίπτωση η αξία βασίζεται στο τρέχον 
κόστος κατασκευής, εξαιρουμένης της 
αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει 
κατασκευαστεί το κτήριο, ή

(β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της 
επιφανείας του κελύφους του κτηρίου·

(β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του 15 % 
της επιφανείας του κελύφους του κτηρίου·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση των βελτιώσεων των ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να 
περιοριστεί ο ορισμός της «ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας». Οι παρεκκλίσεις για σχετικά 
ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας εξακολουθούν να είναι δυνατές με κατώτατο όριο το 15%. Σε 
κάθε περίπτωση, το σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό της αξίας των κτηρίων πρέπει να 
είναι εναρμονισμένο ανά την Ευρώπη και να βασίζεται στο κόστος κατασκευής.

Τροπολογία 167
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας»: η 
ανακαίνιση κτηρίου κατά την οποία

(6) «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας»: η 
ανακαίνιση κτηρίου κατά την οποία

(α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης 
που αφορά το κέλυφος του κτηρίου ή τα 
τεχνικά συστήματά του υπερβαίνει κατά 
25% την αξία του κτηρίου, εξαιρουμένης 
της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου 
έχει κατασκευαστεί το κτήριο, ή

(α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης 
που αφορά το κέλυφος του κτηρίου ή τα 
τεχνικά συστήματά του υπερβαίνει το 15% 
της αξίας του κτηρίου, εξαιρουμένης της 
αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει 
κατασκευαστεί το κτήριο, ή

(β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της 
επιφανείας του κελύφους του κτηρίου·

(β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του 15 %
της επιφανείας του κελύφους του κτηρίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο κατώτατο όριο για τις «ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας» καθώς 
αυτό θα αυξήσει τη χρήση των βέλτιστων από πλευράς κόστους στοιχείων που σχετίζονται με 
τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων.
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Τροπολογία 168
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης 
που αφορά το κέλυφος του κτηρίου ή τα 
τεχνικά συστήματά του υπερβαίνει κατά 
25% την αξία του κτηρίου, εξαιρουμένης 
της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου 
έχει κατασκευαστεί το κτήριο, ή

(α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης 
που αφορά το κέλυφος του κτηρίου, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
μόνωσης, ή τα τεχνικά συστήματά του 
υπερβαίνει κατά 25% την αξία του 
κτηρίου, εξαιρουμένης της αξίας του 
οικοπέδου επί του οποίου έχει 
κατασκευαστεί το κτήριο, ή

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αξίζει να δοθεί έμφαση στο ότι οι εργασίες ανακαίνισης στο κέλυφος του κτηρίου θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν συστήματα μόνωσης, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση των ενεργειακών 
επιδόσεων του κτηρίου.

Τροπολογία 169
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης 
που αφορά το κέλυφος του κτηρίου ή τα 
τεχνικά συστήματά του υπερβαίνει κατά 
25% την αξία του κτηρίου, εξαιρουμένης 
της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου 
έχει κατασκευαστεί το κτήριο, ή

(α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης 
που αφορά το κέλυφος του κτηρίου ή τα 
τεχνικά συστήματά του υπερβαίνει κατά 
25% την αξία του κτηρίου (με βάση το 
τρέχον κόστος κατασκευής στο εκάστοτε 
κράτος μέλος), εξαιρουμένης της αξίας 
του οικοπέδου επί του οποίου έχει 
κατασκευαστεί το κτήριο, ή

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εναρμονιστεί ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των κτηρίων στα κράτη μέλη· 
για αυτόν τον λόγο προτείνεται η αξία να βασίζεται στο κόστος κατασκευής στα κράτη μέλη, 
προκειμένου να επιτευχθεί κοινή προσέγγιση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 170
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης 
που αφορά το κέλυφος του κτηρίου ή τα 
τεχνικά συστήματά του υπερβαίνει κατά 
25% την αξία του κτηρίου, εξαιρουμένης 
της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου 
έχει κατασκευαστεί το κτήριο, ή

(α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης 
που αφορά το κέλυφος του κτηρίου ή τα 
τεχνικά συστήματά του υπερβαίνει κατά 
25% την αξία του κτηρίου, εξαιρουμένης 
της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου 
έχει κατασκευαστεί το κτήριο (τα κριτήρια 
για τον καθορισμό της αξίας του κτηρίου 
και του οικοπέδου θα οριστούν από το 
κάθε κράτος μέλος σε εθνικό επίπεδο), ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια καθορισμού της αξίας πρέπει να καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, λόγω των 
διαφορετικών συνθηκών στα διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της 
επιφανείας του κελύφους του κτηρίου·

(β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της 
επιφανείας του κελύφους του κτηρίου 
έχοντας άμεσο αντίκτυπο στις
ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διευκρίνιση είναι απαραίτητη ούτως ώστε μην συμπεριληφθούν τα έργα 
συντήρησης, όπως το βάψιμο στον ορισμό των ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας.

Τροπολογία 172
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της 
επιφανείας του κελύφους του κτηρίου·

(β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της 
επιφανείας του κελύφους του κτηρίου, 
εξαιρουμένων των εργασιών συντήρησης 
όπως το βάψιμο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του τι συνιστά ανάπλαση μεγάλης κλίμακας εξακολουθεί να μην είναι σαφής. Η 
ανακαίνιση του 25% της επιφάνειας του κελύφους του κτηρίου θα μπορούσε ενδεχομένως να 
καλύψει το απλό βάψιμο ή την επιδιόρθωση της οροφής και για αυτό είναι έννοια πολύ πιο 
ευρεία.

Τροπολογία 173
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το 
κράτος μέλος ή νομικό πρόσωπο που αυτό 
καθορίζει, στο οποίο αναγράφεται  η 
ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου ή 
τμημάτων αυτού υπολογιζόμενη 
ακολουθώντας μεθοδολογία που 

(8) πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το 
κράτος μέλος ή νομικό πρόσωπο που αυτό 
καθορίζει, στο οποίο αναγράφεται  η 
ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου ή 
τμημάτων αυτού καθοριζόμενη 
ακολουθώντας μεθοδολογία που 
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θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η συνοχή της ορολογίας με εκείνη του παραρτήματος Ι.

Τροπολογία 174
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «βέλτιστο από πλευράς κόστους 
επίπεδο»: το χαμηλότερο επίπεδο κόστους 
κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 
κτηρίου, που καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος επενδύσεων, συντήρησης 
και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων 
και των δαπανών για ενέργεια), και κατά 
περίπτωση τα κέρδη από την παραχθείσα 
ενέργεια και τις δαπάνες διάθεσης·

(10) «βέλτιστο από πλευράς κόστους 
επίπεδο»: το επίπεδο κόστους κατά την 
διάρκεια του κύκλου ζωής ενός κτηρίου, 
που οδηγεί στη χρήση των βέλτιστων 
τεχνολογιών και των υψηλότερων 
δυνατών απαιτήσεων ως προς τις 
ενεργειακές επιδόσεις ενός κτηρίου. Το 
κόστος αυτό καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος επενδύσεων, συντήρησης 
και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων 
και των δαπανών για ενέργεια), και κατά 
περίπτωση τα κέρδη από την παραχθείσα 
ενέργεια, τις δαπάνες διάθεσης και το 
περιβαλλοντικό κόστος, 
συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού 
κόστους της κλιματικής αλλαγής και 
άλλα κοινωνικά κόστη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο βέλτιστο από άποψη κόστους επίπεδο ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών επιδόσεων που 
προκύπτει από τη μεθοδολογία της Επιτροπής θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη το 
οικονομικό κόστος που θα είχε η μη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κτήρια. 
Παρόλο που οι απαιτήσεις θα πρέπει να είναι δυνατόν να πληρούνται με λογικό κόστος,  θα 
πρέπει να είναι αυστηρές όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, ούτως ώστε να 
επιτυγχάνονται οι υψηλότερες δυνατές απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων ενός κτηρίου.
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Τροπολογία 175
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «βέλτιστο από πλευράς κόστους 
επίπεδο»: το χαμηλότερο επίπεδο κόστους 
κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 
κτηρίου, που καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος επενδύσεων, συντήρησης 
και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων 
και των δαπανών για ενέργεια), και κατά 
περίπτωση τα κέρδη από την παραχθείσα 
ενέργεια και τις δαπάνες διάθεσης·

(10) «βέλτιστο από πλευράς κόστους 
επίπεδο»: το χαμηλότερο επίπεδο κόστους 
κατά την διάρκεια ζωής των μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας, που καθορίζεται 
λαμβάνοντας υπόψη το κόστος 
επενδύσεων, συντήρησης και λειτουργίας 
(συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών 
για ενέργεια), και κατά περίπτωση τα 
κέρδη από την παραχθείσα ενέργεια, τις 
δαπάνες διάθεσης, και στην περίπτωση 
εκμισθωμένων κτηρίων το πραγματικό 
εισόδημα από μισθώματα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Gebäude überstehen, zumindest wenn sie vernünftig gebaut wurden, meist über 100 Jahre. 
Der Lebenszyklus des Gebäudes als solchem ist daher als Maßstab gerade angesichts des 
technischen Fortschritts völlig ungeeignet. Die Nutzungs- und Lebensdauer der tatsächlichen 
Investition – etwa in neue Fenster – ist daher entscheidend! Ferner nimmt die Kommission 
keine Rücksicht auf vermieteten Gebäudebestand, bei dem die Investitionen nicht über 
eingesparte Energiekosten refinanziert werden können, sondern allenfalls über die miete. 
Hier sind aber dann die tatsächlich erzielten Mieteinnahmen zu berücksichtigen.

Τροπολογία 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «βέλτιστο από πλευράς κόστους 
επίπεδο»: το χαμηλότερο επίπεδο κόστους 
κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 

(10) «βέλτιστο από πλευράς κόστους 
επίπεδο»: το βέλτιστη από οικονομικής 
άποψης σχέση μεταξύ ενεργειακών 
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κτηρίου, που καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος επενδύσεων, συντήρησης 
και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων 
και των δαπανών για ενέργεια), και κατά 
περίπτωση τα κέρδη από την παραχθείσα 
ενέργεια και τις δαπάνες διάθεσης·

επιδόσεων και κόστους κατά την διάρκεια 
του κύκλου ζωής ενός κτηρίου, που 
καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το 
κόστος επενδύσεων, συντήρησης και 
λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων και 
των δαπανών για ενέργεια), και κατά 
περίπτωση τα κέρδη από την παραχθείσα 
ενέργεια και τις δαπάνες διάθεσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών ορισμός αναφέρεται μόνο στην τιμή/κόστος, δεν λαμβάνει υπόψη το επίπεδο των 
εξοικονομήσεων ενέργειας. Το βέλτιστο επίπεδο ενεργειακών επιδόσεων και κόστους είναι το 
καλύτερο.

Τροπολογία 177
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «βέλτιστο από πλευράς κόστους 
επίπεδο»: το χαμηλότερο επίπεδο κόστους 
κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 
κτηρίου, που καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος επενδύσεων, συντήρησης 
και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων 
και των δαπανών για ενέργεια), και κατά 
περίπτωση τα κέρδη από την παραχθείσα 
ενέργεια και τις δαπάνες διάθεσης·

(10) «βέλτιστο από πλευράς κόστους 
επίπεδο»: το χαμηλότερο επίπεδο κόστους 
κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 
κτηρίου, που καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος επενδύσεων, το 
εξωτερικό κόστος και τα οφέλη, το 
κόστος συντήρησης και λειτουργίας 
(συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών 
για ενέργεια), και κατά περίπτωση τα 
κέρδη από την παραχθείσα ενέργεια και τις 
δαπάνες διάθεσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιβαλλοντικές δαπάνες και τα οφέλη έχουν τεράστια σημασία και πρέπει να 
συνεκτιμώνται.



PE420.139v01-00 96/112 AM\768653EL.doc

EL

Τροπολογία 178
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «βέλτιστο από πλευράς κόστους 
επίπεδο»: το χαμηλότερο επίπεδο κόστους 
κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 
κτηρίου, που καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος επενδύσεων, συντήρησης 
και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων 
και των δαπανών για ενέργεια), και κατά 
περίπτωση τα κέρδη από την παραχθείσα 
ενέργεια και τις δαπάνες διάθεσης·

(10) «βέλτιστο από πλευράς κόστους 
επίπεδο»: το χαμηλότερο επίπεδο κόστους 
κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 
κτηρίου, που καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος επενδύσεων, συντήρησης 
και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων 
και των δαπανών για ενέργεια), και κατά 
περίπτωση τα κέρδη από την παραχθείσα 
ενέργεια, τις δαπάνες διάθεσης, όπως και 
τις περιβαλλοντικές δαπάνες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επίσης σημαντικό να συνεκτιμηθούν και να ενσωματωθούν το περιβαλλοντικό κόστος που 
προκαλείται από τα κτήρια, έτσι ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο επίπεδο από την άποψη των 
μακροπρόθεσμων ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.

Τροπολογία 179
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «βέλτιστο από πλευράς κόστους 
επίπεδο»: το χαμηλότερο επίπεδο κόστους 
κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 
κτηρίου, που καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος επενδύσεων, συντήρησης 
και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων 
και των δαπανών για ενέργεια), και κατά 
περίπτωση τα κέρδη από την παραχθείσα 
ενέργεια και τις δαπάνες διάθεσης·

(10) «βέλτιστο από πλευράς κόστους 
επίπεδο»: το χαμηλότερο επίπεδο κόστους 
κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 
κτηρίου, που καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος επενδύσεων, συντήρησης 
και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων 
και των δαπανών για ενέργεια), και κατά 
περίπτωση τα κέρδη από την παραχθείσα 
ενέργεια, τις δαπάνες διάθεσης, τα 
διαφορετικά είδη δόμησης και τις 
διαφορετικές περιόδους απόσβεσης των 
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εμπλεκόμενων παραγόντων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που είναι σημαντικό οι αποφάσεις που αφορούν τις βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης να βασίζονται σε μια ανάλυση του τι είναι βέλτιστο από άποψη κόστους, πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ότι αυτό θα διαφέρει ανάλογα με το είδος της δόμησης και τους 
εμπλεκόμενους παράγοντες. Στην περίπτωση της σχέσης ιδιοκτήτη-μισθωτή, θα είναι συχνά ο 
ιδιοκτήτης εκείνος που θα επωμίζεται το κόστος, ενώ ο μισθωτής απολαμβάνει τα οφέλη από 
τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις· το παραπάνω αποτελεί σαφές εμπόδιο για πραγματικές 
βελτιώσεις.

Τροπολογία 180
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 10 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «βέλτιστο από πλευράς κόστους 
επίπεδο»: το χαμηλότερο επίπεδο κόστους 
κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 
κτηρίου, που καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος επενδύσεων, συντήρησης 
και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων 
και των δαπανών για ενέργεια), και κατά 
περίπτωση τα κέρδη από την παραχθείσα 
ενέργεια και τις δαπάνες διάθεσης·

(10) «βέλτιστο από πλευράς κόστους 
επίπεδο»: το χαμηλότερο επίπεδο κόστους 
κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 
κτηρίου, που καθορίζεται λαμβάνοντας 
υπόψη το κόστος επενδύσεων, συντήρησης 
και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων 
και των δαπανών για ενέργεια), και κατά 
περίπτωση τα κέρδη από την παραχθείσα 
ενέργεια, τις δαπάνες διάθεσης, τα 
διαφορετικά είδη δόμησης και τις 
διαφορετικές περιόδους αποπληρωμής 
των εμπλεκόμενων παραγόντων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι είναι σημαντικό οι αποφάσεις που αφορούν βελτιώσεις των ενεργειακών επιδόσεων να 
βασίζονται σε ανάλυση του τί είναι βέλτιστο από άποψη κόστους, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
ότι αυτό θα διαφέρει ανάλογα με το είδος της δόμησης και τους εμπλεκόμενους παράγοντες. 
Στην περίπτωση της σχέσης ιδιοκτήτη-μισθωτή, θα είναι συχνά ο ιδιοκτήτης εκείνος που θα 
επωμίζεται το κόστος, ενώ ο μισθωτής απολαμβάνει τα οφέλη από τις πραγματοποιηθείσες 
επενδύσεις· το παραπάνω αποτελεί σαφές εμπόδιο για πραγματικές βελτιώσεις.
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Τροπολογία 181
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) «αερισμός με ανάκτηση 
θερμότητας»: κεντρικό ή αποκεντρωμένο 
σύστημα διαρκούς ροής αέρα που 
χρησιμοποιεί εναλλάκτες θερμότητας για 
την μεταφορά ενέργειας από τον 
εξαγόμενο στον εισαγόμενο αέρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να δοθεί σαφής ορισμός του «αερισμού με ανάκληση θερμότητας» που είναι 
όρος που σχετίζεται και με τις τροπολογίες των άρθρων 6, 7 και 14α (νέο).

Τροπολογία 182
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «αντλία θερμότητας »: συσκευή ή 
εγκατάσταση που εξάγει θερμότητα σε 
χαμηλή θερμοκρασία από τον αέρα, το 
νερό ή το έδαφος και την διοχετεύει στο 
κτήριο.

(14)  «αντλία θερμότητας»: μηχανή, 
συσκευή ή εγκατάσταση που μεταφέρει 
θερμότητα από το φυσικό περιβάλλον, 
όπως από τον αέρα, το νερό ή το έδαφος
σε κτήρια ή βιομηχανικές εφαρμογές 
αντιστρέφοντας τη φυσική ροή της 
θερμότητας (από χαμηλότερη σε 
υψηλότερη θερμοκρασία). Η ποσότητα 
ενέργειας του περιβάλλοντος που 
συλλέγεται στις αντλίες θερμότητας η 
οποία θεωρείται ανανεώσιμη μορφή 
ενέργειας για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας είναι εκείνη που ορίζεται από την 
οδηγία 2009/.../EΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την προαγωγή της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της αντλίας θερμότητας και της μεθοδολογίας που ακολουθείται για τον υπολογισμό 
της πρωτογενούς ενέργειας και της αποτελεσματικότητας τέτοιων μηχανισμών πρέπει να 
συμφωνεί με την οδηγία σχετικά με την προαγωγή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 183
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «αντλία θερμότητας »: συσκευή ή 
εγκατάσταση που εξάγει θερμότητα σε 
χαμηλή θερμοκρασία από τον αέρα, το 
νερό ή το έδαφος και την διοχετεύει στο 
κτήριο.

(14) «αντλία θερμότητας»: κεντρική 
μονάδα με ηλεκτρικό σύστημα ψύξης που 
παρέχει θέρμανση χώρων και ζεστό νερό 
εξάγοντας θερμότητα σε χαμηλή 
θερμοκρασία από εξωτερικά μέσα, όπως 
ο αέρας, το νερό ή το έδαφος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση της Επιτροπής εισάγεται η χρήση συστημάτων κλιματισμού ως αντλιών 
θερμότητας. Τα συστήματα κλιματισμού δεν είναι δυνατόν να παράγουν νερό δικτύου και 
καλύπτονται ήδη από την πρόταση τροπολογίας του άρθρου 2 παράγραφος 11.
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Τροπολογία 184
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «αντλία θερμότητας »: συσκευή ή 
εγκατάσταση που εξάγει θερμότητα σε 
χαμηλή θερμοκρασία από τον αέρα, το 
νερό ή το έδαφος και την διοχετεύει στο 
κτήριο.

(14) «αντλία θερμότητας »: συσκευή ή 
εγκατάσταση που εξάγει θερμότητα ή 
ψύχος σε χαμηλή θερμοκρασία από τον 
αέρα, το νερό ή το έδαφος και την 
διοχετεύει στο κτήριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την παραγωγή ηλεκτρισμού, 
τηλεθέρμανση και άλλες άμεσες χρήσεις, είτε, με τη βοήθεια συσκευών όπως οι αντλίες 
θέρμανσης, για τη θέρμανση και ψύξη μεμονωμένων οικιών ή συγκροτημάτων κτηρίων ή για 
τριτογενείς δραστηριότητες.

Τροπολογία 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) «σύστημα φωτισμού»: ο 
συνδυασμός των στοιχείων που 
χρειάζονται για να παράσχουν ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο φωτισμού.

Or. en



AM\768653EL.doc 101/112 PE420.139v01-00

EL

Τροπολογία 186
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α)«τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη": η 
κατανομή θερμικής ενέργειας υπό τη 
μορφή ατμού, ζεστού νερού ή κρύων 
υγρών από μια κεντρική πηγή παραγωγής 
μέσω ενός δικτύου σε περισσότερα του 
ενός κτήρια για τη θέρμανση ή ψύξη 
χώρων, διεργασιών ή για τη θέρμανση 
νερού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να περιλαμβάνει ορισμό της τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. Οι υποδομές αυτές 
είναι σημαντικές καθώς επιτρέπουν την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 187
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) «αντλίες θερμότητα 
ψύξης/θέρμανσης»: εξοπλισμός ή 
εγκαταστάσεις που έχουν τη δυνατότητα 
να παρέχουν σε ένα κτήριο θέρμανση και 
ψύξη με τη χρήση του αέρα, του νερού 
και του εδάφους ως πηγών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να περιληφθούν οι αντλίες θερμότητας ψύξης/θέρμανσης στο πεδίο 
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εφαρμογής των άρθρων 13 και 14 λόγω των μεγάλων εξελίξεων σε αυτόν τον τομέα.  Για αυτό 
είναι απαραίτητος ένας σαφής ορισμός σε κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) «ενεργειακή ένδεια»: η κατάσταση 
όπου ένα νοικοκυριό πρέπει να δαπανά 
περισσότερο από το 10% των εσόδων του 
στην εξόφληση λογαριασμών για 
υπηρεσίες παροχής ενέργειας 
προκειμένου να θερμαίνει την οικεία του 
σε επαρκή βαθμό, βάσει των επιπέδων 
που συνιστά η Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι τεχνικά απαραίτητο να δοθεί ορισμός της «ενεργειακής ένδειας», που είναι ένας όρος που 
εμφανίζεται στην τροπολογία 31.

Τροπολογία 189
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) «οικιακή ενεργειακή ένδεια»: η 
κατάσταση όπου ένα νοικοκυριό δεν έχει 
την οικονομικη δυνατότητα να πληρώσει 
για το επαρκές επίπεδο, όπως αυτό 
προτείνεται από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, θέρμανσης και ψύξης 
χώρου, παροχής ζεστού νερού και 
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ηλεκτρισμού για τον φωτισμό και τη 
λειτουργία συσκευών, ή δαπανά 
περισσότερο από το 10% του 
εισοδήματός του σε λογαριασμούς 
τέτοιων υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η «οικιστική ενεργειακή ένδεια» προτείνεται έναντι της «ενεργειακής ένδειας» του εισηγητή 
προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση με την έλλειψη πρόσβασης λόγω της έλλειψης 
ενεργειακών υποδομών, η οποία ορισμένες φορές χαρακτηρίζεται ως ενεργειακή ένδεια. Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ως «σημαντικό ποσό»  έχει οριστεί το 10% του εισοδήματος του 
νοικοκυριού που δαπανάται για την ενέργεια. Η οικιακή ενεργειακή ένδεια περιλαμβάνεται στη 
πρόταση τροπολογίας των άρθρων 7 και 9α.

Τροπολογία 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) «σχέδιο φωτισμού»: ένα σχήμα ή 
εικόνα της θέσης και τοποθέτησης των 
φωτιστικών σωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
εξοπλισμού ελέγχου τους.  

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του σχεδίου φωτισμού είναι η επιλογή των σωστών κριτηρίων για το φωτισμό 
σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, με τη χρήση των πιο ενεργειακά 
αποδοτικών συστημάτων φωτισμού.

Or. en
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Τροπολογία 191
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, μεθοδολογία 
υπολογισμού των ενεργειακών επιδόσεων 
κτηρίων βάσει του γενικού πλαισίου το 
οποίο παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

Η Επιτροπή θεσπίζει έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2009 μεθοδολογία 
υπολογισμού των ενεργειακών επιδόσεων 
κτηρίων βάσει του γενικού πλαισίου το 
οποίο παρατίθεται στο παράρτημα Ι. Η 
μεθοδολογία διακρίνει τα νεόδμητα από 
τα υφιστάμενα κτήρια, τις διάφορες 
κατηγορίες κτηρίων και τις κλιματικές 
ζώνες· ενσωματώνει εξωτερικούς 
παράγοντες στους βέλτιστους από 
άποψης κόστους υπολογισμούς. 
Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 21 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας και απλότητας, πρέπει η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου να εναρμονιστεί το συντομότερο δυνατόν. Η μεθοδολογία 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές μεταξύ νεόδμητων και υφιστάμενων κτηρίων, 
μεταξύ διαφόρων κατηγοριών κτηρίων και κλιματικών ζωνών.



AM\768653EL.doc 105/112 PE420.139v01-00

EL

Τροπολογία 192
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, μεθοδολογία 
υπολογισμού των ενεργειακών επιδόσεων 
κτηρίων βάσει του γενικού πλαισίου το 
οποίο παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, συγκριτική 
μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων κτηρίων βάσει του 
γενικού πλαισίου το οποίο παρατίθεται στο 
παράρτημα Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικά μετρικά συστήματα, δεν είναι σε θέση 
να συγκρίνουν τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων τους.

Τροπολογία 193
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, μεθοδολογία 
υπολογισμού των ενεργειακών επιδόσεων 
κτηρίων βάσει του γενικού πλαισίου το 
οποίο παρατίθεται στο παράρτημα Ι. 

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, μεθοδολογία 
υπολογισμού των ενεργειακών επιδόσεων 
κτηρίων βάσει της χρήσης πρωτογενούς 
ενέργειας σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο
το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα Ι. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ενέργεια που χρειάζεται για να καλυφθούν οι ανάγκες για τελική 
ενέργεια προκειμένου να υπολογιστεί ο πραγματικός αντίκτυπος που έχουν οι αποφάσεις που 
αφορούν την ενέργεια στο περιβάλλον. Η ενιαία μεθοδολογία υπολογισμού σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο είναι προτιμότερη από ότι ένα ευρύ φάσμα περιφερειακών και εθνικών μεθοδολογιών.
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Τροπολογία 194
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, μεθοδολογία 
υπολογισμού των ενεργειακών επιδόσεων 
κτηρίων βάσει του γενικού πλαισίου το 
οποίο παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, 
εναρμονισμένη μεθοδολογία υπολογισμού 
των ενεργειακών επιδόσεων κτηρίων βάσει 
του γενικού πλαισίου το οποίο παρατίθεται 
στο παράρτημα Ι.

Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
χρησιμοποιεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοινή μεθοδολογία υπολογισμού στην ΕΕ όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων  
θα είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη εναρμόνιση του τομέα δομικών κατασκευών. Η παρούσα 
πρόταση θα εξουσιοδοτήσει κάθε κράτος μέλος να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει τη δική του 
μεθοδολογία υπολογισμού. Η συγκρισιμότητα των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων ρέπει 
να είναι εγγυημένη σε όλη την ΕΕ.

Ευρωπαϊκά πρότυπα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης - CEN) όσον αφορά την ενεργειακή 
απόδοση έχουν ήδη αναπτυχθεί. Η κοινή δεσμευτική μεθοδολογία υπολογισμού για όλα τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να βασίζεται σε αυτά τα πρότυπα, τα οποία θα επιτρέψουν μια 
πραγματική ευρωπαϊκή εναρμόνιση.

Τροπολογία 195
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
χρησιμοποιεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Or. en



AM\768653EL.doc 107/112 PE420.139v01-00

EL

Αιτιολόγηση

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of its own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Τροπολογία 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για την εναρμονισμένη μεθοδολογία υπολογισμού που θα εφαρμόζεται από όλα 
τα κράτη μέλη θα οριστούν στο παράρτημα Ι. Η μεθοδολογία υπολογισμού θα συνιστά 
εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο. Τα κράτη μέλη θα παρέχουν τις αντικειμενικές 
παραμέτρους που θα συνοδεύουν τη μεθοδολογία.

Τροπολογία 197
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο.

Διαγράφεται
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η μεθοδολογία υπολογισμού πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε επίπεδο Κοινότητας.

Τροπολογία 198
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο.

Διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για την εναρμονισμένη μεθοδολογία υπολογισμού που θα χρησιμοποιείται από 
όλα τα κράτη μέλη θα καθοριστούν στο παράρτημα Ι. Η μεθοδολογία υπολογισμού θα συνιστά 
εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο. Τα κράτη μέλη θα παράσχουν αντικειμενικές παραμέτρους, 
οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στη μεθοδολογία.

Τροπολογία 199
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο.

Η μεθοδολογία αυτή θα βασίζεται σε 
ευρωπαϊκό πρότυπο που θα αναπτυχθεί 
μελλοντικά.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπή θα οδηγούσε σε κατακερματισμό της αγοράς. Προς όφελος της 
συγκρισιμότητας, θα έπρεπε να αναπτυχθεί ευρωπαϊκό πρότυπο.

Τροπολογία 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο.

Η μεθοδολογία θεσπίζεται σε εθνικό 
επίπεδο. Τα πρότυπα για την ενεργειακή 
ανάλυση της δόμησης αξιολογούνται σε 
εθνικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεθοδολογία θεσπίζεται σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αποφευχθεί η διαφοροποίηση 
στον υπολογισμό των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.

Τροπολογία 201
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο.

Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of its own calculation 
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methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Τροπολογία 202
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο.

Η μεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο σε διαβούλευση με 
τον δημόσιο τομέα και με άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια και η ορθή διαβούλευση είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της ηγετικής θέσης του 
δημοσίου τομέα, η οποία  είναι ο στόχος της προτεινόμενης αναδιατύπωσης της οδηγίας.   Τα 
ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την άμεση γνώση και την πραγματογνωμοσύνη που χρειάζεται για 
την εκτίμηση του τεχνικώς εφικτού των προβλεπόμενων μέτρων και μπορούν να προσφέρουν 
πολύτιμη γνώση  για την  αποτελεσματικότερη και πιο μακροπρόθεσμη βελτίωση των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.

Τροπολογία 203
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο.

Η μεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο, σε διαβούλευση 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη..

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια και η ορθή διαβούλευση είναι αναγκαίες.  Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την 
άμεση γνώση και την πραγματογνωμοσύνη που χρειάζεται για την εκτίμηση του τεχνικώς 
εφικτού των προβλεπόμενων μέτρων και μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη γνώση  για την  
αποτελεσματικότερη και πιο μακροπρόθεσμη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των 
κτηρίων.

Τροπολογία 204
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
εκφράζονται με διαφανή τρόπο και 
περιλαμβάνουν δείκτη για τις εκπομπές 
C02 και για τη ζήτηση πρωτογενούς 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συνολικός πολιτικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η μείωση του αντίκτυπου του CO2 
στα κτήρια. Για αυτόν τον λόγο ο στόχος αυτός θα πρέπει να αναφερθεί ξεκάθαρα στο άρθρο 3.

Τροπολογία 205
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
εκφράζονται με διαφανή τρόπο και 
περιλαμβάνουν δείκτη για τις εκπομπές 
C02 και για τη ζήτηση πρωτογενούς 
ενέργειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο συνολικός πολιτικός στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η μείωση του αντίκτυπου του CO2 
στα κτήρια. Για αυτόν τον λόγο ο στόχος αυτός θα πρέπει να αναφερθεί ξεκάθαρα στο άρθρο 3.
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