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Τροπολογία 361
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση 
συστήματος πιστοποίησης των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων. Το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
περιλαμβάνει τις ενεργειακές επιδόσεις του 
κτηρίου και τιμές αναφοράς, όπως 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων  , ώστε να επιτρέπει στους 
ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτηρίου 
ή τμημάτων αυτού  να συγκρίνουν και να 
αξιολογούν τις ενεργειακές επιδόσεις του .

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για τη θέσπιση συστήματος 
πιστοποίησης των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων. Για κτήρια μη 
προοριζόμενα για κατοικία θεσπίζεται 
ενιαίο εναρμονισμένο πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων ούτως ώστε οι 
οικονομικοί παράγοντες που 
δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ 
να μπορούν να συγκρίνουν και να 
βελτιώνουν τις ενεργειακές τους 
επιδόσεις. Το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων περιλαμβάνει τις ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου και τιμές αναφοράς, 
όπως ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων  , ώστε να επιτρέπει στους 
ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτηρίου 
ή τμημάτων αυτού  να συγκρίνουν και να 
αξιολογούν τις ενεργειακές επιδόσεις του .

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, τα κριτήρια αξιολόγησης και χορήγησης πιστοποιητικών ενεργειακών 
επιδόσεων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών με αποτέλεσμα να είναι πολύ 
δύσκολη η σύγκριση των ενεργειακών επιδόσεων σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στις διάφορες 
χώρες. Η θέσπιση εναρμονισμένου πιστοποιητικού θα διευκολύνει τις εταιρείες να 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις και να βελτιώνουν τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
με συνεπέστερο τρόπο.
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Τροπολογία 362
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση 
συστήματος πιστοποίησης των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων. Το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
περιλαμβάνει τις ενεργειακές επιδόσεις του 
κτηρίου και τιμές αναφοράς, όπως 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων  , ώστε να επιτρέπει στους 
ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτηρίου 
ή τμημάτων αυτού  να συγκρίνουν και να 
αξιολογούν τις ενεργειακές επιδόσεις του .

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση 
συστήματος πιστοποίησης των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων. Για 
κτήρια μη προοριζόμενα για κατοικία 
θεσπίζεται ενιαίο εναρμονισμένο 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
ούτως ώστε οι οικονομικοί παράγοντες 
που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την 
ΕΕ να μπορούν να συγκρίνουν και να 
βελτιώνουν τις ενεργειακές τους 
επιδόσεις. Το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων περιλαμβάνει τις ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου και τιμές αναφοράς, 
όπως ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων  , ώστε να επιτρέπει στους 
ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτηρίου 
ή τμημάτων αυτού  να συγκρίνουν και να 
αξιολογούν τις ενεργειακές επιδόσεις του .

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, τα κριτήρια αξιολόγησης και χορήγησης πιστοποιητικών ενεργειακών 
επιδόσεων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών με αποτέλεσμα να είναι πολύ 
δύσκολη η σύγκριση των ενεργειακών επιδόσεων σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στις διάφορες 
χώρες. Η θέσπιση εναρμονισμένου πιστοποιητικού θα διευκολύνει τις εταιρείες να 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις και να βελτιώνουν τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
με συνεπέστερο τρόπο.
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Τροπολογία 363
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση 
συστήματος πιστοποίησης των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων. Το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
περιλαμβάνει τις ενεργειακές επιδόσεις του 
κτηρίου και τιμές αναφοράς, όπως
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων  , ώστε να επιτρέπει στους 
ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτηρίου 
ή τμημάτων αυτού  να συγκρίνουν και να 
αξιολογούν τις ενεργειακές επιδόσεις του .

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση 
συστήματος πιστοποίησης των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων. Το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
περιλαμβάνει τις ενεργειακές επιδόσεις του 
κτηρίου (εκφραζόμενες τουλάχιστον με 
αριθμητικούς δείκτες για τις εκπομπές 
CO2 και τη ζήτηση πρωτογενούς 
ενέργειας σύμφωνα με το Παράρτημα I) 
και ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, ώστε να επιτρέπει στους 
ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτηρίου 
ή τμημάτων αυτού να συγκρίνουν και να 
αξιολογούν τις ενεργειακές επιδόσεις του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αναφέρεται στη ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας και στις εκπομπές CO2. Επομένως, η 
ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας και οι εκπομπές CO2 πρέπει να αναγράφονται συστηματικά στο 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων.

Τροπολογία 364
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση 
συστήματος πιστοποίησης των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων. Το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
περιλαμβάνει τις ενεργειακές επιδόσεις του 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση 
συστήματος πιστοποίησης των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων. Το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
περιλαμβάνει τις ενεργειακές επιδόσεις του 
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κτηρίου και τιμές αναφοράς, όπως 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων , ώστε να επιτρέπει στους 
ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτηρίου 
ή τμημάτων αυτού  να συγκρίνουν και να 
αξιολογούν τις ενεργειακές επιδόσεις του.

κτηρίου, την πραγματική ενέργεια που 
καταναλώνεται ετησίως όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα 1, και τιμές αναφοράς, 
όπως ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, ώστε να επιτρέπει στους 
ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτηρίου 
ή τμημάτων αυτού να συγκρίνουν και να 
αξιολογούν τις ενεργειακές επιδόσεις του.
Όταν οι τιμές αναφοράς περιλαμβάνουν 
δείκτη επιδόσεων για τις εκπομπές CO2, ο 
δείκτης αυτός ρέπει να υπολογίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής και προκειμένου να υπάρχουν εναρμονισμένοι ορισμοί για τα κτήρια 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ένας ενιαίος αριθμητικός 
δείκτης για τις εκπομπές CO2 , όπως αναφέρεται στο παράρτημα 1.  Ο δείκτης αυτός πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται ή αποφεύγονται 
ανάλογα με την αύξηση ή μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.  Ο δείκτης αυτός 
θα διευκολύνει την καθιέρωση ενός εναρμονισμένου πιστοποιητικού ενεργειακών επιδόσεων.

Τροπολογία 365
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση 
συστήματος πιστοποίησης των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων. Το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
περιλαμβάνει τις ενεργειακές επιδόσεις του 
κτηρίου και τιμές αναφοράς, όπως 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων  , ώστε να επιτρέπει στους 
ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτηρίου 
ή τμημάτων αυτού  να συγκρίνουν και να 
αξιολογούν τις ενεργειακές επιδόσεις του .

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση 
συστήματος πιστοποίησης των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων. Το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
περιλαμβάνει τις ενεργειακές επιδόσεις του 
κτηρίου, τη διαφορά μεταξύ της 
υπολογιζόμενης ενεργειακής ζήτησης και 
της πραγματικής ενεργειακής 
κατανάλωσης και τιμές αναφοράς, όπως 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, ώστε να επιτρέπει στους 
ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτηρίου 
ή τμημάτων αυτού να συγκρίνουν και να 
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αξιολογούν τις ενεργειακές επιδόσεις του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τιμές υπολογιζόμενης ενεργειακής ζήτησης που αναγράφονται στα πιστοποιητικά δεν 
αντιστοιχούν συχνά στις πραγματικές τιμές που καταγράφονται από τον μετρητή κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές να 
λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της υπολογιζόμενης ενεργειακής 
ζήτησης και της πραγματικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Τροπολογία 366
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με 
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας του 
κελύφους ή των τεχνικών συστημάτων του 
κτηρίου·

α) μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με 
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας του 
κελύφους του κτηρίου, 
περιλαμβανομένων των συστημάτων 
μόνωσής του, ή των τεχνικών συστημάτων 
του κτηρίου·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στις συστάσεις σχετικά με το κέλυφος του κτηρίου, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη ο στόχος 
της βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων, θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στα συστήματα 
μόνωσης.
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Τροπολογία 367
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέτρα για μεμονωμένα μέρη ή στοιχεία 
του κτηρίου ανεξάρτητα από ανακαίνιση 
μεγάλης κλίμακας του κελύφους ή των 
τεχνικών συστημάτων του κτηρίου.

β) μέτρα για μεμονωμένα μέρη ή στοιχεία 
του κτηρίου ανεξάρτητα από ανακαίνιση 
μεγάλης κλίμακας του κελύφους του 
κτηρίου, περιλαμβανομένων των 
συστημάτων μόνωσής του, ή των 
τεχνικών συστημάτων του κτηρίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στις συστάσεις σχετικά με το κέλυφος του κτηρίου, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη ο στόχος 
της βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων, θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στα συστήματα 
μόνωσης.

Τροπολογία 368
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το 
συγκεκριμένο κτήριο και παρέχουν 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τη 
σχέση κόστους/οφέλους. Η αξιολόγηση 
της σχέσης κόστους/οφέλους στηρίζεται 
σε σειρά τυπικών προϋποθέσεων όπως η 
εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας 
και των βασικών τιμών ενέργειας και των 
επιτοκίων για τις επενδύσεις που 
απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις.

3. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά
υλοποιήσιμες για το συγκεκριμένο κτήριο 
και παρέχουν διαφανείς πληροφορίες 
σχετικά με τη σχέση κόστους/οφέλους. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μολονότι η ενσωμάτωση συστάσεων στο πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων είναι ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτη, είναι αμφίβολο κατά πόσον μπορεί να αναμένεται από τους εμπειρογνώμονες που 
διενεργούν τις διαδικασίες πιστοποίησης να μπορούν να υπολογίζουν την εξοικονόμηση 
ενέργειας που προκύπτει από την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή τα 
επιτόκια για τις αναγκαίες επενδύσεις. Επομένως είναι αρκετό να περιλαμβάνεται αναφορά σε 
περαιτέρω πληροφορίες που παρέχουν οι συστάσεις σχετικά με τη σχέση κόστους/οφέλους.

Τροπολογία 369
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το 
συγκεκριμένο κτήριο και παρέχουν 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τη 
σχέση κόστους/οφέλους. Η αξιολόγηση 
της σχέσης κόστους/οφέλους στηρίζεται 
σε σειρά τυπικών προϋποθέσεων όπως η 
εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας 
και των βασικών τιμών ενέργειας και των 
επιτοκίων για τις επενδύσεις που 
απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις.

3. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το 
συγκεκριμένο κτήριο και παρέχουν 
διαφανή στοιχεία σχετικά με τη σχέση 
κόστους/οφέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα πιστοποιητικό για την ενέργεια δεν υποκαθιστά την παροχή συμβουλών σχετικά με την 
ενέργεια, αλλά εξυπηρετεί απλώς την πληροφόρηση. Στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών 
πρέπει επιπλέον να λαμβάνονται υπόψη οι τρέχουσες ενεργειακές τιμές, η πιθανή εξέλιξή τους, 
τα επιτόκια και η εξέλιξή τους καθώς και άλλες παράμετροι - τα πιστοποιητικά ενεργειακών 
επιδόσεων δεν καλύπτουν αυτές τις πτυχές, αλλά απλώς παρέχουν μια στιγμιαία εικόνα, η οποία 
διευκολύνει τη συγκρισιμότητα.
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Τροπολογία 370
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το 
συγκεκριμένο κτήριο και παρέχουν 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τη 
σχέση κόστους/οφέλους. Η αξιολόγηση 
της σχέσης κόστους/οφέλους στηρίζεται 
σε σειρά τυπικών προϋποθέσεων όπως η 
εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας 
και των βασικών τιμών ενέργειας και των 
επιτοκίων για τις επενδύσεις που 
απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις.

3. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το 
συγκεκριμένο κτήριο και παρέχουν 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τη 
σχέση κόστους/οφέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενοι υπολογισμοί της σχέσης κόστους/οφέλους υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια του 
μέσου "πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων" και είναι δυνατό να καλυφθούν μόνο με 
σημαντικές πρόσθετες δαπάνες, που θα επιβάρυναν υπέρ το δέον τον καθένα ξεχωριστά. Οι 
υπολογισμοί της σχέσης κόστους-οφέλους πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης 
παροχής συμβουλών για την ενέργεια, η χρήση της οποίας θα είναι προαιρετική. 

Τροπολογία 371
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το 
συγκεκριμένο κτήριο και παρέχουν 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τη 
σχέση κόστους/οφέλους. Η αξιολόγηση 
της σχέσης κόστους/οφέλους στηρίζεται 
σε σειρά τυπικών προϋποθέσεων όπως η

3. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το 
συγκεκριμένο κτήριο και παρέχουν 
διαφανείς πληροφορίες, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον σαφής 
ένδειξη του υπολογιζόμενου δυναμικού 
εξοικονόμησης ενέργειας του μέτρου, η 
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εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας και 
των βασικών τιμών ενέργειας και των 
επιτοκίων για τις επενδύσεις που 
απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις.

καθαρή παρούσα αξία και το κόστος 
επενδύσεων για το συγκεκριμένο κτήριο ή 
τύπο κτηρίου. Η αξιολόγηση στηρίζεται σε 
σειρά τυπικών προϋποθέσεων, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον την εκτίμηση 
της εξοικονόμησης ενέργειας και των 
βασικών τιμών ενέργειας, των 
οικονομικών ή φορολογικών κινήτρων 
και των επιτοκίων για τις επενδύσεις που 
απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ιδιοκτήτες των κτηρίων να εφαρμόσουν τις συστάσεις, το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες ελάχιστες 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 
εκάστου μέτρου και σχετικά με τα φορολογικά και οικονομικά κίνητρα που συνδέονται με τις 
συστάσεις. Προτείνεται η διαγραφή των λέξεων "της σχέσης κόστους/οφέλους", για να μην 
περιοριστεί η ελευθερία των καταναλωτών να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο, εάν το αποφασίσουν, 
για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου τους.

Τροπολογία 372
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το 
συγκεκριμένο κτήριο και παρέχουν 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τη 
σχέση κόστους/οφέλους. Η αξιολόγηση 
της σχέσης κόστους/οφέλους στηρίζεται σε 
σειρά τυπικών προϋποθέσεων όπως η 
εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας και 
των βασικών τιμών ενέργειας και των 
επιτοκίων για τις επενδύσεις που 
απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις.

3. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το 
συγκεκριμένο κτήριο και παρέχουν 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τη 
σχέση κόστους/οφέλους και την περίοδο 
απόσβεσης σύμφωνα με το κόστος 
κατασκευής που ισχύει στην αγορά των 
κρατών μελών κατά τη στιγμή έκδοσης 
του πιστοποιητικού. Η αξιολόγηση της 
σχέσης κόστους/οφέλους στηρίζεται σε 
σειρά τυπικών προϋποθέσεων όπως η 
εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας και 
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των βασικών τιμών ενέργειας, των 
διαθέσιμων οικονομικών ή φορολογικών 
κινήτρων και των επιτοκίων για τις 
επενδύσεις που απαιτούνται για να 
υλοποιηθούν οι συστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθούν στους ιδιοκτήτες των κτηρίων κίνητρα για την υλοποίηση των 
συστάσεων που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων, το πιστοποιητικό 
πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την περίοδο απόσβεσης και τα φορολογικά και 
οικονομικά κίνητρα που συνδέονται με τις συστάσεις.

Τροπολογία 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το 
συγκεκριμένο κτήριο και παρέχουν 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τη 
σχέση κόστους/οφέλους. Η αξιολόγηση 
της σχέσης κόστους/οφέλους στηρίζεται σε 
σειρά τυπικών προϋποθέσεων όπως η 
εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας και 
των βασικών τιμών ενέργειας και των 
επιτοκίων για τις επενδύσεις που 
απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις.

3. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά
υλοποιήσιμες για το συγκεκριμένο κτήριο 
και παρέχουν διαφανείς πληροφορίες 
σχετικά με τη σχέση κόστους/οφέλους. Η 
αξιολόγηση της σχέσης κόστους/οφέλους 
στηρίζεται σε σειρά τυπικών 
προϋποθέσεων όπως η εκτίμηση της 
εξοικονόμησης ενέργειας και των βασικών 
τιμών ενέργειας και των επιτοκίων για τις 
επενδύσεις που απαιτούνται για να 
υλοποιηθούν οι συστάσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας, όλα τα ληπτέα μέτρα πρέπει 
να είναι αποδοτικά από την άποψη του κόστους και τεχνικά υλοποιήσιμα.
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Τροπολογία 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το 
συγκεκριμένο κτήριο και παρέχουν 
διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τη 
σχέση κόστους/οφέλους. Η αξιολόγηση 
της σχέσης κόστους/οφέλους στηρίζεται σε 
σειρά τυπικών προϋποθέσεων όπως η 
εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας και 
των βασικών τιμών ενέργειας και των 
επιτοκίων για τις επενδύσεις που 
απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις.

3. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά
υλοποιήσιμες για το συγκεκριμένο κτήριο 
και παρέχουν διαφανείς πληροφορίες 
σχετικά με τη σχέση κόστους/οφέλους. Η 
αξιολόγηση της σχέσης κόστους/οφέλους 
στηρίζεται σε σειρά τυπικών 
προϋποθέσεων όπως η εκτίμηση της 
εξοικονόμησης ενέργειας και των βασικών 
τιμών ενέργειας και των επιτοκίων για τις 
επενδύσεις που απαιτούνται για να 
υλοποιηθούν οι συστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δημόσιες αρχές και οι δημόσιοι και 
ιδιωτικοί οργανισμοί που χρηματοδοτούν 
κατά κανόνα την αγορά ή την ανακαίνιση 
κτηρίων στο εκάστοτε κράτος μέλος, 
συμφωνούν να δεχθούν ότι οι εκτιμήσεις 
και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται 
στα πιστοποιητικά ενεργειακών 
επιδόσεων τα οποία έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με τα εθνικά και περιφερειακά 
συστήματα πιστοποίησης είναι επαρκούς 
ποιότητας ώστε να αποτελέσουν τη βάση 
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για τον καθορισμό του επιπέδου και των 
όρων των οικονομικών κινήτρων, των 
φορολογικών μέτρων και των όρων των 
δανείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα εθνικά πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά ακινήτων, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η 
ποιότητα, η λεπτομερής πληροφόρηση που παρέχουν και η αξιοπιστία τους είναι επαρκείς ώστε 
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρηματοοικονομικά μέσα.

Τροπολογία 376
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δημόσιες αρχές και οι δημόσιοι και 
ιδιωτικοί οργανισμοί που χρηματοδοτούν 
κατά κανόνα την αγορά ή την ανακαίνιση 
κτηρίων στο εκάστοτε κράτος μέλος, 
συμφωνούν να δεχθούν ότι οι εκτιμήσεις 
και οι συστάσεις που περιλαμβάνονται 
στα πιστοποιητικά ενεργειακών 
επιδόσεων τα οποία έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με τα εθνικά και περιφερειακά 
συστήματα πιστοποίησης είναι επαρκούς 
ποιότητας ώστε να αποτελέσουν τη βάση 
για τον καθορισμό του επιπέδου και των 
όρων των οικονομικών κινήτρων, των 
φορολογικών μέτρων και των όρων των 
δανείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα εθνικά καθεστώτα ενεργειακών επιδόσεων διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην αγορά ακινήτων, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα, η



AM\771248EL.doc 15/89 PE421.190v01-00

EL

λεπτομερής πληροφόρηση που παρέχουν και η αξιοπιστία τους είναι επαρκείς ώστε να να 
αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό του επιπέδου και των όρων των οικονομικών 
κινήτρων, των φορολογικών μέτρων και των δανείων. Η υποχρέωση των δημοσίων αρχών και 
των δανειοδοτικών οργανισμών να εγκρίνουν εν προκειμένω την ποιότητα και τη χρησιμότητα 
των πιστοποιητικών αποτελεί ένα καλό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Amendment 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων παρέχει ένδειξη του κατά πόσο 
ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής μπορούν να 
λάβουν λεπτομερέστερες πληροφορίες 
σχετικά με τις συστάσεις που περιλαμβάνει 
το πιστοποιητικό. Επιπλέον, περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν για να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις.

4. Το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων παρέχει ένδειξη του κατά πόσο 
ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής μπορούν να 
λάβουν λεπτομερέστερες πληροφορίες 
σχετικά με τις συστάσεις που περιλαμβάνει 
το πιστοποιητικό.  Επιπλέον, περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν για να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα 
φορολογικά και οικονομικά κίνητρα και 
τις υπάρχουσες δυνατότητες 
χρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα εθνικά πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά ακινήτων, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η 
ποιότητα, η λεπτομερής πληροφόρηση που παρέχουν και η αξιοπιστία τους είναι επαρκείς ώστε 
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρηματοοικονομικά μέσα.
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Τροπολογία 378
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων παρέχει ένδειξη του κατά πόσο 
ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής μπορούν να 
λάβουν λεπτομερέστερες πληροφορίες 
σχετικά με τις συστάσεις που περιλαμβάνει 
το πιστοποιητικό. Επιπλέον, περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν γα να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις.

4. Το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων παρέχει ένδειξη του κατά πόσο 
ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής μπορούν να 
λάβουν λεπτομερέστερες πληροφορίες 
σχετικά με τις συστάσεις που περιλαμβάνει 
το πιστοποιητικό. Επιπλέον, περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν γα να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις και αναφέρει τους 
μηχανισμούς που είναι διαθέσιμοι για τη 
χρηματοδότηση της υλοποίησης των 
συστάσεων με στόχο τη βελτίωση των 
ενεργειακών επιδόσεων του 
συγκεκριμένου κτηρίου.

Or. en

Τροπολογία 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων παρέχει ένδειξη του κατά πόσο 
ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής μπορούν να 
λάβουν λεπτομερέστερες πληροφορίες 
σχετικά με τις συστάσεις που περιλαμβάνει 
το πιστοποιητικό. Επιπλέον, περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν γα να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις.

4. Το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων παρέχει ένδειξη του κατά πόσο 
ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής μπορούν να 
λάβουν λεπτομερέστερες πληροφορίες
σχετικά με τις συστάσεις που περιλαμβάνει 
το πιστοποιητικό. Επιπλέον, περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν γα να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα 
φορολογικά και οικονομικά κίνητρα και 
τις υπάρχουσες δυνατότητες 
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χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 380
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων παρέχει ένδειξη του κατά πόσο 
ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής μπορούν να 
λάβουν λεπτομερέστερες πληροφορίες 
σχετικά με τις συστάσεις που περιλαμβάνει 
το πιστοποιητικό. Επιπλέον, περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν γα να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις.

4. Το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων παρέχει ένδειξη του κατά πόσο 
ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής μπορούν να 
λάβουν λεπτομερέστερες πληροφορίες 
σχετικά με τις συστάσεις που περιλαμβάνει 
το πιστοποιητικό. Επιπλέον, περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν γα να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα 
φορολογικά και οικονομικά κίνητρα και 
τις υπάρχουσες δυνατότητες 
χρηματοδότησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα εθνικά καθεστώτα ενεργειακών επιδόσεων διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην αγορά ακινήτων, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα, η 
λεπτομερής πληροφόρηση που παρέχουν και η αξιοπιστία τους είναι επαρκείς ώστε να να 
αποτελέσουν τη βάση για τον καθορισμό του επιπέδου και των όρων των οικονομικών 
κινήτρων, των φορολογικών μέτρων και των δανείων. Το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση.
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Τροπολογία 381
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι δημόσιες αρχές δίδουν το 
παράδειγμα και μεριμνούν για την 
υλοποίηση των συστάσεων που 
περιλαμβάνει το πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων εντός της 
περιόδου ισχύος του. Τα κράτη μέλη 
συμπεριλαμβάνουν στα εθνικά τους 
σχέδια χρηματοδοτικά και τεχνικά μέτρα 
προκειμένου να βοηθήσουν τις δημόσιες 
αρχές να προβούν ταχέως σε βελτιώσεις 
των ενεργειακών επιδόσεων και να 
εφαρμόσουν τις συστάσεις που 
περιλαμβάνει το πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων εντός της 
περιόδου ισχύος του. Κατά την κατάρτιση 
των εθνικών σχεδίων, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή των 
εκπροσώπων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών στη φάση του 
σχεδιασμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόμοια με την τροπολογία Ţicău αριθ. 33, αλλά οι δημόσιες αρχές χρειάζονται ειδική 
χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη για να προωθήσουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 382
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
κτηρίων τα οποία χρησιμοποιούνται από 
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δημόσιες αρχές τίθενται σε εφαρμογή 
εντός δύο ετών από την ημερομηνία 
έκδοσης του πιστοποιητικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα δημόσια κτήρια πρέπει να είναι υποδειγματικά, οι συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων πρέπει πάντοτε να τίθενται σε 
εφαρμογή καθώς οι συστάσεις αυτές μπορούν να προταθούν μόνον εάν είναι βέλτιστες από 
πλευράς κόστους.

Τροπολογία 383
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
κτηρίων τα οποία χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές τίθενται σε εφαρμογή 
εντός δύο ετών από την ημερομηνία 
έκδοσης του πιστοποιητικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές πρέπει να δίδουν το παράδειγμα: όλες οι συστάσεις που περιλαμβάνονται 
στο πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να τίθενται πάντοτε σε εφαρμογή όταν 
πρόκειται για κτήριο που ανήκει σε δημόσια αρχή.
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Τροπολογία 384
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η πιστοποίηση για μονοκατοικίες 
μπορεί να στηρίζονται στην αξιολόγηση 
άλλου αντιπροσωπευτικού κτηρίου 
παρόμοιου σχεδίου και μεγέθους με 
πραγματικές ενεργειακές επιδόσεις 
παρόμοιας ποιότητας, εφόσον ο 
εμπειρογνώμονας που εκδίδει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
εγγυάται την εν λόγω αντιστοιχία.

6. Η πιστοποίηση για μονοκατοικίες 
μπορεί να στηρίζεται στην αξιολόγηση 
άλλου αντιπροσωπευτικού κτηρίου 
παρόμοιου σχεδίου και μεγέθους με 
πραγματικές ενεργειακές επιδόσεις 
παρόμοιας ποιότητας, εφόσον 
λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές κλιματικές 
συνθήκες και εφόσον ο εμπειρογνώμονας 
που εκδίδει το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων εγγυάται την εν λόγω 
αντιστοιχία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων εξαρτώνται από τις κλιματικές συνθήκες της κάθε 
περιοχής. Για το λόγο αυτό, οι κλιματικές συνθήκες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία 385
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η πιστοποίηση για μονοκατοικίες 
μπορεί να στηρίζονται στην αξιολόγηση 
άλλου αντιπροσωπευτικού κτηρίου 
παρόμοιου σχεδίου και μεγέθους με 
πραγματικές ενεργειακές επιδόσεις 
παρόμοιας ποιότητας, εφόσον ο 
εμπειρογνώμονας που εκδίδει το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
εγγυάται την εν λόγω αντιστοιχία.

6. Η πιστοποίηση για μονοκατοικίες 
μπορεί να στηρίζεται στην αξιολόγηση
άλλου αντιπροσωπευτικού κτηρίου 
παρόμοιου σχεδίου και μεγέθους με 
πραγματικές ενεργειακές επιδόσεις 
παρόμοιας ποιότητας, εφόσον 
λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές κλιματικές 
συνθήκες και εφόσον ο εμπειρογνώμονας 
που εκδίδει το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων εγγυάται την εν λόγω 
αντιστοιχία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων εξαρτώνται από τις κλιματικές συνθήκες της κάθε 
περιοχής. Για το λόγο αυτό, οι κλιματικές συνθήκες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία 386
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων  είναι δεκαετούς ισχύος κατ' 
ανώτατο όριο.

7. Το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων  είναι δεκαετούς ισχύος κατ' 
ανώτατο όριο. Εντός τριών ετών από την 
ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού 
ενεργειακών επιδόσεων, οι δημόσιες 
αρχές εφαρμόζουν πλήρως τις συστάσεις 
που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές πρέπει να δίδουν το παράδειγμα εφαρμόζοντας, εντός ευλόγου χρονικού 
πλαισίου, όλες τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
για κτήρια τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία τους.

Τροπολογία 387
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Κάθε κράτος μέλος πρέπει κατά 
κανόνα να αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά 
που εκδίδουν άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναγνωρίζουν σε αμοιβαία βάση τα πιστοποιητικά ενεργειακών 
επιδόσεων.

Τροπολογία 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Έως τις 30 Ιουνίου 2010, η Επιτροπή 
εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές που 
καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα για το 
περιεχόμενο και την παρουσίαση των 
πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων.
Το περιεχόμενο του πιστοποιητικού 
διατίθεται, όπου αυτό είναι εφικτό, σε 
γλώσσες κατανοητές από τον ιδιοκτήτη 
και τον ενοικιαστή. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας δια της 
συμπλήρωσής της, θεσπίζεται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21 
παράγραφος 2.
Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα 
πιστοποιητικά που εκδίδονται από άλλο 
κράτος μέλος σύμφωνα με αυτές τις 
κατευθυντήριες γραμμές και δεν 
περιορίζουν την ελεύθερη παροχή 
οικονομικών υπηρεσιών για λόγους που 
συνδέονται με το πιστοποιητικό που έχει 
εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχουν κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν 
ελάχιστα πρότυπα για το περιεχόμενο και την παρουσίαση των πιστοποιητικών ενεργειακών 
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επιδόσεων. Με αυτά τα κοινά πρότυπα θα βελτιωθούν οι πληροφορίες που παρέχονται στο 
κοινό σχετικά με τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων. Το πιστοποιητικό πρέπει, στο μέτρο 
του δυνατού, να διατίθεται σε γλώσσες που κατανοούν τόσο ο ενοικιαστής όσο και ο ιδιοκτήτης, 
δηλ. τουλάχιστον στις κύριες γλώσσες (π.χ. Αγγλικά, Γαλλικά κλπ.).

Τροπολογία 389
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Έως το 2011, βάσει πληροφοριών που 
παρέχουν τα κράτη μέλη και σε 
διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, 
αναπτύσσεται προαιρετικό κοινό 
ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης των 
ενεργειακών επιδόσεων κτηρίων στο 
πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 21.
Έως το 2012, τα κράτη μέλη εισάγουν 
στην επικράτειά τους αυτό το 
προαιρετικό ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστοποίησης το οποίο λειτουργεί 
παράλληλα με το εθνικό σύστημα 
πιστοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση προαιρετικού ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ενεργειακών επιδόσεων θα ωφελούσε τον 
εμπορικό τομέα. Η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών συστημάτων πιστοποίησης σε κάθε κράτος 
μέλος της ΕΕ έχει οδηγήσει σε μεγάλο κατακερματισμό και σύγχυση στην ενιαία αγορά της ΕΕ. 
Είναι πολύ δύσκολο να συγκριθούν διαφορετικά εθνικά συστήματα, ακόμα και στις περιπτώσεις 
που οι κλιματικές συνθήκες είναι παρόμοιες. Για το λόγο αυτό, είναι αδύνατο για τις διεθνείς 
εταιρείες να συγκρίνουν ή να συντάξουν έκθεση σχετικά με τις ενεργειακές επιδόσεις των 
κτηρίων τα οποία χρησιμοποιούν σε διάφορες χώρες.
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Τροπολογία 390
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
εκδίδεται πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων για κτήρια ή τμήματα αυτών τα 
οποία κατασκευάζονται, πωλούνται ή 
εκμισθώνονται και για κτήρια στα οποία 
συνολική επιφάνεια άνω των 250 m² 
χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
εκδίδεται πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων για κτήρια ή τμήματα αυτών τα 
οποία κατασκευάζονται, πωλούνται ή 
εκμισθώνονται και για κτήρια τα οποία 
χρησιμοποιούνται από δημόσια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για όλα τα κτήρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές πρέπει να διενεργείται πάντοτε 
διαδικασία πιστοποίησης ανεξαρτήτως του μεγέθους τους.

Τροπολογία 391
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
εκδίδεται πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων για κτήρια ή τμήματα αυτών τα 
οποία κατασκευάζονται, πωλούνται ή 
εκμισθώνονται και για κτήρια στα οποία 
συνολική επιφάνεια άνω των 250 m² 
χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
εκδίδεται πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων για κτήρια ή τμήματα αυτών τα 
οποία κατασκευάζονται, πωλούνται ή 
εκμισθώνονται και για κτήρια τα οποία 
χρησιμοποιούνται από δημόσια αρχή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές πρέπει να δίδουν το παράδειγμα.
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Τροπολογία 392
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στο 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων για 
κτήρια δημόσιας χρήσης με συνολική 
ωφέλιμη  επιφάνεια άνω των 250 m2

τίθενται σε εφαρμογή εντός δύο ετών από 
την ημερομηνία έκδοσης του 
πιστοποιητικού.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι να δοθούν κίνητρα ώστε ο δημόσιος τομέας να επιδείξει μεγαλύτερη δέσμευση 
και να αναλάβει την πρωτοπορία στη διαδικασία που καλύπτει η παρούσα οδηγία, έτσι ώστε τα 
μέτρα που λαμβάνει να λειτουργούν ως παράδειγμα και για τους δύο τομείς.  Θα ήταν 
προτιμότερο να καταστούν υποχρεωτικές υψηλότερες προδιαγραφές για όλα τα κτήρια δημόσιας 
χρήσης, έτσι ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων, ιδίως αυτές που ισχύουν μόνο για τα κτήρια με βέλτιστο κόστος 
λειτουργίας.

Τροπολογία 419
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
πιστοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων, και η επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από 
ειδικευμένους και διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες, αυτοαπασχολούμενους
ή υπαλλήλους δημόσιων φορέων  ή 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
πιστοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων, και η επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από 
ειδικευμένους και διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες, αυτοαπασχολούμενους
ή υπαλλήλους δημόσιων φορέων  ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, 



PE421.190v01-00 26/89 AM\771248EL.doc

EL

ιδιωτικών επιχειρήσεων  . περιλαμβανομένων των ιδιοκτητών ή των 
διαχειριστών πιστοποιημένων κτηρίων.

Στους εμπειρογνώμονες παρέχεται 
διαπίστευση λαμβανομένων υπόψη των 
προσόντων τους και της ανεξαρτησίας 
τους.

Στους εμπειρογνώμονες παρέχεται 
διαπίστευση λαμβανομένων υπόψη των 
προσόντων τους και της ανεξαρτησίας 
τους.

Έως το 2010, με βάση τις πληροφορίες 
που θα ληφθούν από τα κράτη μέλη και 
μετά από διαβούλευση με εκπροσώπους 
των σχετικών τομέων, θεσπίζονται, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 21, ελάχιστες 
προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την 
αναγνώριση, σε μεμονωμένα κράτη, των 
προγραμμάτων για την εκπαίδευση και 
την πιστοποίηση ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων. 
Έως το 2011, τα κράτη μέλη θεσπίζουν ή 
προσαρμόζουν τις δικές τους 
προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την 
εκπαίδευση και την πιστοποίηση 
εμπειρογνωμόνων, με βάση τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που αναφέρονται ανωτέρω.  
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα οικεία προγράμματα 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης.
Τα κράτη μέλη προβαίνουν στην 
αμοιβαία αναγνώριση των 
πιστοποιητικών που εκδίδει άλλο κράτος 
μέλος και δεν περιορίζουν την ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών ή την ελευθερία των 
κρατών μελών να θεσπίζουν τις δικές 
τους προϋποθέσεις πιστοποίησης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν είναι σαφές κατά πόσον οι εργαζόμενοι φορέων που είναι ιδιοκτήτες ή 
διαχειριστές πιστοποιημένων κτιρίων, εφόσον έχουν τα σχετικά προσόντα, μπορούν να 
εξετάσουν τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων που ανήκουν στην κυριότητα των φορέων 
αυτών.  Αυτό θα ήταν επωφελές και συμφέρον από πλευράς κόστους, για παράδειγμα , για τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που διαχειρίζονται το σύνολο των κτηρίων τους.  Η 
υιοθέτηση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών από τα κράτη μέλη θα 
διευκόλυνε την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στον τομέα αυτό.  Η διάταξη αυτή είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 της 17ης Μαΐου 2006.
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Τροπολογία 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, στην περίπτωση πώλησης 
κτιρίων "χωριάτικου τύπου" δηλαδή 
κτιρίων που δεν είναι εξοπλισμένα με 
συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού,
μπορούν να προβλέπονται φορολογικά 
κίνητρα υπέρ του αγοραστή, εφόσον 
γίνεται επένδυση σε τεχνολογικές λύσεις 
που επιτρέπουν τη μείωση των 
ενεργειακών αναγκών του κτιρίου κατά 
συγκεκριμένο ποσοστό σε σχέση με τα 
όρια που προβλέπει ο νόμος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αναβάθμιση ενός κτιρίου από άποψη ενεργειακών επιδόσεων αυξάνει την αξία του.  Θα 
πρέπει να προβλέπονται φορολογικά κίνητρα υπέρ του αγοραστή και στην περίπτωση της 
πώλησης κτιρίων χωριάτικου τύπου, δηλαδή κτιρίων που δεν είναι εξοπλισμένα με συστήματα 
θέρμανσης και κλιματισμού .

Τροπολογία 394
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν, όταν κτήρια ή 
τμήματα αυτών διατίθεται προς 
εκμίσθωση, να δηλώνεται σε όλες τις 
αγγελίες εκμίσθωσης του κτηρίου ή 
τμημάτων αυτού η αριθμητική τιμή του 

4. Τα κράτη μέλη απαιτούν, όταν κτήρια ή 
τμήματα αυτών διατίθεται προς 
εκμίσθωση, το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων να επιδεικνύεται στον 
υποψήφιο ενοικιαστή.
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δείκτη ενεργειακών επιδόσεων του 
πιστοποιητικού ενεργειακών επιδόσεων 
και το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων να επιδεικνύεται στον 
υποψήφιο ενοικιαστή.
Το πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
παραδίδεται από τον ιδιοκτήτη στον 
εκμισθωτή το αργότερο κατά τη στιγμή της 
σύναψης του συμβολαίου εκμίσθωσης.

Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού 
ενεργειακών επιδόσεων παραδίδεται από 
τον ιδιοκτήτη στον εκμισθωτή το αργότερο 
κατά τη στιγμή της σύναψης του 
συμβολαίου εκμίσθωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού πρέπει να παραμένει πάντα στην κατοχή του αγοραστή, 
ειδάλλως η ευθύνη για ενδεχόμενη απώλειά του θα επιβάρυνε τον ενοικιαστή. Επιπλέον, η 
αναφορά ενεργειακών χαρακτηριστικών σε αγγελίες επιφέρει σημαντικές νομικές αβεβαιότητες 
όσον αφορά τις υποσχόμενες ιδιότητες. 

Τροπολογία 395
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ο σκοπός των πιστοποιητικών 
περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών 
και οι πιθανές συνέπειες των 
πιστοποιητικών αυτών όσον αφορά 
νομικές ή άλλες διαδικασίες 
αποφασίζονται σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανόνες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διαγράφει από την πρόταση της αυτήν την παλαιά παράγραφο. Ωστόσο, είναι 
αναγκαία η διατήρησή της.
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Τροπολογία 396
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 
εφαρμόζονται σε κτήρια των οποίων η 
κατασκευή έχει ολοκληρωθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες χώρες, όπως η Φινλανδία, το πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων μπορεί να 
εκδοθεί ήδη στη φάση σχεδιασμού του κτηρίου. Σε άλλες χώρες το πιστοποιητικό εκδίδεται όταν 
αρχίσει, ή, σε άλλες περιπτώσεις μάλιστα, αφού ολοκληρωθεί, η κατασκευή του κτηρίου. Εάν 
καθιερωθεί ενιαία, σε επίπεδο ΕΕ, υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακών 
επιδόσεων για όλα τα κτήρια των οποίων η κατασκευή δεν έχει ολοκληρωθεί, ανεξαρτήτως της 
φάσης κατασκευής στην οποία ευρίσκονται, τότε θα ήταν απαραίτητο να γίνουν τροποποιήσεις 
στην οικοδομική νομοθεσία πολλών κρατών μελών, και τούτο θα ήταν δυσανάλογο σε σχέση με 
το προσδοκώμενο όφελος.

Τροπολογία 397
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι παράγραφοι 1, 3 και 4
εφαρμόζονται σε κτήρια των οποίων η 
κατασκευή έχει ολοκληρωθεί.

Or. en
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Τροπολογία 398
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στις 
περιπτώσεις  συνολικής ωφέλιμης 
επιφανείας άνω των 250  m² σε κτήρια  τα 
οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες 
αρχές να αναρτάται  σε περίοπτη από το 
κοινό θέση το  πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων .

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση ανάρτησης των πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων σε όλα τα κτήρια τα οποία 
επισκέπτεται συχνά το κοινό καλύπτεται επαρκώς από το άρθρο 12, παράγραφος 2. Με την 
προτεινόμενη διαγραφή η απαίτηση ανάρτησης των πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων δεν 
ισχύει για δημόσια κτήρια τα οποία δεν επισκέπτεται συχνά το κοινό, όπως γκαράζ - συνεργεία, 
χώροι αποθήκευσης ιατροφαρμακευτικού υλικού και εξοπλισμού, στα οποία η εφαρμογή του 
μέτρου θα απέφερε μικρό όφελος όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Τροπολογία 399
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στις 
περιπτώσεις  συνολικής ωφέλιμης 
επιφανείας άνω των 250  m² σε κτήρια  τα 
οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες 
αρχές να αναρτάται  σε περίοπτη από το 
κοινό θέση το  πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων .

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε 
κτήρια  τα οποία χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές να αναρτάται  σε περίοπτη 
από το κοινό θέση το  πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων .

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ανάρτηση των πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων σε όλα τα κτήρια τα οποία 
χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές αποτελεί μέτρο χαμηλού κόστους το οποίο μπορεί να 
βελτιώσει ουσιαστικά την ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού και την αποδοχή των 
πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων.

Τροπολογία 400
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στις 
περιπτώσεις  συνολικής ωφέλιμης 
επιφανείας άνω των 250  m² σε κτήρια  τα 
οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες 
αρχές να αναρτάται  σε περίοπτη από το 
κοινό θέση το  πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων .

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε σε 
κτήρια  τα οποία χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές να αναρτάται  σε περίοπτη 
από το κοινό θέση το  πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων .

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα δημόσια κτήρια, τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να αναρτώνται πάντοτε, 
ανεξαρτήτως του μεγέθους του κτηρίου. Πρόκειται για ένα μέτρο χαμηλού κόστους το οποίο 
μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού και την αποδοχή των 
πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων.

Τροπολογία 401
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν την 
τακτική επιθεώρηση συστημάτων 
θέρμανσης με λέβητες ενεργού 
ονομαστικής ισχύος εξόδου άνω των 20 

1. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν την 
τακτική επιθεώρηση συστημάτων 
θέρμανσης με λέβητες ενεργού 
ονομαστικής ισχύος εξόδου άνω των 20 
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kW . Η επιθεώρηση περιλαμβάνει 
αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης του 
λέβητα και της διαστασιολόγησής του σε 
σύγκριση με τις θερμαντικές ανάγκες του 
κτηρίου.

kW οι οποίοι θερμαίνονται με μη 
ανανεώσιμα υγρά ή στερεά καύσιμα. Η 
επιθεώρηση περιλαμβάνει αξιολόγηση του 
βαθμού απόδοσης του λέβητα και της 
διαστασιολόγησής του σε σύγκριση με τις 
θερμαντικές ανάγκες του κτηρίου. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να αναστέλλουν 
αυτές τις επιθεωρήσεις εφόσον υπάρχει 
ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης 
και ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου βοηθούν στην αξιολόγηση των 
ενεργειακών επιδόσεων του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που καταναλώνουν ηλεκτρική 
ενέργεια, καθιστώντας, ενδεχομένως, περιττή την ανάγκη διενέργειας πρόσθετων 
επιθεωρήσεων.

Τροπολογία 402
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση 
τακτικών επιθεωρήσεων, τουλάχιστον 
ανά διετία, των αντλιών θερμότητας 
ονομαστικής ισχύος εξόδου μεγαλύτερης 
των 5 kW. Για τις αντλίες θερμότητας 
ηλικίας άνω των δέκα πέντε ετών, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να θεσπιστεί ενιαία 
επιθεώρηση του συνόλου της 
εγκατάστασης θέρμανσης.  Η 
επιθεώρηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει 
ανάλυση απόδοσης των αντλιών 
θερμότητας και της διαστασιολόγησής 
τους σε σύγκριση με τις θερμαντικές και 
ψυκτικές ανάγκες του κτηρίου. 
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να ισχύουν και για τις αντλίες θερμότητας με ονομαστική ισχύ 
εξόδου μεγαλύτερη από 5kW (έτσι το 99% των αντλιών θερμότητας λαμβάνονται υπόψη), 
δεδομένου ότι αναπτύσσονται γρήγορα και απαιτούν σύνθετα δρομοστοιχεία για να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική τους λειτουργία (συμπιεστές, αισθητήρες, ηλεκτρονικά 
συστήματα ρύθμισης και προγραμματισμού ... κλπ).  Η παρούσα αναδιατύπωση, που περιορίζει 
το πεδίο εφαρμογής των επιθεωρήσεων στους λέβητες και τα συστήματα κλιματισμού μειώνει 
την αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας.

Τροπολογία 403
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
διαφορετική συχνότητα για τις 
επιθεωρήσεις ανάλογα με τον τύπο και την 
ενεργό ονομαστική ισχύ εξόδου του 
λέβητα του συστήματος θέρμανσης. Κατά 
τον καθορισμό της συχνότητας τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη το κόστος 
επιθεώρησης του συστήματος θέρμανσης 
και την εκτιμώμενη εξοικονόμηση 
ενεργειακής δαπάνης που μπορεί να 
προκύψει από την επιθεώρηση.

2. Τα κράτη μέλη μπορεί να θεσπίσουν 
διαφορετική συχνότητα για τις 
επιθεωρήσεις ανάλογα με τον τύπο και την 
ενεργό ονομαστική ισχύ εξόδου του 
συστήματος θέρμανσης. Κατά τον 
καθορισμό της συχνότητας τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος επιθεώρησης 
του συστήματος θέρμανσης και την 
εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενεργειακής 
δαπάνης που μπορεί να προκύψει από την 
επιθεώρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιθεώρηση ολόκληρου του συστήματος θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένου και του λέβητα, 
θα αποτρέψει τις περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και θα είναι αποτελεσματικότερη.



PE421.190v01-00 34/89 AM\771248EL.doc

EL

Τροπολογία 404
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 
1, 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορεί να 
αποφασίσουν να  λάβουν μέτρα  για να 
εξασφαλίσουν την παροχή συμβουλών 
στους χρήστες σχετικά με την 
αντικατάσταση λεβήτων, άλλες 
τροποποιήσεις στο σύστημα θέρμανσης 
και εναλλακτικές λύσεις για την 
αξιολόγηση της απόδοσης και το 
ενδεδειγμένο μέγεθος του λέβητα. Το 
συνολικό αποτέλεσμα της προσέγγισης 
αυτής είναι ισοδύναμο με εκείνο των 
διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 . 

4. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 
1, 1α, 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορεί να 
αποφασίσουν να  λάβουν μέτρα  για να 
εξασφαλίσουν την παροχή συμβουλών 
στους χρήστες σχετικά με την 
αντικατάσταση λεβήτων, άλλες 
τροποποιήσεις στο σύστημα θέρμανσης 
και εναλλακτικές λύσεις για την 
αξιολόγηση της απόδοσης και το 
ενδεδειγμένο μέγεθος του λέβητα. Το 
συνολικό αποτέλεσμα της προσέγγισης 
αυτής είναι ισοδύναμο με εκείνο των 
διατάξεων των παραγράφων 1α, 2 και 3 .

Στις περιπτώσεις που  τα κράτη μέλη 
επιλέγουν να εφαρμόσουν τα μέτρα τα 
οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου  υποβάλλουν στην 
Επιτροπή , το αργότερο μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2011,  έκθεση σχετικά με την 
ισοδυναμία των εν λόγω μέτρων με τα 
μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 
1, 2 και 3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
στην Επιτροπή τις σχετικές εκθέσεις ανά 
τριετία. Οι εκθέσεις μπορεί να 
συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ.

Στις περιπτώσεις που  τα κράτη μέλη 
επιλέγουν να εφαρμόσουν τα μέτρα τα 
οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου  υποβάλλουν στην 
Επιτροπή , το αργότερο μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2011,  έκθεση σχετικά με την 
ισοδυναμία των εν λόγω μέτρων με τα 
μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 
1, 1α, 2 και 3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
στην Επιτροπή τις σχετικές εκθέσεις ανά 
τριετία. Οι εκθέσεις μπορεί να 
συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να ισχύουν και για τις αντλίες θερμότητας με ονομαστική ισχύ 
εξόδου μεγαλύτερη από 5kW (έτσι το 99% των αντλιών θερμότητας λαμβάνονται υπόψη), 
δεδομένου ότι αναπτύσσονται γρήγορα και απαιτούν σύνθετα δρομοστοιχεία για να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική τους λειτουργία (συμπιεστές, αισθητήρες, ηλεκτρονικά 
συστήματα ρύθμισης και προγραμματισμού ... κλπ).  Η παρούσα αναδιατύπωση, που περιορίζει 
το πεδίο εφαρμογής των επιθεωρήσεων στους λέβητες και τα συστήματα κλιματισμού μειώνει 



AM\771248EL.doc 35/89 PE421.190v01-00

EL

την αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας.

Τροπολογία 405
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τακτική 
επιθεώρηση των εγκαταστάσεων 
κλιματισμού ενεργού ονομαστικής ισχύος 
εξόδου μεγαλύτερης από 12 kW.  Η 
επιθεώρηση περιλαμβάνει αξιολόγηση του 
βαθμού απόδοσης του συστήματος 
κλιματισμού και τη διαστασιολόγησή του 
σε σύγκριση με τις ανάγκες ψύξης του 
κτηρίου.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τακτική 
επιθεώρηση των εγκαταστάσεων 
κλιματισμού. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει 
αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης του 
συστήματος κλιματισμού και τη 
διαστασιολόγησή του σε σύγκριση με τις 
ανάγκες ψύξης του κτηρίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους ενεργειακής απόδοσης και υγιεινής είναι σκόπιμη η υποβολή όλων των συστημάτων 
κλιματισμού σε τακτικό έλεγχο.

Τροπολογία 406
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τακτική 
επιθεώρηση των εγκαταστάσεων 
κλιματισμού ενεργού ονομαστικής ισχύος 
εξόδου μεγαλύτερης από 12 kW. Η 
επιθεώρηση περιλαμβάνει αξιολόγηση του 
βαθμού απόδοσης του συστήματος 
κλιματισμού και τη διαστασιολόγησή του 
σε σύγκριση με τις ανάγκες ψύξης του 
κτηρίου.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τακτική 
επιθεώρηση των εγκαταστάσεων 
κλιματισμού ενεργού ονομαστικής ισχύος 
εξόδου μεγαλύτερης από 12 kW. Η 
επιθεώρηση περιλαμβάνει αξιολόγηση του 
βαθμού απόδοσης του συστήματος 
κλιματισμού και τη διαστασιολόγησή του 
σε σύγκριση με τις ανάγκες ψύξης του 
κτηρίου. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
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αναστέλλουν αυτές τις επιθεωρήσεις 
εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα 
παρακολούθησης και ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου βοηθούν στην αξιολόγηση των 
ενεργειακών επιδόσεων του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που καταναλώνουν ηλεκτρική 
ενέργεια, καθιστώντας, ενδεχομένως, περιττή την ανάγκη διενέργειας πρόσθετων 
επιθεωρήσεων.

Τροπολογία 407
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τακτική 
επιθεώρηση των εγκαταστάσεων 
κλιματισμού ενεργού ονομαστικής ισχύος 
εξόδου μεγαλύτερης από 12 kW. Η 
επιθεώρηση περιλαμβάνει αξιολόγηση του 
βαθμού απόδοσης του συστήματος 
κλιματισμού και τη διαστασιολόγησή του 
σε σύγκριση με τις ανάγκες ψύξης του 
κτηρίου.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τακτική 
επιθεώρηση των εγκαταστάσεων 
κλιματισμού ενεργού ονομαστικής ισχύος 
εξόδου μεγαλύτερης από 12 kW και των 
αντιστρέψιμων αντλιών θερμότητας 
ενεργού ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης 
των 5 kW. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει 
αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης του 
συστήματος κλιματισμού και των 
αντιστρέψιμων αντλιών θερμότητας 
καθώς και της διαστασιολόγησή τους σε 
σύγκριση με τις ανάγκες ψύξης του 
κτηρίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να ισχύουν και για τις αντλίες θερμότητας με ονομαστική ισχύ 
εξόδου μεγαλύτερη από 5kW (έτσι το 99% των αντλιών θερμότητας λαμβάνονται υπόψη), 
δεδομένου ότι αναπτύσσονται γρήγορα και απαιτούν σύνθετα δρομοστοιχεία για να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική τους λειτουργία (συμπιεστές, αισθητήρες, ηλεκτρονικά 
συστήματα ρύθμισης και προγραμματισμού ... κλπ).  Η παρούσα αναδιατύπωση, που περιορίζει 
το πεδίο εφαρμογής των επιθεωρήσεων στους λέβητες και τα συστήματα κλιματισμού μειώνει 
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την αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας.

Τροπολογία 408
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τακτική 
επιθεώρηση των εγκαταστάσεων 
κλιματισμού ενεργού ονομαστικής ισχύος 
εξόδου μεγαλύτερης από 12 kW. Η 
επιθεώρηση περιλαμβάνει αξιολόγηση του 
βαθμού απόδοσης του συστήματος 
κλιματισμού και τη διαστασιολόγησή του 
σε σύγκριση με τις ανάγκες ψύξης του 
κτηρίου.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τακτική 
επιθεώρηση των εγκαταστάσεων 
κλιματισμού ενεργού ονομαστικής ισχύος 
εξόδου μεγαλύτερης από 12 kW και των 
εγκαταστάσεων αερισμού. Η επιθεώρηση 
περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού 
απόδοσης του συστήματος κλιματισμού 
και τη διαστασιολόγησή του σε σύγκριση 
με τις ανάγκες ψύξης του κτηρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις μηχανικού αερισμού είναι συχνά οι εγκαταστάσεις με τη μεγαλύτερη 
κατανάλωση ενέργειας σε ένα κτήριο.

Τροπολογία 409
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορεί να θεσπίσουν 
διαφορετική συχνότητα για τις 
επιθεωρήσεις ανάλογα με τον τύπο και την 
ενεργό ονομαστική ισχύ εξόδου του 
συστήματος κλιματισμού. Κατά τον 
καθορισμό της συχνότητας, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη το κόστος επιθεώρησης 
του συστήματος κλιματισμού και την 
εκτιμώμενη εξοικονόμηση της ενεργειακής 

2. Τα κράτη μέλη μπορεί να θεσπίσουν 
διαφορετική συχνότητα για τις 
επιθεωρήσεις ανάλογα με τον τύπο και την 
ενεργό ονομαστική ισχύ εξόδου του 
συστήματος κλιματισμού ή των 
αντιστρέψιμων αντλιών θερμότητας. 
Κατά τον καθορισμό της συχνότητας, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το κόστος 
επιθεώρησης του συστήματος κλιματισμού 
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δαπάνης που μπορεί να προκύψει από την 
επιθεώρηση.

ή των αντιστρέψιμων αντλιών 
θερμότητας και την εκτιμώμενη 
εξοικονόμηση της ενεργειακής δαπάνης 
που μπορεί να προκύψει από την 
επιθεώρηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να ισχύουν και για τις αντλίες θερμότητας με ονομαστική ισχύ 
εξόδου μεγαλύτερη από 5kW (έτσι το 99% των αντλιών θερμότητας λαμβάνονται υπόψη), 
δεδομένου ότι αναπτύσσονται γρήγορα και απαιτούν σύνθετα δρομοστοιχεία για να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική τους λειτουργία (συμπιεστές, αισθητήρες, ηλεκτρονικά 
συστήματα ρύθμισης και προγραμματισμού ... κλπ).  Η παρούσα αναδιατύπωση, που περιορίζει 
το πεδίο εφαρμογής των επιθεωρήσεων στους λέβητες και τα συστήματα κλιματισμού μειώνει 
την αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας.

Τροπολογία 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όλα τα συστήματα αερισμού, 
ανεξαρτήτως ψυκτικής ισχύος, 
υποβάλλονται σε επιθεώρηση, η οποία 
περιλαμβάνει και εκτίμηση της ροής 
αέρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα απαιτήσεις, το σύστημα αερισμού επιθεωρείται μόνον εάν 
αποτελεί μέρος του συστήματος κλιματισμού. Σχεδόν όλα τα συστήματα αερισμού σε κτήρια 
κατοικιών δεν συνδέονται με το σύστημα κλιματισμού. Για το λόγο αυτό, πρέπει να προβλεφθεί 
χωριστή και ειδική διάταξη για τις επιθεωρήσεις συστημάτων αερισμού ούτως ώστε να 
αποφεύγεται η απώλεια ενέργειας σε συστήματα αερισμού χαμηλής απόδοσης.
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Τροπολογία 411
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά τη θέσπιση των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
τα κράτη μέλη, στο μέτρο του οικονομικά 
και τεχνικά εφικτού, εξασφαλίζουν ότι οι 
επιθεωρήσεις διενεργούνται ταυτόχρονα 
με τους ελέγχους για διαρροή σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διενέργεια ελέγχων για εντοπισμό τυχόν διαρροής στα συστήματα κλιματισμού προβλέπεται 
ήδη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Τούτο 
σημαίνει ότι υπάρχουν σήμερα υποχρεωτικές επιθεωρήσεις του μεγαλύτερου μέρους των 
συστημάτων κλιματισμού σε κτήρια. Ορίζεται επίσης η συχνότητα των επιθεωρήσεων/ελέγχων 
σε συνάρτηση με την ποσότητα του ψυκτικού μέσου στην εγκατάσταση κλιματισμού, ενώ 
ταυτόχρονα υπάρχει άμεση σύνδεση με την ενεργειακή απόδοση καθώς και με τις εκπομπές 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου. Συνεπώς, οι τακτικές επιθεωρήσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2 πρέπει να διενεργούνται ταυτόχρονα με τις επιθεωρήσεις/τους ελέγχους 
που διενεργούνται σήμερα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 824/2006.

Τροπολογία 412
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά τη θέσπιση των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, στο μέτρο 
του οικονομικά και τεχνικά εφικτού, ότι 
οι επιθεωρήσεις διενεργούνται 
ταυτόχρονα με τις επιθεωρήσεις των 
συστημάτων θέρμανσης και άλλων 
τεχνικών συστημάτων που αναφέρονται 
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στο άρθρο 13 της παρούσας οδηγίας, 
καθώς και με τους ελέγχους για διαρροή 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
842/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διενέργεια ελέγχων για τον εντοπισμό τυχόν διαρροής στα συστήματα κλιματισμού 
προβλέπεται ήδη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου. Οι τακτικές επιθεωρήσεις πρέπει να διενεργούνται ταυτόχρονα.

Τροπολογία 413
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Επιθεώρηση άλλων τεχνικών 

συστημάτων που καταναλώνουν ενέργεια
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν 
διαφορετική συχνότητα επιθεωρήσεων 
για άλλα τεχνικά συστήματα που 
καταναλώνουν ενέργεια, εκτός των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, 
όπως:
α) συστήματα μηχανικού αερισμού·
β) συστήματα αερισμού με ανάκτηση 
θερμότητας·
γ) άλλο εξοπλισμό ανάκτησης 
θερμότητας·
δ) συστήματα που καταναλώνουν νερό 
αναλόγως του τύπου του συστήματος.
Κατά τον καθορισμό της συχνότητας τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το κόστος 
της επιθεώρησης του τεχνικού 
συστήματος που καταναλώνει ενέργεια 
και την εκτιμώμενη εξοικονόμηση 
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ενεργειακής δαπάνης που μπορεί να 
προκύψει από την επιθεώρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η προσθήκη νέου άρθρου με το οποίο εξασφαλίζεται ότι διενεργούνται 
επιθεωρήσεις όλων των τεχνικών συστημάτων που καταναλώνουν ενέργεια και όχι μόνον των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Το νέο αυτό άρθρο μπορεί να συμβάλει στην 
προώθηση του φιλόδοξου στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος συνίσταται στη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και, κατά συνέπεια, στην αύξηση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης 
του κτηρίου.

Τροπολογία 414
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συστάσεις που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) αφορούν το συγκεκριμένο 
σύστημα και παρέχουν διαφανείς 
πληροφορίες σχετικά με τη σχέση 
κόστους/οφέλους. Η αξιολόγηση της 
σχέσης κόστους/οφέλους στηρίζεται σε 
σειρά τυπικών προϋποθέσεων όπως η 
εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας 
και των βασικών τιμών ενέργειας και των 
επιτοκίων για τις επενδύσεις που 
απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις.

Οι συστάσεις που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) αφορούν το συγκεκριμένο 
σύστημα και παρέχουν διαφανείς 
πληροφορίες σχετικά με τη σχέση 
κόστους/οφέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η ενσωμάτωση συστάσεων στο πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων είναι ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτη, είναι αμφίβολο εάν μπορεί να αναμένεται από τους εμπειρογνώμονες που 
διενεργούν τις επιθεωρήσεις να μπορούν να υπολογίζουν την εξοικονόμηση ενέργειας που 
προκύπτει από την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή τα επιτόκια για τις 
αναγκαίες επενδύσεις. Επομένως είναι αρκετό να περιλαμβάνεται αναφορά σε περαιτέρω 
πληροφορίες που παρέχουν οι συστάσεις σχετικά με τη σχέση κόστους/οφέλους.
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Τροπολογία 415
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συστάσεις που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) αφορούν το συγκεκριμένο 
σύστημα και παρέχουν διαφανείς 
πληροφορίες σχετικά με τη σχέση 
κόστους/οφέλους. Η αξιολόγηση της 
σχέσης κόστους/οφέλους στηρίζεται σε 
σειρά τυπικών προϋποθέσεων όπως η 
εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας 
και των βασικών τιμών ενέργειας και των 
επιτοκίων για τις επενδύσεις που 
απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις.

Οι συστάσεις που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) αφορούν το συγκεκριμένο 
σύστημα και παρέχουν διαφανείς 
πληροφορίες σχετικά με τη σχέση 
κόστους/οφέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό της σχέσης κόστους/οφέλους που προτείνει η Επιτροπή 
υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια του μέσου "έκθεση επιθεώρησης" και είναι δυνατό να 
καλυφθούν μόνο με σημαντικές πρόσθετες δαπάνες, που θα επιβάρυναν υπέρ το δέον τον 
καθένα ξεχωριστά. Οι υπολογισμοί της σχέσης κόστους-οφέλους πρέπει να ενταχθούν στο 
πλαίσιο μιας εκτεταμένης παροχής συμβουλών για την ενέργεια, η χρήση της οποίας θα είναι 
προαιρετική. 

Τροπολογία 416
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συστάσεις που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) αφορούν το συγκεκριμένο 
σύστημα και παρέχουν διαφανείς
πληροφορίες σχετικά με τη σχέση 

Οι συστάσεις που αναφέρονται στο 
στοιχείο β) παρέχουν διαφανή στοιχεία
σχετικά με τη σχέση κόστους/οφέλους. 
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κόστους/οφέλους. Η αξιολόγηση της 
σχέσης κόστους/οφέλους στηρίζεται σε 
σειρά τυπικών προϋποθέσεων όπως η 
εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας 
και των βασικών τιμών ενέργειας και των 
επιτοκίων για τις επενδύσεις που 
απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι 
συστάσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι εκθέσεις επιθεώρησης δεν 
συνιστούν παροχή συμβουλών για την ενέργεια ούτε την υποκαθιστούν!

Τροπολογία 417
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η έκθεση επιθεώρησης παραδίδεται από 
τον επιθεωρητή στον ιδιοκτήτη ή τον 
εκμισθωτή του κτηρίου.

3. Η έκθεση επιθεώρησης παραδίδεται από 
τον επιθεωρητή στον ιδιοκτήτη του 
συστήματος. Σε περίπτωση ένωσης 
ιδιοκτητών παραδίδεται σε όλους τους 
ιδιοκτήτες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εκθέσεις αφορούν συστήματα που δεν είναι ιδιοκτησία του ενοικιαστή. Ως εκ τούτου πρέπει 
να παραδίδονται μόνο στον ιδιοκτήτη ή, σε περίπτωση ένωσης ιδιοκτητών, σε όλους τους 
ιδιοκτήτες.
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Τροπολογία 418
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
πιστοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων, και η επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από 
ειδικευμένους και διαπιστευμένους
εμπειρογνώμονες, αυτοαπασχολούμενους
ή υπαλλήλους δημόσιων φορέων  ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων  .

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
πιστοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων, και η επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από 
ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, 
αυτοαπασχολούμενους  ή υπαλλήλους 
δημόσιων φορέων  ή ιδιωτικών 
επιχειρήσεων.

Στους εμπειρογνώμονες παρέχεται 
διαπίστευση λαμβανομένων υπόψη των 
προσόντων τους και της ανεξαρτησίας 
τους.

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.

Τροπολογία 420
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
πιστοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων, και η επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
πιστοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων, και η επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
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να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από 
ειδικευμένους και διαπιστευμένους
εμπειρογνώμονες, αυτοαπασχολούμενους
ή υπαλλήλους δημόσιων φορέων  ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων  .

να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από 
ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, 
αυτοαπασχολούμενους  ή υπαλλήλους 
δημόσιων φορέων  ή ιδιωτικών 
επιχειρήσεων.

Στους εμπειρογνώμονες παρέχεται 
διαπίστευση λαμβανομένων υπόψη των 
προσόντων τους και της ανεξαρτησίας 
τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ήδη στην οδηγία για την προαγωγή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η Επιτροπή ζήτησε 
μάταια νέα άδεια για εγκαταστάτες. Τώρα καταβάλλει εκ νέου προσπάθειες για αύξηση της 
γραφειοκρατίας στα κράτη μέλη. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να απορριφθεί. Τα εθνικά 
εκπαιδευτικά συστήματα συνιστούν επαρκή βάση για την απόκτηση προσόντων.

Τροπολογία 421
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
πιστοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων, και η επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από 
ειδικευμένους και διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες, αυτοαπασχολούμενους
ή υπαλλήλους δημόσιων φορέων  ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων  .

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
πιστοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων, και η επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες, αυτοαπασχολούμενους
ή υπαλλήλους δημόσιων φορέων  ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων  . 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα υποχρεωτικό πρόσθετο σύστημα διαπίστευσης θα δημιουργήσει περιττή γραφειοκρατία και 
θα αυξήσει το κόστος, ενώ τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτό είναι πολύ περιορισμένα. 
Λαμβανομένων υπόψη των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των εθνικών συστημάτων 
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επαγγελματικών προσόντων, τα κράτη μέλη είναι τα πλέον αρμόδια για να λαμβάνουν 
αποφάσεις σχετικά με το εύρος των εμπειρογνωμόνων που είναι επιλέξιμοι για να διενεργούν 
την πιστοποίηση ενεργειακών επιδόσεων.

Τροπολογία 422
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
πιστοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων, και η επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από 
ειδικευμένους και διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες, αυτοαπασχολούμενους
ή υπαλλήλους δημόσιων φορέων  ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων  .

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
πιστοποίηση των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων, και η επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από 
ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, 
αυτοαπασχολούμενους  ή υπαλλήλους 
δημόσιων φορέων  ή ιδιωτικών 
επιχειρήσεων  .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική εισαγωγή συστήματος διαπίστευσης μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
διαθεσιμότητα εμπειρογνωμόνων και θα απαιτούσε τη δαπάνη σημαντικών χρηματικών ποσών 
τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να επενδυθούν σε άλλα μέτρα για την 
προστασία του κλίματος. Είναι αρκετό να αξιολογούνται οι εμπειρογνώμονες βάσει του 
διπλώματος και των σπουδών τους.

Τροπολογία 423
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στους εμπειρογνώμονες παρέχεται 
διαπίστευση λαμβανομένων υπόψη των 
προσόντων τους και της ανεξαρτησίας 
τους. 

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική εισαγωγή συστήματος διαπίστευσης μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
διαθεσιμότητα εμπειρογνωμόνων και θα απαιτούσε τη δαπάνη σημαντικών χρηματικών ποσών 
τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να επενδυθούν σε άλλα μέτρα για την 
προστασία του κλίματος. Είναι αρκετό να αξιολογούνται οι εμπειρογνώμονες βάσει του 
διπλώματος και των σπουδών τους.

Τροπολογία 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στους εμπειρογνώμονες παρέχεται 
διαπίστευση λαμβανομένων υπόψη των 
προσόντων τους και της ανεξαρτησίας 
τους.

Στους εμπειρογνώμονες παρέχεται 
διαπίστευση λαμβανομένων υπόψη των 
προσόντων τους και της ανεξαρτησίας 
τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών 
επαγγελματικών προσόντων και 
διαπιστεύσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών επαγγελματικών προσόντων και διαπιστεύσεων, καθώς 
και εναρμονισμένα προγράμματα σπουδών και προγράμματα κατάρτισης θα εξασφαλίσουν την 
ποιότητα των εμπειρογνωμόνων και θα επιτρέψουν την ελεύθερη ροή και πλήρη κινητικότητα 
των υπηρεσίων που παρέχουν.

Τροπολογία 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν μητρώο 
εμπειρογνωμόνων και εξασφαλίζουν ότι 
διοργανώνονται για τους εν λόγω 
εμπειρογνώμονες προγράμματα 
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κατάρτισης σε ετήσια βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία μητρώου εξασφαλίζει τον επαγγελματισμό και την εμπειρογνωμοσύνη των 
πιστοποιητών καθώς και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Τροπολογία 426
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εμπειρογνώμονες που έχουν διαπιστευθεί 
για να διενεργούν την πιστοποίηση και 
την επιθεώρηση δεν θα έχουν άδεια να 
πωλούν και να διανέμουν ενέργεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μερικά κράτη μέλη δεν υπάρχει πραγματικός ελεύθερος ανταγωνισμός στον τομέα της 
πιστοποίησης των κτηρίων και της επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. 
Τούτο οφείλεται στο ότι οι εταιρείες που πωλούν και διανέμουν ενέργεια λειτουργούν επίσης 
στον κλάδο από δεσπόζουσα θέση, παράλληλα με τις ανεξάρτητες βιοτεχνίες και τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι να μην βελτιώνεται η ενεργειακή επίδοση στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό, αφού οι εταιρείες πώλησης και διανομής ενέργειας ενδιαφέρονται 
κυρίως για τα κέρδη τους. Επί πλέον, η κατάσταση αυτή περιορίζει τις δυνατότητες μεγέθυνσης 
των ΜΜΕ σε αυτό τον κλάδο. Η τροπολογία επιδιώκει να κατοχυρώσει την ανεξαρτησία των 
εξουσιοδοτημένων εμπειρογνωμόνων. 
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Τροπολογία 427
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17. Διαγράφεται
Ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
θέσπιση ανεξάρτητου συστήματος 
ελέγχου των πιστοποιητικών ενεργειακών 
επιδόσεων και των εκθέσεων σχετικά με 
την επιθεώρηση των συστημάτων 
θέρμανσης και κλιματισμού σύμφωνα με 
το παράρτημα ΙΙ.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν 
τις αρμοδιότητες εφαρμογής του 
ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου.
Στις περιπτώσεις που αποφασίσουν να τις 
αναθέσουν, ελέγχουν την εφαρμογή του 
ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.
3. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν για τα 
πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων 
και τις εκθέσεις επιθεώρησης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 να 
καταχωρούνται ή να κοινοποιούνται 
κατόπιν αιτήματος προς τις αρμόδιες 
αρχές ή τους φορείς στους οποίους έχουν 
ανατεθεί οι αρμοδιότητες εφαρμογής του 
ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου από τις 
αρμόδιες αρχές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα ελέγχου αυτού του είδους θα κόστιζε στα κράτη μέλη δισεκατομμύρια, ενώ είναι 
δυσανάλογο προς το όφελός του, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σημαντικές αμφιβολίες όσον 
αφορά την αναγκαιότητά του και κατά συνέπεια ως προς το κατά πόσο είναι θεμιτό. 
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Τροπολογία 428
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17. Διαγράφεται
Ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
θέσπιση ανεξάρτητου συστήματος 
ελέγχου των πιστοποιητικών ενεργειακών 
επιδόσεων και των εκθέσεων σχετικά με 
την επιθεώρηση των συστημάτων 
θέρμανσης και κλιματισμού σύμφωνα με 
το παράρτημα ΙΙ.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν 
τις αρμοδιότητες εφαρμογής του 
ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου.
Στις περιπτώσεις που αποφασίσουν να τις 
αναθέσουν, ελέγχουν την εφαρμογή του 
ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.
3. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν για τα 
πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων 
και τις εκθέσεις επιθεώρησης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 να 
καταχωρούνται ή να κοινοποιούνται 
κατόπιν αιτήματος προς τις αρμόδιες 
αρχές ή τους φορείς στους οποίους έχουν 
ανατεθεί οι αρμοδιότητες εφαρμογής του 
ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου από τις 
αρμόδιες αρχές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση θέσπισης ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου, επιπροσθέτως προς τις επιθεωρήσεις 
που πρέπει να διενεργούνται και στην έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων, 
προκαλεί πρόσθετη γραφειοκρατία που κρίνεται δυσανάλογη. Ένα τέτοιο σύστημα ελέγχου θα 
δέσμευε πόρους, που θα ήταν προτιμότερο να επενδύονται σε πραγματικά μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας, αντί να σπαταλούνται για τη δημιουργία νέων διοικητικών διαδικασιών.
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Τροπολογία 429
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
θέσπιση ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου 
των πιστοποιητικών ενεργειακών 
επιδόσεων και των εκθέσεων σχετικά με 
την επιθεώρηση των συστημάτων 
θέρμανσης και κλιματισμού σύμφωνα με 
το παράρτημα ΙΙ.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
θέσπιση ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου 
των πιστοποιητικών ενεργειακών 
επιδόσεων και των εκθέσεων σχετικά με 
την επιθεώρηση των συστημάτων 
θέρμανσης και κλιματισμού σύμφωνα με 
το παράρτημα ΙΙ. Τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν χωριστούς μηχανισμούς σε ό,τι 
αφορά τους οργανισμούς που έχουν την 
ευθύνη για τον έλεγχο των 
πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων 
και για τη σύνταξη των εκθέσεων 
επιθεώρησης των συστημάτων 
θέρμανσης και κλιματισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να υπάρχουν χωριστοί μηχανισμοί (δηλ. για οργανισμούς όπως είναι οι τοπικές 
αρχές, που έχουν την ευθύνη του ελέγχου των πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων και 
σύνταξης εκθέσεων επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού), ώστε να 
εφαρμόζεται πραγματικά η οδηγία και να προληφθούν οι αναπόφευκτες συγκρούσεις
συμφερόντων όταν ένας οργανισμός μπορεί να κληθεί να επιβάλει κυρώσεις στον εαυτό του. 

Τροπολογία 430
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μεθοδολογίες για τη μέτρηση των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων βάσει 
της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας και των 

α) μεθοδολογίες για τη μέτρηση των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων βάσει 
της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας οι 
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εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· οποίες περιλαμβάνουν αριθμητικό δείκτη
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που 
θα λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατά τον καθορισμό των ενεργειακών τους κανόνες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας, διότι είναι ο μόνος τρόπος μέτρησης των πραγματικών 
επιπτώσεων των ενεργειακών τους επιλογών στο περιβάλλον.  Είναι επίσης σημαντικό να δοθεί 
στους καταναλωτές ένας δείκτης που θα μπορεί να αντανακλά τις εκπομπές CO2 που 
παράγονται από τις ενεργειακές επιλογές του, με βάση την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, 
ιδιαίτερα στα κτίρια όπου οι ενεργειακές επιλογές έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Τροπολογία 431
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μεθοδολογίες για τη μέτρηση των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων βάσει 
της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας και 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

α) μεθοδολογίες για τη μέτρηση των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων βάσει 
της τελικής κατανάλωσης 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. Επιπλέον, η οδηγία έχει ως 
αντικείμενο τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων και όχι τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και από το ενεργειακό μείγμα.
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Τροπολογία 432
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη  λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για την ενημέρωση των ιδιοκτητών 
και των μισθωτών  των κτηρίων ή 
τμημάτων τους  σχετικά με τις διάφορες 
μεθόδους και πρακτικές που συμβάλλουν 
στη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων.

Τα κράτη μέλη  λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για την ενημέρωση των ιδιοκτητών 
και των μισθωτών  των κτηρίων ή 
τμημάτων τους  σχετικά με τις διάφορες 
μεθόδους και πρακτικές που συμβάλλουν 
στη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον η ενεργειακή επίδοση επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο με τον οποίο ένα κτήριο 
χρησιμοποιείται και από τις ενεργειακές επιλογές των μισθωτών, πρέπει ΚΑΙ οι ιδιοκτήτες αλλά 
ΚΑΙ οι μισθωτές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την βελτίωση της ενεργειακής 
επίδοσης. Οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές εμπορικών κτηρίων θα πρέπει επίσης να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα χρήση του κτηρίου ή τμήματος αυτού, ώστε να
διασφαλιστεί ότι θα είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων 
ως προς τις αναγκαίες βελτιώσεις.

Τροπολογία 433
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη  λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για την ενημέρωση των  ιδιοκτητών 
και των μισθωτών  των κτηρίων ή 
τμημάτων τους  σχετικά με τις διάφορες 
μεθόδους και πρακτικές που συμβάλλουν 
στη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων.

Τα κράτη μέλη  λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα για την ενημέρωση των  ιδιοκτητών 
και των μισθωτών  των κτηρίων ή 
τμημάτων τους  σχετικά με τις διάφορες 
μεθόδους και πρακτικές που συμβάλλουν 
στη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εφόσον η ενεργειακή επίδοση επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο με τον οποίο ένα κτήριο 
χρησιμοποιείται και από τις ενεργειακές επιλογές των μισθωτών, πρέπει ΚΑΙ οι ιδιοκτήτες αλλά 
ΚΑΙ οι μισθωτές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την βελτίωση της ενεργειακής 
επίδοσης. Οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές εμπορικών κτηρίων θα πρέπει επίσης να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα χρήση του κτηρίου ή τμήματος αυτού, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι θα είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων 
ως προς τις αναγκαίες βελτιώσεις.

Τροπολογία 434
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν στους ιδιοκτήτες 
ή τους μισθωτές των κτηρίων πληροφορίες, 
ιδίως σχετικά με τα πιστοποιητικά 
ενεργειακών επιδόσεων και τις εκθέσεις 
επιθεωρήσεων, το σκοπό και τους στόχους 
τους, σχετικά με τους οικονομικά 
συμφέροντες τρόπους βελτίωσης των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων και 
τις μεσομακροπρόθεσμες οικονομικές 
επιπτώσεις εάν δεν ληφθούν μέτρα για τη 
βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των 
κτηρίων. 

Τα κράτη μέλη παρέχουν στους ιδιοκτήτες 
και τους μισθωτές των κτηρίων 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τα 
πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και 
τις εκθέσεις επιθεωρήσεων, το σκοπό και 
τους στόχους τους, σχετικά με τους 
οικονομικά συμφέροντες τρόπους 
βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων και τις μεσομακροπρόθεσμες 
οικονομικές επιπτώσεις εάν δεν ληφθούν 
μέτρα για τη βελτίωση των ενεργειακών 
επιδόσεων των κτηρίων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον η ενεργειακή επίδοση επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο με τον οποίο ένα κτήριο 
χρησιμοποιείται και από τις ενεργειακές επιλογές των μισθωτών, πρέπει ΚΑΙ οι ιδιοκτήτες αλλά 
ΚΑΙ οι μισθωτές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την βελτίωση της ενεργειακής 
επίδοσης. Οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές εμπορικών κτηρίων θα πρέπει επίσης να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα χρήση του κτηρίου ή τμήματος αυτού, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι θα είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων 
ως προς τις αναγκαίες βελτιώσεις. 
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Τροπολογία 435
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν στους ιδιοκτήτες 
ή τους μισθωτές των κτηρίων πληροφορίες, 
ιδίως σχετικά με τα πιστοποιητικά 
ενεργειακών επιδόσεων και τις εκθέσεις 
επιθεωρήσεων, το σκοπό και τους στόχους 
τους, σχετικά με τους οικονομικά 
συμφέροντες τρόπους βελτίωσης των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων και 
τις μεσομακροπρόθεσμες οικονομικές 
επιπτώσεις εάν δεν ληφθούν μέτρα για τη 
βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των 
κτηρίων.  

Τα κράτη μέλη παρέχουν στους ιδιοκτήτες 
και τους μισθωτές των κτηρίων 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τα 
πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και 
τις εκθέσεις επιθεωρήσεων, το σκοπό και 
τους στόχους τους, σχετικά με τους 
οικονομικά συμφέροντες τρόπους 
βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων και τις μεσομακροπρόθεσμες 
οικονομικές επιπτώσεις εάν δεν ληφθούν 
μέτρα για τη βελτίωση των ενεργειακών 
επιδόσεων των κτηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον η ενεργειακή επίδοση επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο με τον οποίο ένα κτήριο 
χρησιμοποιείται και από τις ενεργειακές επιλογές των μισθωτών, πρέπει ΚΑΙ οι ιδιοκτήτες αλλά 
ΚΑΙ οι μισθωτές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την βελτίωση της ενεργειακής 
επίδοσης. Οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές εμπορικών κτηρίων θα πρέπει επίσης να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα χρήση του κτηρίου ή τμήματος αυτού, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι θα είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων 
ως προς τις αναγκαίες βελτιώσεις.

Τροπολογία 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν στους ιδιοκτήτες 
ή τους μισθωτές των κτηρίων πληροφορίες, 
ιδίως σχετικά με τα πιστοποιητικά 
ενεργειακών επιδόσεων και τις εκθέσεις 
επιθεωρήσεων, το σκοπό και τους στόχους 

Τα κράτη μέλη παρέχουν στους ιδιοκτήτες 
ή τους μισθωτές των κτηρίων πληροφορίες, 
ιδίως σχετικά με τα πιστοποιητικά 
ενεργειακών επιδόσεων και τις εκθέσεις 
επιθεωρήσεων, το σκοπό και τους στόχους 
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τους, σχετικά με τους οικονομικά 
συμφέροντες τρόπους βελτίωσης των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων και 
τις μεσομακροπρόθεσμες οικονομικές 
επιπτώσεις εάν δεν ληφθούν μέτρα για τη 
βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των 
κτηρίων.  

τους, σχετικά με τους οικονομικά 
συμφέροντες τρόπους βελτίωσης των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων και 
τις μεσομακροπρόθεσμες οικονομικές 
επιπτώσεις εάν δεν ληφθούν μέτρα και τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι 
διαθέσιμα για τη βελτίωση των
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.   Οι 
εκστρατείες ενημέρωσης πρέπει να 
αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν 
ιδιοκτήτες ή μισθωτές να επιτύχουν και 
να ξεπεράσουν τις ελάχιστες 
προδιαγραφές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκστρατείες ενημέρωσης θα πρέπει να παρουσιάζουν τους στρατηγικούς στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης, καθώς και τα μέτρα 
που έχουν σχεδιασθεί για να βοηθήσουν τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά 
να βελτιώσουν τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων.

Τροπολογία 437
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν στους ιδιοκτήτες 
ή τους εκμισθωτές των κτηρίων 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τα 
πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και 
τις εκθέσεις επιθεωρήσεων, το σκοπό και 
τους στόχους τους, σχετικά με τους 
οικονομικά συμφέροντες τρόπους 
βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων και τις μεσομακροπρόθεσμες 
οικονομικές επιπτώσεις εάν δεν ληφθούν 
μέτρα για τη βελτίωση των ενεργειακών 
επιδόσεων των κτηρίων. 

Τα κράτη μέλη παρέχουν στους ιδιοκτήτες 
και τους εκμισθωτές των κτηρίων 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τα 
πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και 
τις εκθέσεις επιθεωρήσεων, το σκοπό και 
τους στόχους τους, σχετικά με τους 
οικονομικά συμφέροντες τρόπους 
βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων και τις μεσομακροπρόθεσμες 
οικονομικές επιπτώσεις εάν δεν ληφθούν 
μέτρα για τη βελτίωση των ενεργειακών 
επιδόσεων των κτηρίων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές συμμετέχουν στην 
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ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης, καθοδήγησης και 
επιμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των αρμοδιοτήτων τους ως σχεδιαστών και ιδιοκτητών ακινήτων και της εγγύτητάς 
τους με τους πολίτες, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
γνωμοδοτούν στις κεντρικές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την ανάπτυξη προγραμμάτων 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, καθοδήγησης και επιμόρφωσης.

Τροπολογία 438
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ιδιοκτήτες και μισθωτές εμπορικών 
κτηρίων υποχρεούνται να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την πραγματική 
ενεργειακή κατανάλωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον η ενεργειακή επίδοση επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο με τον οποίο ένα κτήριο 
χρησιμοποιείται και από τις ενεργειακές επιλογές των μισθωτών, πρέπει ΚΑΙ οι ιδιοκτήτες αλλά 
ΚΑΙ οι μισθωτές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την βελτίωση της ενεργειακής 
επίδοσης. Οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές εμπορικών κτηρίων θα πρέπει επίσης να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα χρήση του κτηρίου ή τμήματος αυτού, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι θα είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων 
ως προς τις αναγκαίες βελτιώσεις.



PE421.190v01-00 58/89 AM\771248EL.doc

EL

Τροπολογία 439
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ιδιοκτήτες και μισθωτές εμπορικών 
κτηρίων υποχρεούνται να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την πραγματική 
ενεργειακή κατανάλωση της χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον η ενεργειακή επίδοση επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο με τον οποίο ένα κτήριο 
χρησιμοποιείται και από τις ενεργειακές επιλογές των μισθωτών, πρέπει ΚΑΙ οι ιδιοκτήτες αλλά 
ΚΑΙ οι μισθωτές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την βελτίωση της ενεργειακής 
επίδοσης. Οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές εμπορικών κτηρίων θα πρέπει επίσης να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα χρήση του κτηρίου ή τμήματος αυτού, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι θα είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων 
ως προς τις αναγκαίες βελτιώσεις.

Τροπολογία 440
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν ιδιοκτήτες ή 
μισθωτές για τα οικονομικά κίνητρα υπέρ 
της βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης 
των κτηρίων.
Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
πληροφορίες σχετικά με:
(a) τα συστήματα στήριξης σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την 
προαγωγή της ενεργειακής επίδοσης και 
της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας στα κτήρια·
(β) το μερίδιο της ενέργειας από 
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
χρησιμοποιείται στον τομέα των κτηρίων 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων και ειδικών 
πληροφοριών ως προς το κατά πόσον η 
ανανεώσιμη ενέργεια προέρχεται από 
επιτόπιες εγκαταστάσεις, από θέρμανση 
και ψύξη περιοχής/οικοδομικού 
τετραγώνου ή από συμπαραγωγή·
Οι πληροφορίες αυτές 
συμπεριλαμβάνονται στα Σχέδια Δράσης 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) του 
άρθρου 14(2) της Οδηγίας 2006/32/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 441
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καλούν τις τοπικές αρχές 
να συμμετέχουν και τις συμβουλεύονται 
από τις πρώτες φάσεις σχετικά με την 
ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις της αναδιατύπωσης αυτής επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τις τοπικές αρχές, λόγω των 
αρμοδιοτήτων τους στο σχεδιασμό, με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη και του διαχειριστή, ενός 
ευρέως και ποικίλου φάσματος ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών κατοικιών. 
Η εγγύτητα της τοπικής διοίκησης με τους πολίτες τους δίνει επίσης έναν κεντρικό ρόλο στο 
θέμα της παροχής πληροφοριών και κινήτρων προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ενοικιαστές και 
οι ιδιοκτήτες να βελτιώσουν την ενεργειακή επίδοση του κτηρίου τους και να μεταβάλλουν 
ενεργειακή συμπεριφορά.
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Τροπολογία 442
Roberts Zīle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης, καθοδήγησης και 
επιμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των αρμοδιοτήτων τους ως σχεδιαστών και ιδιοκτητών ακινήτων και της εγγύτητάς 
τους με τους πολίτες, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
γνωμοδοτούν στις κεντρικές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την ανάπτυξη προγραμμάτων 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, καθοδήγησης και επιμόρφωσης.

Τροπολογία 443
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2010, τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν με τα 
άρθρα 2 έως 17, 19 και 22, και με τα 
παραρτήματα Ι και II της παρούσας 
οδηγίας. Κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ των διατάξεων αυτών και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2012, τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων 
αυτών και των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις όσον 
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αφορά τα άρθρα 2, 3, 9, 10 έως 12, 16, 17, 
19 και 22 από τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο.
Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις όσον 
αφορά τα άρθρα 4 έως 8, 13 έως 15, και 
17, σε κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές από τις 31 Δεκεμβρίου 
2010 το αργότερο και στα υπόλοιπα 
κτήρια από τις 31 Ιανουαρίου 2012 το 
αργότερο.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω 
διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν 
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή 
συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά 
την επίσημη δημοσίευσή τους. 
Περιλαμβάνουν επίσης δήλωση ότι οι 
παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία 
που περιέχονται σε ισχύουσες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 
θεωρούνται ότι γίνονται στη παρούσα 
οδηγία. Ο τρόπος της αναφοράς και η 
διατύπωση της δήλωσης αποφασίζονται 
από τα κράτη μέλη.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω 
διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν 
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή 
συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά 
την επίσημη δημοσίευσή τους. 
Περιλαμβάνουν επίσης δήλωση ότι οι 
παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία 
που περιέχονται σε ισχύουσες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 
θεωρούνται ότι γίνονται στη παρούσα 
οδηγία. Ο τρόπος της αναφοράς και η 
διατύπωση της δήλωσης αποφασίζονται 
από τα κράτη μέλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επιλεγείσες προθεσμίες για την έναρξη εφαρμογής της αναδιατυπωθείσας οδηγίας είναι πολύ 
φιλόδοξες. Η εν λόγω αναδιατύπωση πραγματοποιείται προτού καν εφαρμοστούν και 
αποδώσουν αποτελέσματα σε όλα τα κράτη μέλη τα μέτρα και οι στόχοι που επιδιώκονται με 
την αρχική οδηγία. Οι προθεσμίες εφαρμογής πρέπει ως εκ τούτου να είναι πιο μακρινές. 
Εξάλλου, μία ενιαία προθεσμία εφαρμογής συμβάλλει στην εύκολη κατανόηση και τη διαφάνεια 
της νέας ρύθμισης.

Τροπολογία 444
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο μέχρι τις 31 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο μέχρι τις 31 
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Δεκεμβρίου 2010, τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν με τα 
άρθρα 2 έως 17, 19 και 22, και με τα 
παραρτήματα Ι και II της παρούσας 
οδηγίας. Κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ των διατάξεων αυτών και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας..

Δεκεμβρίου 2012, τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν με τα 
άρθρα 2 έως 17, 19 και 22, και με τα 
παραρτήματα Ι και II της παρούσας 
οδηγίας. Κοινοποιούν αμέσως στην
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ των διατάξεων αυτών και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας..

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρέχουσες διατάξεις της οδηγίας μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο πολλών κρατών μελών 
και ήδη προβληματίζουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Μια εναρμόνιση της προθεσμίας 
εφαρμογής θα προσφέρει περισσότερο χρόνο για την εξεύρεση σωστών λύσεων και για μια 
καλύτερη αντιμετώπιση των τοπικών συνθηκών. Η πραγματική επίτευξη των στόχων της 
οδηγίας πρέπει να προέχει της ταχύτητας εφαρμογής της.

Τροπολογία 445
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις όσον 
αφορά τα άρθρα 2, 3, 9, 10 έως 12, 16, 17, 
19 και 22 από τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρέχουσες διατάξεις της οδηγίας μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο πολλών κρατών μελών 
και ήδη προβληματίζουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Μια εναρμόνιση της προθεσμίας 
εφαρμογής θα προσφέρει περισσότερο χρόνο για την εξεύρεση σωστών λύσεων και για μια 
καλύτερη αντιμετώπιση των τοπικών συνθηκών. Η πραγματική επίτευξη των στόχων της 
οδηγίας πρέπει να προέχει της ταχύτητας εφαρμογής της.
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Τροπολογία 446
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις όσον 
αφορά τα άρθρα 2, 3, 9, 10 έως 12, 16, 17, 
19 και 22 από τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το 
αργότερο.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις όσον 
αφορά τα άρθρα 2, 3, 9, 16, 17, 19 και 22 
από τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία παρέχει ένα πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και προσφέρει 
περισσότερο χρόνο για ένα σωστό οικονομικό προγραμματισμό και για την κατάρτιση επαρκώς 
ανεξάρτητων και διαπιστευμένων ενεργειακών εκτιμητών. Επί πλέον, λόγω της τρέχουσας 
απουσίας διαπιστευμένων επιθεωρητών σε ορισμένα κράτη μέλη και λόγω των εκτεταμένων 
φιλοδοξιών της οδηγίας, απαιτείται μια ρήτρα που θα επιτρέψει μια μικρή παράταση της 
προθεσμίας εφαρμογής εκεί όπου υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτή είναι αναγκαία λόγω κάποιας 
μικρής έλλειψης ανεξάρτητων διαπιστευμένων ενεργειακών εκτιμητών.

Τροπολογία 447
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις όσον 
αφορά τα άρθρα 10 έως 12 από τις 31 
Δεκεμβρίου 2012 το αργότερο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία παρέχει ένα πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και προσφέρει 
περισσότερο χρόνο για ένα σωστό οικονομικό προγραμματισμό και για την κατάρτιση επαρκώς 
ανεξάρτητων και διαπιστευμένων ενεργειακών εκτιμητών. Επί πλέον, λόγω της τρέχουσας 
απουσίας διαπιστευμένων επιθεωρητών σε ορισμένα κράτη μέλη και λόγω των εκτεταμένων 
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φιλοδοξιών της οδηγίας, απαιτείται μια ρήτρα που θα επιτρέψει μια μικρή παράταση της 
προθεσμίας εφαρμογής εκεί όπου υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτή είναι αναγκαία λόγω κάποιας 
μικρής έλλειψης ανεξάρτητων διαπιστευμένων ενεργειακών εκτιμητών.

Τροπολογία 448
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις όσον 
αφορά τα άρθρα 4 έως 8, 13 έως 15, και 
17, σε κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές από τις 31 Δεκεμβρίου 
2010 το αργότερο και στα υπόλοιπα 
κτήρια από τις 31 Ιανουαρίου 2012 το 
αργότερο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρέχουσες διατάξεις της οδηγίας μεταφέρθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο πολλών κρατών μελών 
και ήδη προβληματίζουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Μια εναρμόνιση της προθεσμίας 
εφαρμογής θα προσφέρει περισσότερο χρόνο για την εξεύρεση σωστών λύσεων και για μια 
καλύτερη αντιμετώπιση των τοπικών συνθηκών. Η πραγματική επίτευξη των στόχων της 
οδηγίας πρέπει να προέχει της ταχύτητας εφαρμογής της.

Τροπολογία 449
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται, σε περίπτωση 
απουσίας καταρτισμένων ή 
διαπιστευμένων εμπειρογνωμόνων, να 
λάβουν μια πρόσθετη περίοδο δυο ετών 
για να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις 
των άρθρων 10 έως 15. Εάν κάνουν 
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χρήση της παρούσας διάταξης, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να το κοινοποιήσουν στην 
Επιτροπή, υποβάλλοντάς της ταυτόχρονα 
τη δέουσα αιτιολόγηση μαζί με ένα 
χρονοδιάγραμμα για την περαιτέρω 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία παρέχει ένα πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και προσφέρει 
περισσότερο χρόνο για ένα σωστό οικονομικό προγραμματισμό και για την κατάρτιση επαρκώς 
ανεξάρτητων και διαπιστευμένων ενεργειακών εκτιμητών. Επί πλέον, λόγω της τρέχουσας 
απουσίας διαπιστευμένων επιθεωρητών σε ορισμένα κράτη μέλη και λόγω των εκτεταμένων 
φιλοδοξιών της οδηγίας, απαιτείται μια ρήτρα που θα επιτρέψει μια μικρή παράταση της 
προθεσμίας εφαρμογής εκεί όπου υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτή είναι αναγκαία λόγω κάποιας 
μικρής έλλειψης ανεξάρτητων διαπιστευμένων ενεργειακών εκτιμητών.

Τροπολογία 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενεργειακές επιδόσεις ενός κτηρίου 
προσδιορίζονται βάσει της υπολογιζόμενης 
ή της πραγματικής ετήσιας ενέργειας που 
καταναλώνεται για να καλυφθούν οι 
διάφορες ανάγκες που συνδέονται με τη 
συνήθη χρήση και περιλαμβάνουν τις 
ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης και ψύξης 
(ενέργεια που απαιτείται για να αποφευχθεί 
η υπερθέρμανση) για να διατηρηθούν οι 
επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας του 
κτηρίου. 

1. Οι ενεργειακές επιδόσεις ενός κτηρίου 
προσδιορίζονται βάσει της υπολογιζόμενης 
ή της πραγματικής ετήσιας ενέργειας που 
καταναλώνεται για να καλυφθούν οι 
διάφορες ανάγκες που συνδέονται με τη 
συνήθη χρήση και περιλαμβάνουν τις 
ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης και ψύξης 
(ενέργεια που απαιτείται για να αποφευχθεί 
η υπερθέρμανση) για να διατηρηθούν οι 
επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας του 
κτηρίου. Η κατανάλωση εξισορροπείται 
όπου είναι αυτό δυνατόν με ενέργεια 
παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας επιτοπίως.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής επίδοσης των κτηρίων θα πρέπει να λάβει υπόψη 
την επόμενη γενιά κτηρίων και ειδικότερα τις δυνατότητες αυτάρκειας των κτηρίων που θα 
παράγουν και ταυτόχρονα θα καταναλώνουν ενέργεια. Συνεπώς, το γενικό πλαίσιο υπολογισμού 
θα πρέπει να περιλαμβάνει και την κατανάλωση αλλά και την εσωτερική παραγωγή.

Τροπολογία 451
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενεργειακές επιδόσεις ενός κτηρίου 
προσδιορίζονται βάσει της υπολογιζόμενης 
ή της πραγματικής ετήσιας ενέργειας που 
καταναλώνεται για να καλυφθούν οι 
διάφορες ανάγκες που συνδέονται με τη 
συνήθη χρήση και περιλαμβάνουν τις 
ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης και ψύξης 
(ενέργεια που απαιτείται για να αποφευχθεί 
η υπερθέρμανση) για να διατηρηθούν οι 
επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας του 
κτηρίου.

1. Οι ενεργειακές επιδόσεις ενός κτηρίου 
προσδιορίζονται βάσει της υπολογιζόμενης 
ή της πραγματικής πρωτογενούς ενέργειας 
που καταναλώνεται για να καλυφθούν οι 
διάφορες ανάγκες που συνδέονται με τη 
συνήθη χρήση και περιλαμβάνουν τις 
ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης και ψύξης 
(ενέργεια που απαιτείται για να αποφευχθεί 
η υπερθέρμανση) για να διατηρηθούν οι 
επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας του 
κτηρίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αποσκοπεί στην υποστήριξη κτηρίων με χαμηλή κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. 
Τούτο πρέπει να αντανακλάται στην παρούσα τροπολογία.

Τροπολογία 452
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενεργειακές επιδόσεις ενός κτηρίου 
εκφράζονται κατά διαφανή τρόπο και 

2. Οι ενεργειακές επιδόσεις ενός κτηρίου 
εκφράζονται κατά διαφανή τρόπο με βάση 
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περιλαμβάνουν επίσης αριθμητικό δείκτη 
για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
και τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας.

τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας και 
περιλαμβάνουν αριθμητικό δείκτη για τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που 
λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα.

Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα.

Ο αριθμητικός δείκτης εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται με 
βάση τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα που παράγονται ή αποφεύγονται 
ανάλογα με την αύξηση ή μείωση της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατά τον καθορισμό των ενεργειακών τους κανόνες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη 
τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας, διότι είναι ο μόνος τρόπος μέτρησης των πραγματικών 
επιπτώσεων των ενεργειακών τους επιλογών στο περιβάλλον.  Είναι επίσης σημαντικό να δοθεί 
στους καταναλωτές ένας δείκτης που θα μπορεί να αντανακλά τις εκπομπές CO2 που 
παράγονται από τις ενεργειακές επιλογές του, με βάση την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, 
ιδιαίτερα στα κτίρια όπου οι ενεργειακές επιλογές έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. 

Τροπολογία 453
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενεργειακές επιδόσεις ενός κτηρίου 
εκφράζονται κατά διαφανή τρόπο και 
περιλαμβάνουν επίσης αριθμητικό δείκτη 
για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
και τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας.

2. Οι ενεργειακές επιδόσεις ενός κτηρίου 
εκφράζονται κατά διαφανή τρόπο και 
περιλαμβάνουν επίσης αριθμητικό δείκτη 
για τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας, 
εκπεφρασμένο σε kWh/m2 ετησίως.

Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα.

Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και τη σχετική κοινοτική 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 
Οδηγίας 2009/.../EΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την προαγωγή της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπιστεί μια κοινή μονάδα μέτρησης της ενεργειακής επίδοσης ενός κτηρίου, 
εκπεφρασμένη σε ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η 
συγκρισιμότητα. Μια τιμή kWh/m2 ετησίως είναι η μόνη μονάδα που παρέχει μια τέτοια 
αξιόπιστη πληροφορία. Επί πλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μέθοδοι υπολογισμού που 
προβλέπονται στη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η οδηγία που εγκρίθηκε πρόσφατα για τις 
ανανεώσιμες ενέργειες αποτελεί σαφές πλαίσιο για τον υπολογισμό π.χ. της καθαρής ποσότητας 
ανανεώσιμης ενέργειας μεταφερόμενης με αντλίες θερμότητας.

Τροπολογία 454
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενεργειακές επιδόσεις ενός κτηρίου 
εκφράζονται κατά διαφανή τρόπο και 
περιλαμβάνουν επίσης αριθμητικό δείκτη 
για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
και τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας.

2. Οι ενεργειακές επιδόσεις ενός κτηρίου 
εκφράζονται κατά διαφανή τρόπο και 
περιλαμβάνουν επίσης την τελική 
κατανάλωση ενέργειας.

Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα.

Στη μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
πρέπει να γίνεται χρήση των ευρωπαϊκών 
προτύπων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό που μετράει για τον καταναλωτή είναι 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. Επιπλέον, η οδηγία έχει ως 
αντικείμενο τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων και όχι τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ενεργειακό μείγμα. Επιπλέον, η συνεκτίμηση 
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των πραγματικών θερμικών ιδιοτήτων θα καθιστούσε αναγκαία την υποβολή των κτηρίων σε 
δαπανηρή και κατά συνέπεια δυσανάλογη εξέταση των κτηρίων από μηχανικούς και τεχνικούς.

Τροπολογία 455
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενεργειακές επιδόσεις ενός κτηρίου 
εκφράζονται κατά διαφανή τρόπο και 
περιλαμβάνουν επίσης αριθμητικό δείκτη 
για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
και τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας.

2. Οι ενεργειακές επιδόσεις ενός κτηρίου 
εκφράζονται κατά διαφανή τρόπο και 
περιλαμβάνουν επίσης αριθμητικό δείκτη 
για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
και τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας. Στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να προσδιορίζονται 
τα όρια του συστήματος, ούτως ώστε να 
είναι δυνατή η παρουσίαση της 
απόκλισης μεταξύ της   υπολογιζόμενης 
τελικής ενεργειακής ζήτησης και της 
πραγματικής τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προσδιοριστούν σαφώς τα όρια του συστήματος, προκειμένου να καταστούν 
διαφανείς οι διαφορές μεταξύ των υπολογιζόμενων ενεργειακών τιμών και των ενεργειακών 
τιμών που διαβάζονται στον μετρητή.

Τροπολογία 456
Vittorio Prodi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την αξιολόγηση της ενεργειακής 
επίδοσης του συστήματος ηλεκτρικής 
κατανάλωσης ενός κτηρίου, ο 
συντελεστής μετατροπής από τελική σε 
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πρωτογενή ενέργεια συνυπολογίζει τον 
ετήσιο σταθμισμένο μέσο όρο της 
αντίστοιχης αναλογίας ηλεκτρισμού-
καυσίμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποτρέπει τον κίνδυνο νόθευσης της ενεργειακής επίδοσης ενός κτηρίου μέσα 
από την απλή εναλλαγή προμηθευτών ηλεκτρισμού. Όντως, η αποτελεσματικότητα της 
ηλεκτροπαραγωγής εξαρτάται ανάλογα με το καύσιμο και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται.

Τροπολογία 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα.

Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
αποτελεί ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή διατύπωσης γίνεται για να λαμβάνονται πραγματικά υπόψη και να εφαρμόζονται τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τροπολογία 458
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεθοδολογία υπολογισμού των Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
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ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα.

ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
πρέπει να είναι εναρμονισμένη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η μεθοδολογία υπολογισμού πρέπει να είναι η ίδια σε επίπεδο Κοινότητας.

Τροπολογία 459
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα..

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια κοινή ευρωπαϊκή μεθοδολογία για την ενεργειακή επίδοση των κτηρίων θα οδηγούσε σε 
καλύτερη εναρμόνιση του κατασκευαστικού κλάδου. Η υπό εξέταση πρόταση επιτρέπει σε κάθε 
κράτος μέλος να αναπτύξει και να χρησιμοποιεί τις δικές του μεθοδολογίες υπολογισμού. Θα 
έπρεπε όμως να κατοχυρωθεί μια συγκρισιμότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο της ενεργειακής 
επίδοσης των κτηρίων. Και υπάρχουν ήδη τα ευρωπαϊκά πρότυπα (CEN) ενεργειακής επίδοσης. 
Μια κοινή, δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη, μεθοδολογία υπολογισμού θα πρέπει λοιπόν να 
θεμελιώνεται σε αυτά τα πρότυπα, ώστε να επιτευχθεί μια πραγματική ευρωπαϊκή εναρμόνιση.
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Τροπολογία 460
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια κοινή ευρωπαϊκή μεθοδολογία για την ενεργειακή επίδοση των κτηρίων θα οδηγούσε σε 
καλύτερη εναρμόνιση του κατασκευαστικού κλάδου. Η υπό εξέταση πρόταση επιτρέπει σε κάθε 
κράτος μέλος να αναπτύξει και να χρησιμοποιεί τις δικές του μεθοδολογίες υπολογισμού. Θα 
έπρεπε όμως να κατοχυρωθεί μια συγκρισιμότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο της ενεργειακής 
επίδοσης των κτηρίων. Και υπάρχουν ήδη τα ευρωπαϊκά πρότυπα (CEN) ενεργειακής επίδοσης. 
Μια κοινή, δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη, μεθοδολογία υπολογισμού θα πρέπει λοιπόν να 
θεμελιώνεται σε αυτά τα πρότυπα, ώστε να επιτευχθεί μια πραγματική ευρωπαϊκή εναρμόνιση.

Τροπολογία 461
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα ακόλουθα πραγματικά  θερμικά 
χαρακτηριστικά του κτηρίου 
(συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
χωρισμάτων του).

α) τα ακόλουθα γενικά θερμικά 
χαρακτηριστικά του κτηρίου 
(συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
χωρισμάτων του).

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό που μετράει για τον καταναλωτή είναι 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 
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πυρηνικής ενέργειας.  Το ίδιο ισχύει για το φυσικό αέριο. Επιπλέον, η οδηγία έχει ως 
αντικείμενο τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων και όχι τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ενεργειακό μείγμα. Επιπλέον, η συνεκτίμηση 
των πραγματικών θερμικών ιδιοτήτων θα καθιστούσε αναγκαία την υποβολή των κτηρίων σε 
δαπανηρή και κατά συνέπεια δυσανάλογη εξέταση των κτηρίων από μηχανικούς και τεχνικούς.

Τροπολογία 462
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – στοιχείο 3 – σημείο a – εδάφιο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) μόνωση· ii) συστήματα μόνωσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το σύνολο των συστημάτων μόνωσης καθορίζει τα πραγματικά θερμικά χαρακτηριστικά του 
κτηρίου. Εφόσον τα συστήματα μόνωσης καθορίζονται στο άρθρο 2, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αυτή η ορολογία που περιλαμβάνει τις θερμικές γέφυρες.

Τροπολογία 463
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 3 – στοιχείο α – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) μόνωση· (ii) μόνωση, όπως αυτή επιτυγχάνεται με 
τα διαθέσιμα υλικά χαμηλότερης δυνατής 
θερμικής αγωγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές μόνωσης είναι κρίσιμο στοιχείο για τον προσδιορισμό της ενεργειακής επίδοσης 
ενός κτηρίου. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάζουν τον δείκτη μόνωσης των 
αποτελεσματικότερων μονωτικών αφρών που διατίθενται στην αγορά όταν καταρτίζουν τους 
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στόχους ενεργειακής επίδοσης για τα κτήρια.

Τροπολογία 464
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – στοιχείο 3 – σημείο a – εδάφιο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) θερμικές γέφυρες· διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το σύνολο των συστημάτων μόνωσης καθορίζει τα πραγματικά θερμικά χαρακτηριστικά του 
κτηρίου. Εφόσον τα συστήματα μόνωσης καθορίζονται στο άρθρο 2, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αυτή η ορολογία που περιλαμβάνει τις θερμικές γέφυρες.

Τροπολογία 465
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 3 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εγκαταστάσεις κλιματισμού· (γ) εγκαταστάσεις κλιματισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
ψύξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής επίδοσης των κτηρίων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
αλληλεπίδραση μεταξύ συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού. Δηλαδή, τα συστήματα 
που περιλαμβάνουν μηχανισμούς ανάκτησης θερμότητας μπορούν να συμβάλουν σε μια 
αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας. Δηλαδή, η θερμότητα που εξάγεται από ένα δωμάτιο 
κατά την ψύξη του, μπορεί να χρησιμοποιείται για τη θέρμανση ενός άλλου δωματίου. Ακόμη, 
μπορεί να γίνει ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα, μέσω 
συστημάτων εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας, πράγμα που θα μειώσει τη χρήση ενέργειας 
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στο σύστημα ψύξης ή θέρμανσης. Επίσης, ο σωστός έλεγχος ζώνης μπορεί να συμβάλει σε 
εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της τοπικής θέρμανσης ή ψύξης χώρων.

Τροπολογία 466
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού 
(κυρίως στον τομέα που δεν αφορά την 
κατοικία)·

(ε) ενσωματωμένη εγκατάσταση 
φωτισμού· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν οι κατά περίπτωση ερμηνείες, η διατύπωση του Παραρτήματος πρέπει να 
γίνει πιο "σφιχτή". 

Τροπολογία 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ενσωματωμένη εγκατάσταση
φωτισμού (κυρίως στον τομέα που δεν 
αφορά την κατοικία)·

(ε) ενσωματωμένα συστήματα φωτισμού 
βάσει ενός φωτιστικού design που 
υπολογίζει τα σωστά επίπεδα φωτισμού 
ανάλογα με τις λειτουργίες που 
επιτελούνται σε επίπεδο δωματίου, την 
παρουσία ανθρώπων, την ύπαρξη ή μη 
των σωστών επιπέδων φυσικού φωτός, 
την ευέλικτη εκτέλεση επιπέδων 
φωτισμού που σέβονται το διαχωρισμό 
λειτουργιών και που διαφέρουν ανάλογα 
με το αν η εγκατάσταση προορίζεται για 
κατοικία ή μη κατοικία.   

Or. en
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Τροπολογία 468
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού 
(κυρίως στον τομέα που δεν αφορά την 
κατοικία)·

(ε) ενσωματωμένη εγκατάσταση 
φωτισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν οι κατά περίπτωση ερμηνείες, η διατύπωση του Παραρτήματος πρέπει να 
γίνει πιο "σφιχτή".

Τροπολογία 469
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 3 – στοιχείο θα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ  (β), (γ) 
και (δ), συμπεριλαμβανομένης της 
ανάκτησης θερμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής επίδοσης των κτηρίων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
αλληλεπίδραση μεταξύ συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού. Δηλαδή, τα συστήματα 
που περιλαμβάνουν μηχανισμούς ανάκτησης θερμότητας μπορούν να συμβάλουν σε μια 
αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας. Δηλαδή, η θερμότητα που εξάγεται από ένα δωμάτιο 
κατά την ψύξη του, μπορεί να χρησιμοποιείται για τη θέρμανση ενός άλλου δωματίου. Ακόμη, 
μπορεί να γίνει ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα, μέσω 
συστημάτων εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας, πράγμα που θα μειώσει τη χρήση ενέργειας 
στο σύστημα ψύξης ή θέρμανσης. Επίσης, ο σωστός έλεγχος ζώνης μπορεί να συμβάλει σε 
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εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της τοπικής θέρμανσης ή ψύξης χώρων.

Τροπολογία 470
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 4 – στοιχείο δα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) ανάκτηση θερμότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής επίδοσης των κτηρίων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
αλληλεπίδραση μεταξύ συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού. Δηλαδή, τα συστήματα 
που περιλαμβάνουν μηχανισμούς ανάκτησης θερμότητας μπορούν να συμβάλουν σε μια 
αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας. Δηλαδή, η θερμότητα που εξάγεται από ένα δωμάτιο 
κατά την ψύξη του, μπορεί να χρησιμοποιείται για τη θέρμανση ενός άλλου δωματίου. Ακόμη, 
μπορεί να γίνει ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα, μέσω 
συστημάτων εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας, πράγμα που θα μειώσει τη χρήση ενέργειας 
στο σύστημα ψύξης ή θέρμανσης. Επίσης, ο σωστός έλεγχος ζώνης μπορεί να συμβάλει σε 
εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της τοπικής θέρμανσης ή ψύξης χώρων.

Τροπολογία 471
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 4 – στοιχείο δβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) έλεγχο ζώνης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής επίδοσης των κτηρίων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
αλληλεπίδραση μεταξύ συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού. Δηλαδή, τα συστήματα 
που περιλαμβάνουν μηχανισμούς ανάκτησης θερμότητας μπορούν να συμβάλουν σε μια 



PE421.190v01-00 78/89 AM\771248EL.doc

EL

αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας. Δηλαδή, η θερμότητα που εξάγεται από ένα δωμάτιο 
κατά την ψύξη του, μπορεί να χρησιμοποιείται για τη θέρμανση ενός άλλου δωματίου. Ακόμη, 
μπορεί να γίνει ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα, μέσω 
συστημάτων εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας, πράγμα που θα μειώσει τη χρήση ενέργειας 
στο σύστημα ψύξης ή θέρμανσης. Επίσης, ο σωστός έλεγχος ζώνης μπορεί να συμβάλει σε 
εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της τοπικής θέρμανσης ή ψύξης χώρων.

Τροπολογία 472
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 5 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) κτήρια υπηρεσιών χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου· 

(η) ακίνητα εμπορικών κέντρων και 
λιανικού εμπορίου· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση "κτήρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου" αντιστοιχεί σε μια ευρύτατη 
κατηγορία που θα μπορούσε να περιλαμβάνει κέντρα διακίνησης εμπορευμάτων, μεμονωμένα 
καταστήματα, κτήρια με εμπορικά κέντρα και με μικτή εμπορική χρήση, όπου καθένα είναι 
μοναδικό από άποψη ενεργειακών αναγκών.

Τροπολογία 473
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 5 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) κτήρια υπηρεσιών χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου· 

(η) ακίνητα εμπορικών κέντρων και 
λιανικού εμπορίου· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση "κτήρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου" αντιστοιχεί σε μια ευρύτατη 
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κατηγορία που θα μπορούσε να περιλαμβάνει κέντρα διακίνησης εμπορευμάτων, μεμονωμένα 
καταστήματα, κτήρια με εμπορικά κέντρα και με μικτή εμπορική χρήση, όπου καθένα είναι 
μοναδικό από άποψη ενεργειακών αναγκών.

Τροπολογία 474
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 5 – στοιχείο ηα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηa) κτήρια χονδρικού εμπορίου και 
διακίνησης εμπορευμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση "κτήρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου" αντιστοιχεί σε μια ευρύτατη 
κατηγορία που θα μπορούσε να περιλαμβάνει κέντρα διακίνησης εμπορευμάτων, μεμονωμένα 
καταστήματα, κτήρια με εμπορικά κέντρα και με μικτή εμπορική χρήση, όπου καθένα είναι 
μοναδικό από άποψη ενεργειακών αναγκών.

Τροπολογία 475
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 5 – στοιχείο ηα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηa) κτήρια χονδρικού εμπορίου και 
διακίνησης εμπορευμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση "κτήρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου" αντιστοιχεί σε μια ευρύτατη 
κατηγορία που θα μπορούσε να περιλαμβάνει κέντρα διακίνησης εμπορευμάτων, μεμονωμένα 
καταστήματα, κτήρια με εμπορικά κέντρα και με μικτή εμπορική χρήση, όπου καθένα είναι 
μοναδικό από άποψη ενεργειακών αναγκών.



PE421.190v01-00 80/89 AM\771248EL.doc

EL

Τροπολογία 476
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα ελέγχου αυτού του είδους θα κόστιζε στα κράτη μέλη δισεκατομμύρια, ενώ είναι 
δυσανάλογο προς το όφελός του, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σημαντικές αμφιβολίες όσον 
αφορά την αναγκαιότητά του και κατά συνέπεια ως προς το κατά πόσο είναι θεμιτό. 

Τροπολογία 477
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση θέσπισης ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου, επιπροσθέτως προς τις επιθεωρήσεις 
που πρέπει να διενεργούνται και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων προκαλεί 
πρόσθετη γραφειοκρατία που κρίνεται δυσανάλογη. Ένα τέτοιο σύστημα ελέγχου θα δέσμευε 
πόρους, που θα ήταν προτιμότερο να επενδύονται σε πραγματικά μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας, αντί να σπαταλούνται για τη δημιουργία νέων διοικητικών διαδικασιών. Βλέπε 
επίσης τροπολογία στο άρθρο 17.
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Τροπολογία 478
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές, ή φορείς στους 
οποίους έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες 
σχετικά με την εφαρμογή του ανεξάρτητου 
συστήματος ελέγχου από τις αρμόδιες 
αρχές, πραγματοποιούν τυχαία 
δειγματοληψία τουλάχιστον 0,5% όλων 
των πιστοποιητικών ενεργειακών 
επιδόσεων που έχουν εκδοθεί ετησίως και 
τα υποβάλλουν σε επαλήθευση. Η 
επαλήθευση διεξάγεται σε ένα από τα τρία 
εναλλακτικά επίπεδα που αναφέρονται 
παρακάτω και κάθε επίπεδο επαλήθευσης 
διεξάγεται τουλάχιστον για στατιστικά 
σημαντικό ποσοστό των πιστοποιητικών 
που επελέγησαν.

1. Οι αρμόδιες αρχές, ή φορείς στους 
οποίους έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες 
σχετικά με την εφαρμογή του ανεξάρτητου 
συστήματος ελέγχου από τις αρμόδιες 
αρχές, πραγματοποιούν τυχαία 
δειγματοληψία τουλάχιστον 0,5% όλων 
των πιστοποιητικών ενεργειακών 
επιδόσεων που έχουν εκδοθεί ετησίως από 
κάθε εμπειρογνώμονα και τα υποβάλλουν 
σε επαλήθευση. Εάν ένας εμπειρογνώμων 
εκδώσει λίγα μόνα πιστοποιητικά, οι 
αρμόδιες αρχές ή φορείς διενεργούν 
τυχαία δειγματοληψία ενός τουλάχιστον 
πιστοποιητικού και το υποβάλλουν σε 
επαλήθευση. Η επαλήθευση διεξάγεται σε 
ένα από τα τρία εναλλακτικά επίπεδα που 
αναφέρονται παρακάτω και κάθε επίπεδο 
επαλήθευσης διεξάγεται τουλάχιστον για 
στατιστικά σημαντικό ποσοστό των 
πιστοποιητικών που επελέγησαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα των ανεξάρτητων ελέγχων ως προς την εγκυρότητα και την ποιότητα των 
πιστοποιητικών και των εκθέσεων επιθεώρησης πρέπει να ενισχυθεί μέσω ενός τακτικού 
ελέγχου του έργου του κάθε εμπειρογνώμονα. Σε περίπτωση παρατυπιών, ένα δεύτερο επίπεδο 
επαληθεύσεων, μαζί με την επιβολή κυρώσεων στους εμπειρογνώμονες που βρέθηκαν εν αδίκω, 
θα αποτρέπει την παραβίαση των κανόνων που διέπουν την ποιότητα των πιστοποιητικών και 
των εκθέσεων επιθεώρησης.
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Τροπολογία 479
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν οι έλεγχοι δείξουν μη συμμόρφωση, 
οι αρμόδιες αρχές ή φορείς διενεργούν 
τυχαία επιλογή άλλων πέντε 
πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από 
τον ίδιο εμπειρογνώμονα και τα 
υποβάλλουν σε επαλήθευση. Οι αρμόδιες 
αρχές ή φορείς επιβάλλουν κυρώσεις στον 
εμπειρογνώμονα εάν και οι επιπρόσθετοι 
έλεγχοι δείξουν μη συμμόρφωση· οι 
σοβαρότερες παραβάσεις μπορούν να 
τιμωρηθούν με ανάκληση της 
διαπίστευσης του εμπειρογνώμονα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα των ανεξάρτητων ελέγχων ως προς την εγκυρότητα και την ποιότητα των 
πιστοποιητικών και των εκθέσεων επιθεώρησης πρέπει να ενισχυθεί μέσω ενός τακτικού 
ελέγχου του έργου του κάθε εμπειρογνώμονα. Σε περίπτωση παρατυπιών, ένα δεύτερο επίπεδο 
επαληθεύσεων, μαζί με την επιβολή κυρώσεων στους εμπειρογνώμονες που βρέθηκαν εν αδίκω, 
θα αποτρέπει την παραβίαση των κανόνων που διέπουν την ποιότητα των πιστοποιητικών και 
των εκθέσεων επιθεώρησης.

Τροπολογία 480
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές ή φορείς, στους 
οποίους έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες 
σχετικά με την εφαρμογή του ανεξάρτητου 
συστήματος ελέγχου από τις αρμόδιες 
αρχές, πραγματοποιούν τυχαία 
δειγματοληψία τουλάχιστον 0,1 % όλων 

2. Οι αρμόδιες αρχές ή φορείς, στους 
οποίους έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες 
σχετικά με την εφαρμογή του ανεξάρτητου 
συστήματος ελέγχου από τις αρμόδιες 
αρχές, πραγματοποιούν τυχαία 
δειγματοληψία τουλάχιστον 0,1 % όλων 
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των εκθέσεων επιθεώρησης που έχουν 
εκδοθεί ετησίως και τις υποβάλλουν σε 
επαλήθευση. Η επαλήθευση διεξάγεται σε 
ένα από τα τρία εναλλακτικά επίπεδα που 
αναφέρονται παρακάτω και κάθε επίπεδο 
επαλήθευσης διεξάγεται τουλάχιστον για 
στατιστικά σημαντικό ποσοστό των 
εκθέσεων επιθεώρησης που επελέγησαν.

των εκθέσεων επιθεώρησης που έχουν 
εκδοθεί ετησίως από κάθε 
εμπειρογνώμονα και τις υποβάλλουν σε 
επαλήθευση. Εάν ένας εμπειρογνώμων 
εκδώσει λίγες μόνα εκθέσεις 
επιθεώρησης, οι αρμόδιες αρχές ή φορείς 
διενεργούν τυχαία δειγματοληψία μιας 
τουλάχιστον έκθεσης επιθεώρησης και 
την υποβάλλουν σε επαλήθευση. Η 
επαλήθευση διεξάγεται σε ένα από τα τρία 
εναλλακτικά επίπεδα που αναφέρονται 
παρακάτω και κάθε επίπεδο επαλήθευσης 
διεξάγεται τουλάχιστον για στατιστικά 
σημαντικό ποσοστό των εκθέσεων 
επιθεώρησης που επελέγησαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα των ανεξάρτητων ελέγχων ως προς την εγκυρότητα και την ποιότητα των 
πιστοποιητικών και των εκθέσεων επιθεώρησης πρέπει να ενισχυθεί μέσω ενός τακτικού 
ελέγχου του έργου του κάθε εμπειρογνώμονα. Σε περίπτωση παρατυπιών, ένα δεύτερο επίπεδο 
επαληθεύσεων, μαζί με την επιβολή κυρώσεων στους εμπειρογνώμονες που βρέθηκαν εν αδίκω, 
θα αποτρέπει την παραβίαση των κανόνων που διέπουν την ποιότητα των πιστοποιητικών και 
των εκθέσεων επιθεώρησης.

Τροπολογία 481
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν οι έλεγχοι δείξουν μη συμμόρφωση, 
οι αρμόδιες αρχές ή φορείς διενεργούν 
τυχαία επιλογή άλλων πέντε εκθέσεων 
επιθεώρησης που έχουν εκδοθεί από τον 
ίδιο εμπειρογνώμονα και τις υποβάλλουν 
σε επαλήθευση. Οι αρμόδιες αρχές ή 
φορείς επιβάλλουν κυρώσεις στον 
εμπειρογνώμονα εάν και οι επιπρόσθετοι 
έλεγχοι δείξουν μη συμμόρφωση· οι 
σοβαρότερες παραβάσεις μπορούν να 
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τιμωρηθούν με ανάκληση της 
διαπίστευσης του εμπειρογνώμονα

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα των ανεξάρτητων ελέγχων ως προς την εγκυρότητα και την ποιότητα των 
πιστοποιητικών και των εκθέσεων επιθεώρησης πρέπει να ενισχυθεί μέσω ενός τακτικού 
ελέγχου του έργου του κάθε εμπειρογνώμονα. Σε περίπτωση παρατυπιών, ένα δεύτερο επίπεδο 
επαληθεύσεων, μαζί με την επιβολή κυρώσεων στους εμπειρογνώμονες που βρέθηκαν εν αδίκω, 
θα αποτρέπει την παραβίαση των κανόνων που διέπουν την ποιότητα των πιστοποιητικών και 
των εκθέσεων επιθεώρησης.

Τροπολογία 482
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIIa
Υπολογισμός απαιτήσεων για οικονομικά 

συμφέρουσες απαιτήσεις ελάχιστων 
ενεργειακών επιδόσεων

Για τη διενέργεια αυτών των 
υπολογισμών, τα κράτη μέλη:
- ορίζουν κτήρια αναφοράς που 
χαρακτηριστικά και αντιπροσωπευτικά 
της λειτουργίας τους και της 
γεωγραφικής τους θέσης, 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
και εξωτερικών κλιματικών συνθηκών. 
Τα κτήρια αναφοράς καλύπτουν κτήρια 
κατοικιών και μη κατοικιών, νεόδμητα 
και ήδη υπάρχοντα·
- ορίζουν προς αξιολόγηση τεχνικά 
πακέτα μέτρων ενεργειακής επίδοσης ή 
ενεργειακού εφοδιασμού  (π.χ. μόνωση 
κελύφους κτηρίου ή τμημάτων αυτού, ή 
ενεργειακώς αποδοτικότερα τεχνικά 
συστήματα κτηρίων) ·
- αξιολογούν την παρεχόμενη ενέργεια, τη 
χρησιμοποιούμενη πρωτογενή ενέργεια 
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και τις εκπομπές CO2 των κτηρίων 
αναφοράς (συμπεριλαμβανομένων των 
καθορισμένων τεχνικών πακέτων που 
εφαρμόζονται)·
- αξιολογούν το αντίστοιχο ενεργειακό 
επενδυτικό κόστος, το ενεργειακό κόστος 
και τις λοιπές τρέχουσες δαπάνες των 
τεχνικών πακέτων που εφαρμόζονται στα 
κτήρια αναφοράς.
Με τον υπολογισμό του κόστους του 
κύκλου ζωής ενός κτηρίου βάσει των 
τεχνικών πακέτων μέτρων που 
εφαρμόζονται σε ένα κτήριο αναφοράς 
και με το συσχετισμό του με την 
ενεργειακή επίδοση και/ή τις εκπομπές 
CO2 , θα αξιολογείται η οικονομική 
αποδοτικότητα που έχουν τα διάφορα 
επίπεδα των απαιτήσεων ελάχιστων 
ενεργειακών επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τακτική του να αναπτυχθεί η σχετική μεθοδολογία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, δείχνει 
ανεδαφική, αφού η ίδια η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Η μεθοδολογία 
υπολογισμού των οικονομικώς συμφερότερων επιπέδων πρέπει να έχει προσδιοριστεί  μέσα 
στην ίδια την οδηγία (σε παράρτημά της) πριν από την έγκρισή της από το Συμβούλιο και από 
το Κοινοβούλιο. Η μεθοδολογία θα πρέπει να χρησιμοποιεί ήδη υπάρχοντα ευρωπαϊκά πρότυπα 
(CEN).

Τροπολογία 483
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IIIa
Υπολογισμός απαιτήσεων για οικονομικά 

συμφέρουσες απαιτήσεις ελάχιστων 
ενεργειακών επιδόσεων

Για τη διενέργεια αυτών των 
υπολογισμών, τα κράτη μέλη:
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- ορίζουν κτήρια αναφοράς που 
χαρακτηριστικά και αντιπροσωπευτικά 
της λειτουργίας τους και της 
γεωγραφικής τους θέσης, 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
και εξωτερικών κλιματικών συνθηκών. 
Τα κτήρια αναφοράς καλύπτουν κτήρια 
κατοικιών και μη κατοικιών, νεόδμητα 
και ήδη υπάρχοντα·
- ορίζουν προς αξιολόγηση τεχνικά 
πακέτα μέτρων ενεργειακής επίδοσης ή 
ενεργειακού εφοδιασμού  (π.χ. μόνωση 
κελύφους κτηρίου ή τμημάτων αυτού, ή 
ενεργειακώς αποδοτικότερα τεχνικά 
συστήματα κτηρίων) ·
- αξιολογούν την παρεχόμενη ενέργεια, τη 
χρησιμοποιούμενη πρωτογενή ενέργεια 
και τις εκπομπές CO2 των κτηρίων 
αναφοράς (συμπεριλαμβανομένων των 
καθορισμένων τεχνικών πακέτων που 
εφαρμόζονται)·
- αξιολογούν το αντίστοιχο ενεργειακό 
επενδυτικό κόστος, το ενεργειακό κόστος 
και τις λοιπές τρέχουσες δαπάνες των 
τεχνικών πακέτων που εφαρμόζονται στα 
κτήρια αναφοράς.
Με τον υπολογισμό του κόστους του 
κύκλου ζωής ενός κτηρίου βάσει των 
τεχνικών πακέτων μέτρων που 
εφαρμόζονται σε ένα κτήριο αναφοράς 
και με το συσχετισμό του με την 
ενεργειακή επίδοση και/ή τις εκπομπές 
CO2 , θα αξιολογείται η οικονομική 
αποδοτικότητα που έχουν τα διάφορα 
επίπεδα των απαιτήσεων ελάχιστων 
ενεργειακών επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τακτική του να αναπτυχθεί η σχετική μεθοδολογία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, δείχνει 
ανεδαφική, αφού η ίδια η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Η μεθοδολογία 
υπολογισμού των οικονομικώς συμφερότερων επιπέδων πρέπει να έχει προσδιοριστεί  μέσα 
στην ίδια την οδηγία (σε παράρτημά της) πριν από την έγκρισή της από το Συμβούλιο και από 
το Κοινοβούλιο. Η μεθοδολογία θα πρέπει να χρησιμοποιεί ήδη υπάρχοντα ευρωπαϊκά πρότυπα 
(CEN).
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Τροπολογία 484
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙV α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IVα
Χρηματοδοτικά μέσα για τη βελτίωση 

των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων
Τα κράτη μέλη θέτουν σε λειτουργία ένα 
ή περισσότερα από τα παρακάτω 
χρηματοδοτικά μέσα:
α) μειώσεις ΦΠΑ για αγαθά και 
υπηρεσίες που έχουν σχέση με την 
εξοικονόμηση ενέργειας, τις υψηλές 
ενεργειακές επιδόσεις και την 
ανανεώσιμη ενέργεια 
συμπεριλαμβανομένων της 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης· 
β)  άλλες φορολογικές μειώσεις για αγαθά 
και υπηρεσίες που έχουν σχέση με την 
εξοικονόμηση ενέργειας ή για κτήρια 
υψηλών ενεργειακών επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων επί 
των φόρων εισοδήματος ή ακινήτων·
γ) απευθείας επιδοτήσεις·

δ) προγράμματα επιδοτούμενων δανείων 
ή χαμηλότοκων δανείων·
ε) προγραμμάτων επιχορηγήσεων· 

στ) προγράμματα εγγύησης δανείων·

Or. xm

Αιτιολόγηση

Υποστηρίζεται η πρόταση της εισηγήτριας για την προσθήκη νέου παραρτήματος, το εν λόγω 
παράρτημα όμως θα πρέπει στο στοιχείο α) να περιορίζεται σε τηλεθέρμανση και τηλεψύξη. Η 
τηλεθέρμανση και η τηλεψύξη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη κτηρίων με 
ενεργειακή απόδοση.
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Τροπολογία 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IVa
Χρηματοδοτικά μέσα για τη βελτίωση 

των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων
1. Για να υποστηρίξουν τη βελτίωση των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων, τα 
κράτη μέλη θέτουν σε λειτουργία δυο ή 
περισσότερα από τα παρακάτω 
χρηματοδοτικά μέσα:
(a) μειώσεις ΦΠΑ για αγαθά και 
υπηρεσίες που έχουν σχέση με την 
εξοικονόμηση ενέργειας, τις υψηλές 
ενεργειακές επιδόσεις και την 
ανανεώσιμη ενέργεια·
(β) άλλες φορολογικές μειώσεις για αγαθά 
και υπηρεσίες που έχουν σχέση με την 
εξοικονόμηση ενέργειας ή για κτήρια 
υψηλών ενεργειακών επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων επί 
των φόρων εισοδήματος ή ακινήτων·
(γ) απευθείας επιδοτήσεις·
(δ) προγράμματα επιδοτούμενων δανείων 

ή χαμηλότοκων δανείων·
(ε) προγράμματα επιδοτήσεων·
(στ) προγράμματα εγγύησης δανείων·
(ζ) απαιτήσεις ή συμφωνίες με 
προμηθευτές ενέργειας για την εκ μέρους 
τους παροχή οικονομικής βοήθειας σε 
όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των Συμβάσεων 
Ενεργειακής Απόδοσης·
(η) κάθε άλλο χρηματοδοτικό ή 
φορολογικό μέσον που μόνο του ή σε 
συνδυασμό με άλλα μέτρα πληροί τις 
ποιοτικές προδιαγραφές της παραγράφου 
2.
2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 
χρηματοδοτικά ή φορολογικά κίνητρα 
οφείλουν, σε σχέση με τους σκοπούς της 
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παρούσας οδηγίας, να είναι επαρκή, 
αποτελεσματικά και να μην προκαλούν 
διακρίσεις, να υποστηρίζουν την 
εφαρμογή των συστάσεων που 
περιέχονται στα πιστοποιητικά 
ενεργειακών επιδόσεων, και να 
αποσκοπούν ειδικότερα στο να 
ενθαρρύνουν τις εκτενείς βελτιώσεις των 
ενεργειακών επιδόσεων ενός κτηρίου, 
όταν δεν είναι εφικτή άλλη οικονομικώς 
συμφέρουσα βελτίωση.
3. Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν στα 
εθνικά τους σχέδια δράσης για τις 
ενεργειακές επιδόσεις και μια έκθεση για 
τα χρηματοδοτικά μέσα και μηχανισμούς 
που θέσπισαν δυνάμει της παραγράφου 1, 
μαζί με μια προκαταρκτική αξιολόγηση 
του τρόπου τήρησης των ποιοτικών 
κριτηρίων της παραγράφου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα χρειαστεί μεγάλη οικονομική υποστήριξη για την πλήρη υλοποίηση όλων των δυνατοτήτων 
αυτής της αναδιατύπωσης. Ένα και μόνο στοιχείο από τον κατάλογο μηχανισμών που προτείνει 
η εισηγήτρια δεν θα είναι αρκετό για να επιτύχουμε πρόοδο στο σύνολο. Ταυτόχρονα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να αναπτύξουν τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και τα μέσα 
που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους, κάτω από τον αυστηρό έλεγχο της 
Επιτροπής.
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