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Τροπολογία 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για κτήρια, με 
στόχο να επιτευχθούν βέλτιστα από 
πλευράς κόστους επίπεδα υπολογιζόμενα 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για υπάρχοντα 
κτήρια και για τα κατασκευαστικά 
στοιχεία και τα τεχνικά συστήματα και 
μέρη κτηρίων, με στόχο να επιτευχθούν 
βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα
υπολογιζόμενα σύμφωνα με τη
μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιπλέον των προδιαγραφών για τα κτήρια συνολικά, θα πρέπει να ορισθούν ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων και για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα τεχνικά 
συστήματα και μέρη κτηρίων.

Τροπολογία 207
Paul Rübig, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για κτήρια, με 
στόχο να επιτευχθούν βέλτιστα από 
πλευράς κόστους επίπεδα υπολογιζόμενα 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για κτήρια, με 
στόχο να επιτευχθούν βέλτιστα από 
πλευράς κόστους επίπεδα υπολογιζόμενα 
σύμφωνα με την εναρμονισμένη
μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 3. 
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Τροπολογία 208
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για κτήρια, με 
στόχο να επιτευχθούν βέλτιστα από 
πλευράς κόστους επίπεδα υπολογιζόμενα
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για κτήρια, 
υπολογιζόμενες σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατασκευή κτηρίων με εκπομπές CO2 και κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε χαμηλά ή 
μηδενικά επίπεδα, που βρίσκονται, συνεπώς, πολύ χαμηλότερα από τα ελάχιστα πρότυπα που 
πρέπει να τεθούν από τα κράτη μέλη, πρέπει να τίθεται σε προαιρετική βάση. Για τον λόγο 
αυτόν, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να υποχρεώσουν τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν ότι το 
2020 τα κτήρια αυτά θα αποτελούν ένα ορισμένο ποσοστό του συνόλου των κτηρίων. Η 
προσαρμογή που προτείνεται στο άρθρο 9, παράγραφος 5, φαίνεται να αποτελεί ένα πρώτο 
βήμα για την εφαρμογή συγκεκριμένων απαιτήσεων της ΕΕ όσον αφορά τις κατοικίες χαμηλής 
ή μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (επικουρικότητα).

Τροπολογία 209
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για κτήρια, με 
στόχο να επιτευχθούν βέλτιστα από 
πλευράς κόστους επίπεδα υπολογιζόμενα 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για κτήρια, για μια 
περίοδο που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 
την επόμενη δεκαετία, με πρόβλεψη για 
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σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3.

την ενίσχυση των απαιτήσεων αυτών ανά 
διετία, με στόχο να επιτευχθούν 
τουλάχιστον τα βέλτιστα από πλευράς 
κόστους επίπεδα, υπολογιζόμενα σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο 
άρθρο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορίζοντας τις απαιτήσεις επιδόσεων πάντοτε για τουλάχιστον την επόμενη δεκαετία, με ρητή 
πρόβλεψη για την ενίσχυσή τους κάθε δύο χρόνια, τα κράτη μέλη προσφέρουν αξιόπιστα 
κίνητρα καινοτομίας. Ο κατασκευαστικός τομέας γνωρίζει ποιες απαιτήσεις θα ισχύουν στο 
μέλλον και μπορεί να αναπτύξει την επόμενη γενιά κτηρίων υψηλής απόδοσης. Τα βέλτιστα από 
την άποψη του κόστους επίπεδα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν μια μίνιμουμ βάση και όχι σαν 
κάτι ασαφές.

Τροπολογία 210
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για κτήρια, με 
στόχο να επιτευχθούν βέλτιστα από 
πλευράς κόστους επίπεδα υπολογιζόμενα 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για κτήρια, με 
στόχο να επιτευχθούν, τουλάχιστον, τα
βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα,
υπολογιζόμενα σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που αναφέρεται στο άρθρο 3.

Or. en
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Τροπολογία 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα 
κράτη μέλη δύνανται να κάνουν διάκριση 
μεταξύ νέων και υφισταμένων κτηρίων 
και μεταξύ διάφορων κατηγοριών 
κτηρίων.

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα 
κράτη μέλη δύνανται να κάνουν διάκριση 
μεταξύ διάφορων κατηγοριών κτηρίων.

Or. en

Τροπολογία 212
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα 
κράτη μέλη δύνανται να κάνουν διάκριση 
μεταξύ νέων και υφισταμένων κτηρίων και 
μεταξύ διάφορων κατηγοριών κτηρίων.

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα 
κράτη μέλη δύνανται να κάνουν διάκριση 
μεταξύ νέων και υφισταμένων κτηρίων και 
μεταξύ διάφορων κατηγοριών κτηρίων. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
συμβατότητα με την ισχύουσα κοινοτική 
νομοθεσία.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Άλλα κοινοτικά νομοθετήματα, όπως η οδηγία για τα δομικά υλικά, που προσφέρει λύσεις σε 
σχέση με τον οικολογικό σχεδιασμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις συσκευές φυσικού 
αερίου κ.λπ., θεσπίζουν απαιτήσεις για τα τεχνικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στις 
οικοδομές, περιλαμβανομένων και απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση. Η παρούσα 
τροπολογία εξασφαλίζει τη συμβατότητα των νομοθετημάτων και την ουσιαστική ενοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς.
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Τροπολογία 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα 
κράτη μέλη δύνανται να κάνουν διάκριση 
μεταξύ νέων και υφισταμένων κτηρίων και 
μεταξύ διάφορων κατηγοριών κτηρίων.

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα 
κράτη μέλη δύνανται να κάνουν διάκριση 
μεταξύ νέων και υφισταμένων κτηρίων και 
μεταξύ διάφορων κατηγοριών κτηρίων. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
απαιτήσεις αυτές είναι συμβατές με 
εκείνες άλλων ισχυόντων κοινοτικών 
νομοθετημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Άλλα κοινοτικά νομοθετήματα, όπως η οδηγία για τα δομικά υλικά, που θεσπίζει μέτρα σε 
σχέση με τον οικολογικό σχεδιασμό, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις 
συσκευές φυσικού αερίου κ.λπ., θεσπίζουν απαιτήσεις για τα τεχνικά συστήματα που 
χρησιμοποιούνται στις οικοδομές, περιλαμβανομένων και απαιτήσεων για την ενεργειακή 
απόδοση. Η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει τη συμβατότητα των νομοθετημάτων και την 
πρακτική ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα 
κράτη μέλη δύνανται να κάνουν διάκριση 
μεταξύ νέων και υφισταμένων κτηρίων και 
μεταξύ διάφορων κατηγοριών κτηρίων.

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα 
κράτη μέλη δύνανται να κάνουν διάκριση 
μεταξύ νέων και υφισταμένων κτηρίων και 
μεταξύ διάφορων κατηγοριών κτηρίων, σε 
συμφωνία με την ισχύουσα κοινοτική 
νομοθεσία.

Or. it
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Τροπολογία 215
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα 
κράτη μέλη δύνανται να κάνουν διάκριση 
μεταξύ νέων και υφισταμένων κτηρίων και 
μεταξύ διάφορων κατηγοριών κτηρίων.

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα 
κράτη μέλη διαβουλεύονται με τις 
δημόσιες αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα
μέρη και δύνανται να κάνουν διάκριση 
μεταξύ νέων και υφισταμένων κτηρίων και
μεταξύ διάφορων κατηγοριών κτηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια και η ουσιαστική διαβούλευση έχουν καίρια σημασία για την εξασφάλιση μιας 
επιτυχημένης πρωτοπορίας του δημόσιου τομέα, όπως επιδιώκει να επιτύχει η προτεινόμενη 
αναδιατύπωση της οδηγίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την άμεση γνώση και την 
πραγματογνωμοσύνη που χρειάζεται για την εκτίμηση του τεχνικώς εφικτού των 
προβλεπόμενων μέτρων και μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη γνώση για την 
αποτελεσματικότερη και πιο μακροπρόθεσμη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των 
κτηρίων.

Τροπολογία 216
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα 
κράτη μέλη δύνανται να κάνουν διάκριση 
μεταξύ νέων και υφισταμένων κτηρίων και 
μεταξύ διάφορων κατηγοριών κτηρίων.

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα 
κράτη μέλη διαβουλεύονται με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και δύνανται να 
κάνουν διάκριση μεταξύ νέων και 
υφισταμένων κτηρίων και μεταξύ 
διάφορων κατηγοριών κτηρίων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 217
Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα 
κράτη μέλη δύνανται να κάνουν διάκριση 
μεταξύ νέων και υφισταμένων κτηρίων και 
μεταξύ διάφορων κατηγοριών κτηρίων.

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα 
κράτη μέλη κάνουν διάκριση μεταξύ νέων 
και υφισταμένων κτηρίων και μεταξύ 
διάφορων κατηγοριών κτηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδους σημασίας να κάνουν διάκριση τα κράτη μέλη μεταξύ διαφορετικών ειδών 
κτηρίων, όταν ορίζουν προδιαγραφές. Τα κτήρια έχουν ευρύ φάσμα χρήσεων και πολύ 
διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες και, συνεπώς, είναι ανέφικτη μια ενιαία προσέγγιση.

Τροπολογία 218
Jan Březina

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ιδιοκτήτες, οι φορείς λειτουργίας και οι 
σχεδιαστές των κτηρίων είναι ελεύθεροι 
να επιλέξουν τον βέλτιστο τρόπο, από την 
άποψη του κόστους, για τη συμμόρφωση
με τις απαιτήσεις αυτές. 
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Αιτιολόγηση

Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις είναι σημαντική η επικέντρωση στον στόχο της συνολικής 
ενεργειακής επίδοσης του κτιρίου, και όχι σε επιμέρους λύσεις. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προωθούν συγκεκριμένες τεχνολογίες, δεν πρέπει όμως να τις επιβάλλουν, διότι αυτό θα 
περιόριζε την ελευθερία επιλογής του πελάτη. Αν οι απαιτήσεις είναι υπερβολικά περιοριστικές 
όσον αφορά την τεχνολογία, αυτό θα είχε αρνητική επίδραση στους πελάτες, που ίσως τους 
οδηγούσε να αναβάλουν τις επενδύσεις τους.

Τροπολογία 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
συνεκτιμώνται γενικές απαιτήσεις 
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, 
ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες 
αρνητικές επιδράσεις όπως ο ανεπαρκής 
αερισμός, καθώς και οι τοπικές συνθήκες, 
η προβλεπόμενη χρήση και η ηλικία του 
κτηρίου.

Στις εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
συνεκτιμώνται γενικές απαιτήσεις 
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, 
ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες 
αρνητικές επιδράσεις όπως ο ανεπαρκής 
αερισμός, ανεπαρκής φυσικός φωτισμός, 
καθώς και οι τοπικές συνθήκες, η 
προβλεπόμενη χρήση και η ηλικία του 
κτηρίου. 

Or. en

Τροπολογία 220
Paul Rübig, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
συνεκτιμώνται γενικές απαιτήσεις 
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, 
ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες 
αρνητικές επιδράσεις όπως ο ανεπαρκής 

Στις εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
συνεκτιμώνται γενικές απαιτήσεις 
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου 
(θερμοκρασία, υγρασία, ποιότητα του 
αέρα) και εσωτερικού και εξωτερικού 
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αερισμός, καθώς και οι τοπικές συνθήκες, 
η προβλεπόμενη χρήση και η ηλικία του 
κτηρίου.

φωτισμού, ώστε να αποφεύγονται 
ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις όπως ο 
ανεπαρκής αερισμός, ακατάλληλος 
σχεδιασμός όσον αφορά τον φωτισμό, 
καθώς και οι τοπικές συνθήκες, η 
προβλεπόμενη χρήση και η ηλικία του 
κτηρίου.

Or. en

Τροπολογία 221
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις αυτές αναθεωρούνται σε 
τακτά διαστήματα τα οποία δεν 
υπερβαίνουν τα πέντε έτη και, εάν 
χρειαστεί, επικαιροποιούνται προκειμένου 
να αντικατοπτρίζουν την τεχνική πρόοδο 
στον κτηριακό τομέα .

Οι απαιτήσεις αυτές αναθεωρούνται σε 
τακτά διαστήματα τα οποία δεν 
υπερβαίνουν τα πέντε έτη και 
επικαιροποιούνται προκειμένου να 
αντικατοπτρίζουν την τεχνική πρόοδο στον 
κτηριακό τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις ενεργειακής επίδοσης των κτηρίων πρέπει να επικαιροποιούνται προς την 
κατεύθυνση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και συστημάτων.

Τροπολογία 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κτήρια επισήμως προστατευόμενα ως 
μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή 
λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή
ιστορικής τους αξίας, εφόσον η 

α) κτήρια, περιλαμβανομένων και εκείνων 
που βρίσκονται σε περιοχές της υπαίθρου,
επισήμως προστατευόμενα λόγω του 
ιστορικού ή εθνογραφικού ενδιαφέροντός 
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συμμόρφωση προς τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων θα 
αλλοίωνε απαράδεκτα το χαρακτήρα ή την 
εμφάνισή τους·

τους ή ως μέρος συγκεκριμένου 
περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής, ιστορικής ή αισθητικής
τους αξίας, εφόσον η συμμόρφωση προς 
τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων θα αλλοίωνε απαράδεκτα το 
χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους· 

Or. en

Τροπολογία 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κτήρια επισήμως προστατευόμενα ως 
μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή 
λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή 
ιστορικής τους αξίας, εφόσον η 
συμμόρφωση προς τις ελάχιστες
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων θα 
αλλοίωνε απαράδεκτα το χαρακτήρα ή την 
εμφάνισή τους·

α) κτήρια επισήμως προστατευόμενα ως 
μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή 
λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή 
ιστορικής τους αξίας, εφόσον η 
συμμόρφωση προς συγκεκριμένη ελάχιστη 
απαίτηση ενεργειακής επίδοσης θα 
αλλοίωνε απαράδεκτα το χαρακτήρα ή την 
εμφάνισή τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες βελτιώσεις ενεργειακών επιδόσεων μπορούν να υλοποιηθούν σε ιστορικά κτήρια
χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας τους.

Τροπολογία 224
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κτήρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι 
λατρείας ή για θρησκευτικές 

διαγράφεται
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δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 225
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κτήρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι 
λατρείας ή για θρησκευτικές 
δραστηριότητες·

διαγράφεται

Or. fi

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται να επιτραπεί στα κράτη μέλη να μην εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1 σε όλα τα κτήρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών 
δραστηριοτήτων, εφόσον σε πολλά από αυτά είναι τεχνικά εφικτή η υλοποίηση των σχετικών 
απαιτήσεων. Τα κτήρια ιστορικής αξίας που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή 
θρησκευτικών δραστηριοτήτων καλύπτονται ήδη από το σημείο α).

Τροπολογία 226
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κτήρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι 
λατρείας ή για θρησκευτικές 
δραστηριότητες·

β) χώροι θρησκευτικής λατρείας·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι υπερβολικά ασαφής και επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Οίκοι προσευχής, 
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προσκυνηματικά κέντρα, φοιτητικές εστίες και καταλύμματα σε θρησκευτικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, πρεσβυτερεία, ακόμη και σχολεία που προσφέρουν μαθήματα θρησκευτικής 
εκπαίδευσης αποτελούν κτήρια που χρησιμοποιούνται για θρησκευτικές δραστηριότητες, μεταξύ 
άλλων. Πολλά τέτοια κτήρια προσφέρουν σε θρησκευτικές ομάδες και Εκκλησίες μέσα 
αποκόμισης χρηματικού κέρδους με την ενοικίαση καταλυμμάτων και, από αυτή την οπτική 
γωνία, δεν φαίνεται δικαιολογημένη η εξαίρεσή τους.

Τροπολογία 227
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προσωρινά κτήρια με προβλεπόμενη εκ 
σχεδιασμού διάρκεια χρήσης το πολύ δύο 
ετών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
εργαστήρια, αγροτικά κτήρια πλην 
κατοικιών με χαμηλές ενεργειακές 
απαιτήσεις και αγροτικά κτήρια πλην 
κατοικιών τα οποία χρησιμοποιούνται 
από τομέα καλυπτόμενο από εθνική 
τομεακή συμφωνία για τις ενεργειακές 
επιδόσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 228
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προσωρινά κτήρια με προβλεπόμενη εκ 
σχεδιασμού διάρκεια χρήσης το πολύ δύο 
ετών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
εργαστήρια, αγροτικά κτήρια πλην 
κατοικιών με χαμηλές ενεργειακές 
απαιτήσεις και αγροτικά κτήρια πλην 
κατοικιών τα οποία χρησιμοποιούνται από 
τομέα καλυπτόμενο από εθνική τομεακή 

γ) προσωρινά κτήρια με προβλεπόμενη εκ 
σχεδιασμού διάρκεια χρήσης το πολύ ενός 
έτους, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
εργαστήρια, αγροτικά κτήρια πλην 
κατοικιών με χαμηλές ενεργειακές 
απαιτήσεις και αγροτικά κτήρια πλην 
κατοικιών τα οποία χρησιμοποιούνται από 
τομέα καλυπτόμενο από εθνική τομεακή 
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συμφωνία για τις ενεργειακές επιδόσεις· συμφωνία για τις ενεργειακές επιδόσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο τα αυστηρά προσωρινά κτήρια θα πρέπει να εξαιρούνται από τις προδιαγραφές 
ενεργειακών επιδόσεων.

Τροπολογία 229
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προσωρινά κτήρια με προβλεπόμενη εκ 
σχεδιασμού διάρκεια χρήσης το πολύ δύο 
ετών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
εργαστήρια, αγροτικά κτήρια πλην 
κατοικιών με χαμηλές ενεργειακές 
απαιτήσεις και αγροτικά κτήρια πλην 
κατοικιών τα οποία χρησιμοποιούνται από 
τομέα καλυπτόμενο από εθνική τομεακή 
συμφωνία για τις ενεργειακές επιδόσεις·

γ) προσωρινά κτήρια με προβλεπόμενη εκ 
σχεδιασμού διάρκεια χρήσης μικρότερη 
του ενός έτους, βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αγροτικά 
κτήρια πλην κατοικιών με χαμηλές 
ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά 
κτήρια πλην κατοικιών τα οποία 
χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο 
από εθνική τομεακή συμφωνία για τις 
ενεργειακές επιδόσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

 Μόνο τα προσωρινά κτήρια με σαφή και σύντομη διάρκεια χρήσης θα πρέπει να εξαιρούνται 
από τα κριτήρια ενεργειακών επιδόσεων.
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Τροπολογία 230
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κτήρια κατοικίας τα οποία 
προβλέπεται να χρησιμοποιούνται 
λιγότερο από τέσσερις μήνες το χρόνο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 231
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κτήρια κατοικίας τα οποία 
προβλέπεται να χρησιμοποιούνται 
λιγότερο από τέσσερις μήνες το χρόνο·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο αυτοί οι τέσσερις μήνες να βρίσκονται 
στην περίοδο μεγαλύτερης θέρμανσης ή ψύξης, η διάταξη αυτή θα ήταν απολύτως 
αντιπαραγωγική.

Τροπολογία 232
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κτήρια κατοικίας τα οποία 
προβλέπεται να χρησιμοποιούνται 

διαγράφεται
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λιγότερο από τέσσερις μήνες το χρόνο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατοικίες αυτής της κατηγορίας καταναλώνουν, σε πολλές περιπτώσεις, μεγάλες ποσότητες 
ενέργειας.

Τροπολογία 233
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) κατοικίες κατασκευασμένες πριν από 
το 1980, μέχρις ότου υποβληθούν σε 
μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σημαντικό μέρος (και σε μερικές περιπτώσεις η πλειονότητα) των κατοικιών από στεγαστικά 
προγράμματα στην Πολωνία κατασκευάσθηκαν πριν από το 1980. Η ανάγκη έκδοσης 
πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων για τις κατοικίες αυτές, ανεξάρτητα από σχέδια 
ανακαίνισης, θα επιβάρυνε με σημαντικές δαπάνες τις τοπικές αρχές και θα δυσχέραινε την 
μεταβίβαση διαμερισμάτων σε τέτοια κτήρια. Αυτό θα έκανε δυσχερή για τις τοπικές αρχές την 
εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσής τους να καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες στέγασης.

Τροπολογία 234
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
συνεκτιμώνται γενικές απαιτήσεις 
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού 

διαγράφεται
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χώρου, ώστε να αποφεύγονται 
ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις όπως ο 
ανεπαρκής αερισμός, καθώς και οι 
τοπικές συνθήκες, η προβλεπόμενη χρήση 
και η ηλικία του κτηρίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής να επιβληθεί στα κράτη μέλη η υποχρέωση να εναρμονίσουν, το 
αργότερο μέχρι το 2017, τις ελάχιστες απαιτήσεις τους όσον αφορά τις συνολικές ενεργειακές 
επιδόσεις των κτηρίων με τα "βέλτιστα σε σχέση με το κόστος επίπεδα ελάχιστων απαιτήσεων 
ενεργειακής απόδοσης", υπολογιζόμενα με τη χρήση της υποχρεωτικής ομοιόμορφης 
μεθοδολογίας, παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας.

Δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν τον 
στόχο της αναδιατυπωμένης οδηγίας για τα κτήρια (για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτηρίων). 

Τροπολογία 235
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
συνεκτιμώνται γενικές απαιτήσεις 
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού 
χώρου, ώστε να αποφεύγονται 
ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις όπως ο 
ανεπαρκής αερισμός, καθώς και οι 
τοπικές συνθήκες, η προβλεπόμενη χρήση 
και η ηλικία του κτηρίου.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν ισχύσει με τη σημερινή μορφή της, η πρόταση της Επιτροπής θα έχει ως συνέπειανα μην 
είναι δυνατή, μετά τα μέσα του 2014, η χρηματοδότηση για αναγκαίες τροποποιήσεις όπως, για 
παράδειγμα, για την εξάλειψη των εμποδίων στις εισόδους των κτηρίων. Αν ληφθεί, ιδίως, 
υπόψη η γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ, μια τέτοια εξέλιξη δεν θα ήταν ούτε βιώσιμη, ούτε 
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αναλογική. 

Τροπολογία 236
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από τις 30 Ιουνίου 2014, τα κράτη μέλη 
δεν παρέχουν κίνητρα για την κατασκευή ή 
την ανακαίνιση κτηρίων ή τμημάτων τους 
που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων με τις οποίες 
επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα του 
υπολογισμού που περιγράφεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 2.

3. Τα κράτη μέλη δεν παρέχουν κίνητρα 
για την κατασκευή ή την ανακαίνιση 
κτηρίων ή τμημάτων τους που δεν πληρούν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων με τις οποίες επιτυγχάνονται τα 
αποτελέσματα του υπολογισμού που 
περιγράφεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 237
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από τις 30 Ιουνίου 2014, τα κράτη μέλη 
δεν παρέχουν κίνητρα για την κατασκευή ή 
την ανακαίνιση κτηρίων ή τμημάτων τους 
που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων με τις οποίες 
επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα του 
υπολογισμού που περιγράφεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 2.

3. Από τις 30 Ιουνίου 2011, τα κράτη μέλη 
παρέχουν κίνητρα μόνο για την κατασκευή 
ή την ανακαίνιση κτηρίων ή τμημάτων 
τους που πληρούν τουλάχιστον τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων των άρθρων 5 έως 9.

Or. en
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Τροπολογία 238
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από τις 30 Ιουνίου 2014, τα κράτη μέλη 
δεν παρέχουν κίνητρα για την κατασκευή ή 
την ανακαίνιση κτηρίων ή τμημάτων τους 
που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων με τις οποίες 
επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα του 
υπολογισμού που περιγράφεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 2.

3. Από τις 30 Ιουνίου 2011, τα κράτη μέλη 
δεν παρέχουν κίνητρα για την κατασκευή ή 
την ανακαίνιση κτηρίων ή τμημάτων τους 
που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων με τις οποίες 
επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα του 
υπολογισμού που περιγράφεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 239
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από τις 30 Ιουνίου 2014, τα κράτη μέλη 
δεν παρέχουν κίνητρα για την κατασκευή ή 
την ανακαίνιση κτηρίων ή τμημάτων τους 
που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων με τις οποίες 
επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα του 
υπολογισμού που περιγράφεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 2.

3. Από τις 30 Ιουνίου 2014, τα κράτη μέλη 
δεν παρέχουν κίνητρα για την κατασκευή ή 
την για ενεργειακούς λόγους ανακαίνιση 
κτηρίων ή τμημάτων τους που δεν πληρούν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων με τις οποίες επιτυγχάνονται τα 
αποτελέσματα του υπολογισμού που 
περιγράφεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στη βάση της πρότασης της Επιτροπής, θα ήταν δυνατό να υποστηριχθούν ενέργειες 
ανακαίνισης μόνο εάν οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν και στην συμμόρφωση προς τις 
προδιαγραφές ενεργειακών επιδόσεων. Αυτό όμως θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις προσπάθειες 
για την επίτευξη άλλων στόχων, όπως η προσαρμογή των υπαρχόντων κτηρίων στις ανάγκες 
ενός γηράσκοντος πληθυσμού. Οι ιδιοκτήτες, δημόσιοι φορείς ή ιδιώτες, που επιθυμούν να 
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ανακαινίσουν κτήρια δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες αυτές απαιτήσεις και 
ενδέχεται, κατά συνέπεια, να μην αποφασίσουν την πραγματοποίηση αναγκαίων εργασιών 
ανακαίνισης.

Τροπολογία 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από τις 30 Ιουνίου 2014, τα κράτη μέλη 
δεν παρέχουν κίνητρα για την κατασκευή ή 
την ανακαίνιση κτηρίων ή τμημάτων τους 
που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων με τις οποίες 
επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα του 
υπολογισμού που περιγράφεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 2.

(3) Από τις 30 Ιουνίου 2014, τα κράτη 
μέλη δεν παρέχουν κίνητρα για την 
κατασκευή νέων κτηρίων ή τμημάτων τους 
που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων με τις οποίες 
επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα του 
υπολογισμού που περιγράφεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κίνητρα για ανακαινίσεις πρέπει να διατηρηθούν, εφόσον αυτός είναι ο τομέας με 
μεγαλύτερο δυναμικό βελτιώσεων της αποδοτικότητας.

Τροπολογία 241
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Από τις 30 Ιουνίου 2017, τα κράτη 
μέλη, όταν αναθεωρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων που 
καθορίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
εξασφαλίζουν ότι με τις απαιτήσεις αυτές 
επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα των 
υπολογισμών που αναφέρονται στο άρθρο 

διαγράφεται
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5 παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής να επιβληθεί στα κράτη μέλη η υποχρέωση να εναρμονίσουν, το 
αργότερο μέχρι το 2017, τις ελάχιστες απαιτήσεις τους όσον αφορά τις συνολικές ενεργειακές 
επιδόσεις των κτηρίων με τα "βέλτιστα σε σχέση με το κόστος επίπεδα ελάχιστων απαιτήσεων 
ενεργειακής απόδοσης", υπολογιζόμενα με τη χρήση της υποχρεωτικής ομοιόμορφης 
μεθοδολογίας, παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας.

Δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν τον 
στόχο της αναδιατυπωμένης οδηγίας για τα κτήρια (για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτηρίων).

Τροπολογία 242
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Από τις 30 Ιουνίου 2017, τα κράτη 
μέλη, όταν αναθεωρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων που 
καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου, εξασφαλίζουν ότι 
με τις απαιτήσεις αυτές επιτυγχάνονται τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων που καθορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
υπολογίζονται στα βέλτιστα από πλευράς 
κόστους επίπεδα, τηρώντας τις
απαιτήσεις του άρθρου 5.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν ήδη μέθοδοι υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις. Για τις χώρες αυτές, η επιβολή μιας ενιαίας 
συγκριτικής μεθόδου θα προκαλούσε σημαντικές διοικητικές δαπάνες, αν υποχρεώνονταν να 
προσαρμόσουν τη μεθοδολογία τους προς εκείνην της Επιτροπής. Από την άποψη αυτή, είναι 
αμφίβολο το κατά πόσο μια εναρμονισμένη προσέγγιση στη βελτίωση των ενεργειακών 
επιδόσεων προσφέρει μια προστιθέμενη αξία.
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Τροπολογία 243
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Από τις 30 Ιουνίου 2017, τα κράτη μέλη,
όταν αναθεωρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων που καθορίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, εξασφαλίζουν ότι με τις 
απαιτήσεις αυτές επιτυγχάνονται τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

4. Από τις 30 Ιουνίου 2013, τα κράτη μέλη
ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
σύμφωνα με το άρθρο 5.

Or. en

Τροπολογία 244
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Από τις 30 Ιουνίου 2017, τα κράτη 
μέλη, όταν αναθεωρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων που 
καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου, εξασφαλίζουν ότι 
με τις απαιτήσεις αυτές επιτυγχάνονται τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

4. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2014, τα 
κράτη μέλη αναθεωρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων που 
καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου και εξασφαλίζουν 
ότι με τις απαιτήσεις αυτές επιτυγχάνονται 
τα αποτελέσματα των υπολογισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή προς το άρθρο 9 και προς όλη τη διαδικασία για τα βέλτιστα επίπεδα σε σχέση με 
το κόστος.
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Τροπολογία 245
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Από τις 30 Ιουνίου 2017, τα κράτη μέλη,
όταν αναθεωρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων που καθορίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, εξασφαλίζουν ότι με τις 
απαιτήσεις αυτές επιτυγχάνονται τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

4. Από τις 30 Ιουνίου 2014, τα κράτη μέλη 
αναθεωρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων που καθορίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου και εξασφαλίζουν ότι με 
τις απαιτήσεις αυτές επιτυγχάνονται τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη διαθέτουν επιδοτήσεις 
και τεχνικές συμβουλές για κτήρια και 
ιστορικά κέντρα, για την εφαρμογή 
ειδικών προγραμμάτων προσαρμογής 
στις απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων. 

Or. en

Τροπολογία 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα συστήματα παραγωγής ενέργειας 
και οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 
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μόνωσης σε κτήρια ιστορικών κέντρων 
υποβάλλονται σε αξιολόγηση οπτικών 
επιπτώσεων.

Or. en

Τροπολογία 248
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 συγκριτική μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των βέλτιστων από 
πλευράς κόστους επιπέδων για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις κτηρίων ή τμημάτων 
τους. Στο πλαίσιο της συγκριτικής 
μεθοδολογίας γίνεται διάκριση μεταξύ 
νέων και υφιστάμενων κτηρίων και μεταξύ 
διαφόρων κατηγοριών κτηρίων.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 συγκριτική μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των βέλτιστων από 
πλευράς κόστους επιπέδων για τις 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις κτηρίων ή τμημάτων τους. Στο 
πλαίσιο της συγκριτικής μεθοδολογίας 
γίνεται διάκριση μεταξύ νέων και 
υφιστάμενων κτηρίων και μεταξύ 
διαφόρων κατηγοριών κτηρίων.

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 19 παράγραφος 2.

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 19 παράγραφος 2.

2. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα βέλτιστα 
από πλευράς κόστους επίπεδα για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις χρησιμοποιώντας τη 
συγκριτική μεθοδολογία που θεσπίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
συναφείς παραμέτρους, όπως οι κλιματικές 
συνθήκες, και συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα του εν λόγω υπολογισμού 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις που έχουν τα ίδια 
καθορίσει.

2. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα βέλτιστα 
από πλευράς κόστους επίπεδα για τις 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις χρησιμοποιώντας τη συγκριτική 
μεθοδολογία που θεσπίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 και συναφείς 
παραμέτρους, όπως οι κλιματικές 
συνθήκες, και συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα του εν λόγω υπολογισμού 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις που έχουν τα ίδια 
καθορίσει.

Κοινοποιούν στην Επιτροπή όλα τα 
δεδομένα υπολογισμού και τις παραδοχές 

Κοινοποιούν στην Επιτροπή όλα τα 
δεδομένα υπολογισμού και τις παραδοχές 
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που χρησιμοποίησαν για τους 
υπολογισμούς αυτούς, καθώς και τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών. Η 
σχετική έκθεση μπορεί να συμπεριληφθεί 
στα σχέδια δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση που αναφέρονται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις 
σχετικές εκθέσεις ανά τριετία. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011 το αργότερο.

που χρησιμοποίησαν για τους 
υπολογισμούς αυτούς, καθώς και τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών. Η 
σχετική έκθεση μπορεί να συμπεριληφθεί 
στα σχέδια δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση που αναφέρονται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις 
σχετικές εκθέσεις ανά τριετία. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011 το αργότερο.

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη όσον στην επίτευξη των βέλτιστων 
από πλευράς κόστους επιπέδων για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις.

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη όσον στην επίτευξη των βέλτιστων 
από πλευράς κόστους επιπέδων για τις 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής να επιβληθεί στα κράτη μέλη η υποχρέωση να εναρμονίσουν, το 
αργότερο μέχρι το 2017, τις ελάχιστες απαιτήσεις τους όσον αφορά τις συνολικές ενεργειακές 
επιδόσεις των κτηρίων με τα "βέλτιστα σε σχέση με το κόστος επίπεδα ελάχιστων απαιτήσεων 
ενεργειακής απόδοσης", υπολογιζόμενα με τη χρήση της υποχρεωτικής ομοιόμορφης 
μεθοδολογίας, παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας.

Δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν τον 
στόχο της αναδιατυπωμένης οδηγίας για τα κτήρια (για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτηρίων).

Τροπολογία 249
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 συγκριτική μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των βέλτιστων από 
πλευράς κόστους επιπέδων για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συγκριτική 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων 
για τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά 
τις ενεργειακές επιδόσεις κτηρίων ή 
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ενεργειακές επιδόσεις κτηρίων ή τμημάτων 
τους. Στο πλαίσιο της συγκριτικής 
μεθοδολογίας γίνεται διάκριση μεταξύ 
νέων και υφιστάμενων κτηρίων και 
μεταξύ διαφόρων κατηγοριών κτηρίων.

τμημάτων τους, σύμφωνα με το γενικό 
πλαίσιο που περιγράφεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙα. Η μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις κτηρίων ή τμημάτων τους 
λαμβάνει υπόψη τις σχετικές κοινοτικές 
προδιαγραφές.

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 19 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα προσέγγιση για την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης μεθοδολογίας μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2010 δεν είναι η κατάλληλη, διότι η ίδια η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ την 31η
Δεκεμβρίου 2010. Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των βέλτιστων επιπέδων σε σχέση με το 
κόστος πρέπει να προσδιορισθεί πριν από την έγκριση της οδηγίας από το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο. Η μεθοδολογία αυτή θα χρησιμοποιεί ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα (CEN).

Τροπολογία 250
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 συγκριτική μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των βέλτιστων από 
πλευράς κόστους επιπέδων για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις κτηρίων ή τμημάτων 
τους. Στο πλαίσιο της συγκριτικής 
μεθοδολογίας γίνεται διάκριση μεταξύ 
νέων και υφιστάμενων κτηρίων και 
μεταξύ διαφόρων κατηγοριών κτηρίων.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν
εναρμονισμένη μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις κτηρίων ή τμημάτων τους, 
σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο που 
περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙα. Η 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
βέλτιστων από πλευράς κόστους 
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επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις 
όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις 
κτηρίων ή τμημάτων τους λαμβάνει 
υπόψη τις σχετικές κοινοτικές 
προδιαγραφές.

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 19 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα προσέγγιση για την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης μεθοδολογίας μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2010 δεν είναι η κατάλληλη, διότι η ίδια η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ την 31η 
Δεκεμβρίου 2010. Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των βέλτιστων επιπέδων σε σχέση με το 
κόστος πρέπει να προσδιορισθεί πριν από την έγκριση της οδηγίας από το Συμβούλιο και το 
Κοινοβούλιο. Η μεθοδολογία αυτή θα χρησιμοποιεί ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα (CEN).

Τροπολογία 251
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 συγκριτική μεθοδολογία
για τον υπολογισμό των βέλτιστων από 
πλευράς κόστους επιπέδων για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις κτηρίων ή τμημάτων 
τους. Στο πλαίσιο της συγκριτικής 
μεθοδολογίας γίνεται διάκριση μεταξύ 
νέων και υφιστάμενων κτηρίων και μεταξύ 
διαφόρων κατηγοριών κτηρίων.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 κατευθυντήριες 
γραμμές για τον υπολογισμό των 
βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων 
για τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά 
τις ενεργειακές επιδόσεις κτηρίων ή 
τμημάτων τους. Στο πλαίσιο των 
κατευθυντηρίων γραμμών γίνεται 
διάκριση μεταξύ νέων και υφιστάμενων 
κτηρίων και μεταξύ διαφόρων κατηγοριών 
κτηρίων.

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
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παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 19 
παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν ήδη μέθοδοι υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις. Για τις χώρες αυτές, η επιβολή μιας ενιαίας 
συγκριτικής μεθόδου θα προκαλούσε σημαντικές διοικητικές δαπάνες, αν υποχρεώνονταν να 
προσαρμόσουν τη μεθοδολογία τους προς εκείνην της Επιτροπής. Από την άποψη αυτή, είναι 
αμφίβολο το κατά πόσο μια εναρμονισμένη προσέγγιση στη βελτίωση των ενεργειακών 
επιδόσεων προσφέρει μια προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 252
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 συγκριτική μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των βέλτιστων από 
πλευράς κόστους επιπέδων για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις κτηρίων ή τμημάτων 
τους. Στο πλαίσιο της συγκριτικής 
μεθοδολογίας γίνεται διάκριση μεταξύ 
νέων και υφιστάμενων κτηρίων και μεταξύ 
διαφόρων κατηγοριών κτηρίων.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 συγκριτική μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των βέλτιστων από 
πλευράς κόστους επιπέδων για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις κτηρίων ή τμημάτων 
τους. Στο πλαίσιο της συγκριτικής 
μεθοδολογίας γίνεται διάκριση μεταξύ 
νέων και υφιστάμενων κτηρίων και μεταξύ 
διαφόρων κατηγοριών κτηρίων και μεταξύ 
κτηρίων που χρησιμοποιούνται από τους 
ιδιοκτήτες τους και εκείνων που 
ενοικιάζονται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας. Ακόμη θα πρέπει να ληφθεί κατάλληλα 
υπόψη η ενοικιαζόμενη στέγη, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση των κτηρίων αυτών με τον ίδιο 
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τρόπο θα μπορούσε ακόμη και να εμποδίσει την εφαρμογή των μέτρων για την εξοικονόμηση 
ενέργειας, πράγμα που θα ερχόταν σε αντίθεση με τον δηλωμένο στόχο της οδηγίας.

Τροπολογία 253
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 συγκριτική μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των βέλτιστων από 
πλευράς κόστους επιπέδων για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις κτηρίων ή τμημάτων 
τους. Στο πλαίσιο της συγκριτικής 
μεθοδολογίας γίνεται διάκριση μεταξύ 
νέων και υφιστάμενων κτηρίων και μεταξύ 
διαφόρων κατηγοριών κτηρίων.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2009 κοινή μεθοδολογία για 
τον υπολογισμό των βέλτιστων από 
πλευράς κόστους επιπέδων για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις κτηρίων ή τμημάτων 
τους. Στο πλαίσιο της συγκριτικής 
μεθοδολογίας γίνεται διάκριση μεταξύ 
νέων και υφιστάμενων κτηρίων και μεταξύ 
διαφόρων κατηγοριών κτηρίων και 
κλιματικών ζωνών.

Or. en

Τροπολογία 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή θεσπίζει μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2010 συγκριτική μεθοδολογία 
για τον υπολογισμό των βέλτιστων από 
πλευράς κόστους επιπέδων για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις κτηρίων ή τμημάτων 
τους. Στο πλαίσιο της συγκριτικής
μεθοδολογίας γίνεται διάκριση μεταξύ 
νέων και υφιστάμενων κτηρίων και μεταξύ 
διαφόρων κατηγοριών κτηρίων.

1. Η Επιτροπή θεσπίζει μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2010 ενιαία μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές 
επιδόσεις κτηρίων ή τμημάτων τους. Στο 
πλαίσιο της μεθοδολογίας αυτής γίνεται 
διάκριση μεταξύ νέων και υφιστάμενων 
κτηρίων και μεταξύ διαφόρων κατηγοριών 
κτηρίων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 255
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 19 παράγραφος 2.

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2.
Πριν από την έγκριση πρόσθετων 
συμπληρωματικών μέτρων 
πραγματοποιείται διαβούλευση με φορείς 
του δημόσιου τομέα και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια και η ουσιαστική διαβούλευση έχουν καίρια σημασία για την εξασφάλιση μιας 
επιτυχημένης πρωτοπορίας του δημόσιου τομέα, όπως επιδιώκει να επιτύχει η προτεινόμενη 
αναδιατύπωση της οδηγίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την άμεση γνώση και την 
πραγματογνωμοσύνη που χρειάζεται για την εκτίμηση του τεχνικώς εφικτού των 
προβλεπόμενων μέτρων και μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη γνώση για την 
αποτελεσματικότερη και πιο μακροπρόθεσμη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των 
κτηρίων.
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Τροπολογία 256
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 19 παράγραφος 2.

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2.
Πριν από την έγκριση πρόσθετων 
συμπληρωματικών μέτρων 
πραγματοποιείται διαβούλευση με 
εξέχοντα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια και η ουσιαστική διαβούλευση έχουν καίρια σημασία για την εξασφάλιση μιας 
επιτυχημένης πρωτοπορίας του δημόσιου τομέα, όπως επιδιώκει να επιτύχει η προτεινόμενη 
αναδιατύπωση της οδηγίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την άμεση γνώση και την 
πραγματογνωμοσύνη που χρειάζεται για την εκτίμηση του τεχνικώς εφικτού των 
προβλεπόμενων μέτρων και μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη γνώση για την 
αποτελεσματικότερη και πιο μακροπρόθεσμη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των 
κτηρίων.

Τροπολογία 257
Silvia-Adriana Țicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη εξεχόντων 
ενδιαφερομένων μερών κατά τον 
προσδιορισμό των μέτρων αυτών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Έχει καίρια σημασία να ζητήσει η Επιτροπή τη γνώμη των ενδιαφερομένων μερών κατά τον 
προσδιορισμό της μεθοδολογίας και να εργασθεί κατά τρόπο διαφανή.

Τροπολογία 258
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα βέλτιστα 
από πλευράς κόστους επίπεδα για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις χρησιμοποιώντας 
τη συγκριτική μεθοδολογία που 
θεσπίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 
και συναφείς παραμέτρους, όπως οι 
κλιματικές συνθήκες, και συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα του εν λόγω υπολογισμού 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις που έχουν τα ίδια 
καθορίσει.

2. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα βέλτιστα 
από πλευράς κόστους επίπεδα για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις λαμβάνοντας 
υπόψη τη μεθοδολογία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και συναφείς 
παραμέτρους, όπως οι κλιματικές 
συνθήκες, και συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα του εν λόγω υπολογισμού 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις που έχουν τα ίδια 
καθορίσει.

Κοινοποιούν στην Επιτροπή όλα τα 
δεδομένα υπολογισμού και τις παραδοχές 
που χρησιμοποίησαν για τους 
υπολογισμούς αυτούς, καθώς και τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών. Η 
σχετική έκθεση μπορεί να συμπεριληφθεί 
στα σχέδια δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση που αναφέρονται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις 
σχετικές εκθέσεις ανά τριετία. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011 το αργότερο.

Κοινοποιούν στην Επιτροπή τη μέθοδο 
υπολογισμού, τα αποτελέσματα, καθώς 
και όλα τα δεδομένα υπολογισμού και τις 
παραδοχές που χρησιμοποίησαν. Η σχετική 
έκθεση μπορεί να συμπεριληφθεί στα 
σχέδια δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση που αναφέρονται στο άρθρο 21 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις 
σχετικές εκθέσεις ανά τριετία. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011 το αργότερο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν ήδη μέθοδοι υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς 



PE421.132v02-00 34/119 AM\772875EL.doc

EL

κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις. Για τις χώρες αυτές, η επιβολή μιας ενιαίας 
συγκριτικής μεθόδου θα προκαλούσε σημαντικές διοικητικές δαπάνες, αν υποχρεώνονταν να 
προσαρμόσουν τη μεθοδολογία τους προς εκείνην της Επιτροπής. Από την άποψη αυτή, είναι 
αμφίβολο το κατά πόσο μια εναρμονισμένη προσέγγιση στη βελτίωση των ενεργειακών 
επιδόσεων προσφέρει μια προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 259
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα 
βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα 
για τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά 
τις ενεργειακές επιδόσεις 
χρησιμοποιώντας τη συγκριτική
μεθοδολογία που θεσπίζεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 και συναφείς 
παραμέτρους, όπως οι κλιματικές 
συνθήκες, και συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα του εν λόγω υπολογισμού 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά 
τις ενεργειακές επιδόσεις που έχουν τα 
ίδια καθορίσει.

2. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011, τα κράτη 
μέλη εγκρίνουν και αρχίζουν να 
εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που 
θεσπίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 260
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα βέλτιστα 
από πλευράς κόστους επίπεδα για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις χρησιμοποιώντας τη 
συγκριτική μεθοδολογία που θεσπίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
συναφείς παραμέτρους, όπως οι κλιματικές 

2. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα βέλτιστα 
από πλευράς κόστους επίπεδα για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις χρησιμοποιώντας τη 
συγκριτική μεθοδολογία που θεσπίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
συναφείς εθνικές ή περιφερειακές 
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συνθήκες, και συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα του εν λόγω υπολογισμού 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις που έχουν τα ίδια 
καθορίσει.

παραμέτρους που εγκρίνονται από κοινού 
από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως 
οι κλιματικές συνθήκες, και συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα του εν λόγω υπολογισμού 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις που έχουν τα ίδια 
καθορίσει.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας. Ακόμη, δεν πρέπει να αποκλείεται το 
ενδεχόμενο δύο ή περισσότερα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε κοινές παραμέτρους.

Τροπολογία 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα βέλτιστα 
από πλευράς κόστους επίπεδα για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις χρησιμοποιώντας τη 
συγκριτική μεθοδολογία που θεσπίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
συναφείς παραμέτρους, όπως οι κλιματικές 
συνθήκες, και συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα του εν λόγω υπολογισμού 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις που έχουν τα ίδια 
καθορίσει.

2. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα βέλτιστα 
από πλευράς κόστους επίπεδα για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις χρησιμοποιώντας τη 
ενιαία μεθοδολογία που θεσπίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
συναφείς παραμέτρους, όπως οι κλιματικές 
συνθήκες, και συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα του εν λόγω υπολογισμού 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις που έχουν τα ίδια 
καθορίσει.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 262
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα βέλτιστα 
από πλευράς κόστους επίπεδα για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις χρησιμοποιώντας τη
συγκριτική μεθοδολογία που θεσπίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
συναφείς παραμέτρους, όπως οι 
κλιματικές συνθήκες, και συγκρίνουν τα 
αποτελέσματα του εν λόγω υπολογισμού 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά 
τις ενεργειακές επιδόσεις που έχουν τα 
ίδια καθορίσει.

2. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα βέλτιστα 
από πλευράς κόστους επίπεδα για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις χρησιμοποιώντας 
την ενιαία μεθοδολογία που θεσπίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα κράτη 
μέλη σέβονται τις απαιτήσεις όσον αφορά 
τον φωτισμό, που ορίζονται στα 
ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12464-1 και EN 
15193.

Or. en

Τροπολογία 263
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποιούν στην Επιτροπή όλα τα 
δεδομένα υπολογισμού και τις παραδοχές 
που χρησιμοποίησαν για τους 
υπολογισμούς αυτούς, καθώς και τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών. Η 
σχετική έκθεση μπορεί να συμπεριληφθεί
στα σχέδια δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση που αναφέρονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις 

Κοινοποιούν στην Επιτροπή όλα τα 
δεδομένα υπολογισμού και τις παραδοχές 
που χρησιμοποίησαν για τους 
υπολογισμούς αυτούς, καθώς και τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών. Η 
σχετική έκθεση συμπεριλαμβάνεται στα 
σχέδια δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση που αναφέρονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ. Τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις 
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σχετικές εκθέσεις ανά τριετία. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011 το αργότερο.

σχετικές εκθέσεις ανά τριετία. Η πρώτη 
έκθεση υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2011 το αργότερο.

Or. en

Τροπολογία 264
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη όσον αφορά την επίτευξη των 
βέλτιστων από πλευράς κόστους 
επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις 
όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις.

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη στην εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 265
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη όσον στην επίτευξη των βέλτιστων 
από πλευράς κόστους επιπέδων για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις.

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη όσον στην επίτευξη των βέλτιστων 
από πλευράς κόστους επιπέδων για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις 
ενεργειακές επιδόσεις, καθώς και όλα τα 
δεδομένα υπολογισμού και τις παραδοχές 
που υπέβαλαν τα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 266
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα νέα 
κτήρια να πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα νέα 
κτήρια να πληρούν τις απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων που καθορίζονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 9.

Για τα νέα κτήρια τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ότι έχει μελετηθεί και ληφθεί 
υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης 
των ακόλουθων εναλλακτικών 
συστημάτων:
α) αποκεντρωμένα συστήματα παροχής 
ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες 
πηγές·
β) συστήματα συμπαραγωγής·
γ) συστήματα θέρμανσης ή ψύξης σε 
κλίμακα περιοχής/οικοδομικού 
τετραγώνου, εάν υπάρχουν·
δ) αντλίες θερμότητας·
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ανάλυση των εναλλακτικών συστημάτων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
τεκμηριώνεται κατά διαφανή τρόπο στην 
αίτηση έκδοσης άδειας οικοδομής ή κατά 
την τελική έγκριση των έργων 
κατασκευής των κτηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η απαίτηση από τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρόσθετα διοικητικά βάρη, δεν ωφελεί πολύ 
και θα καθυστερήσει την κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων.
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Τροπολογία 267
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα νέα 
κτήρια να πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4.

1. Τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα 
στην ενεργειακή αποδοτικότητα και 
μεριμνούν ώστε τα νέα κτήρια να πληρούν 
τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων που καθορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 268
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα νέα 
κτήρια να πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα νέα 
κτήρια να πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων που 
καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 και 
ώστε, σταδιακά, όλα τα νέα κτήρια να 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατασκευή όλων των νέων κτηρίων με τρόπο ώστε τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας να είναι χαμηλές ή μηδενικές, θα συμβάλει στην 
επίσπευση της βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων. 
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Τροπολογία 269
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα νέα κτήρια τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ότι έχει μελετηθεί και ληφθεί 
υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης 
των ακόλουθων εναλλακτικών 
συστημάτων:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν είσης ότι,
πριν από την έναρξη της κατασκευής, 
έχουν μελετηθεί και ληφθεί υπόψη τα 
ακόλουθα εναλλακτικά συστήματα:

Or. en

Τροπολογία 270
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα νέα κτήρια τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ότι έχει μελετηθεί και ληφθεί 
υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης 
των ακόλουθων εναλλακτικών 
συστημάτων:

Για τα νέα κτήρια - ανεξαρτήτως του 
μεγέθους τους - τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ότι έχει μελετηθεί και ληφθεί 
υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης 
των ακόλουθων εναλλακτικών 
συστημάτων:

Or. en
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Τροπολογία 271
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα νέα κτήρια τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ότι έχει μελετηθεί και ληφθεί 
υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης 
των ακόλουθων εναλλακτικών 
συστημάτων:

Για τα νέα κτήρια τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν πριν από την έναρξη της
κατασκευής ότι έχει μελετηθεί και ληφθεί 
υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης 
εναλλακτικών συστημάτων, στα οποία 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 272
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα νέα κτήρια τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ότι έχει μελετηθεί και ληφθεί 
υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης 
των ακόλουθων εναλλακτικών 
συστημάτων:

Για τα νέα κτήρια με συνολική χρήσιμη 
επιφάνεια δαπέδου άνω των 250 
τετραγωνικών μέτρων, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ότι έχει μελετηθεί και ληφθεί 
υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης 
των ακόλουθων εναλλακτικών 
συστημάτων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παντελής διαγραφή της εξαίρεσης για τα μικρά κτήρια θα κάνει σχεδόν αδύνατη τη 
συμμόρφωση των τοπικών αρχών, με δεδομένες τις σημερινές οικονομικές και τεχνικές
δυνατότητές τους. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται μια συμβιβαστική λύση.
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Τροπολογία 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα νέα κτήρια τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ότι έχει μελετηθεί και ληφθεί 
υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης 
των ακόλουθων εναλλακτικών 
συστημάτων:

(1) Για τα νέα κτήρια τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ότι έχει μελετηθεί και ληφθεί 
υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης 
υψηλής αποδοτικότητας εναλλακτικών 
συστημάτων, σύμφωνα με την αρχή της 
εξασφάλισης, κατά πρώτο λόγο, της 
μείωσης στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο 
των ενεργειακών αναγκών για θέρμανση 
και ψύξη. Σε αυτά τα εναλλακτικά 
συστήματα μπορούν να περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να γίνει εκμετάλλευση του πλήρους δυναμικού των εναλλακτικών 
συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού στα νεόδμητα κτήρια, τα οποία θα διαρκέσουν για πολλά 
χρόνια. Ωστόσο, η χρήση των πόρων δεν θα ήταν αποδοτική αν αυτό γινόταν χωρίς πρώτα να 
εξασφαλίζεται ότι

(1) η ζήτηση ενέργειας μειώνεται όσο περισσότερο μπορεί να αιτιολογηθεί με τη χρήση των 
ίδιων κριτηρίων βέλτιστης απόδοσης σε σχέση με το κόστος Σημ.: Η αρχή αυτή θα πρέπει 
πάντοτε να εφαρμόζεται πριν προσδιορισθούν οι ανάγκες ενεργειακού εφοδιασμού. 

(2) έχουν προσδιορισθεί οι απαιτήσεις υψηλής αποδοτικότητας, σύμφωνα με την πρόσφατα 
εγκριθείσα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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Τροπολογία 274
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα νέα κτήρια τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ότι έχει μελετηθεί και ληφθεί 
υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης 
των ακόλουθων εναλλακτικών 
συστημάτων:

Για τα νέα κτήρια τα κράτη μέλη 
επιβάλλουν τη χρήση ελάχιστων επιπέδων 
επιτόπου παραγόμενης ενέργειας από 
εναλλακτικές πηγές και διασφαλίζουν πριν 
από την έναρξη της κατασκευής ότι έχει 
μελετηθεί και ληφθεί υπόψη η τεχνική, 
περιβαλλοντική και οικονομική 
σκοπιμότητα εγκατάστασης των 
ακόλουθων εναλλακτικών συστημάτων:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή συμφωνεί με την νέα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τα νέα κτήρια τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ότι έχει μελετηθεί και ληφθεί 
υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης
των ακόλουθων εναλλακτικών 
συστημάτων:

Για τα νέα κτήρια τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ότι έχει μελετηθεί και ληφθεί 
υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική σκοπιμότητα και τη 
λειτουργικότητα των ακόλουθων 
εναλλακτικών τεχνικών κατασκευής:

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει και να δώσει κίνητρα για την ενεργειακή 
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αποδοτικότητα των κτηρίων, χωρίς να επιβάλλει τεχνικούς περιορισμούς.

Τροπολογία 276
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποκεντρωμένα συστήματα παροχής 
ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες 
πηγές·

α) αποκεντρωμένα συστήματα παροχής 
ενέργειας που βασίζονται σε ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποκεντρωμένα συστήματα παροχής 
ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες 
πηγές·

α) τεχνικά συστήματα που βασίζονται σε 
ανανεώσιμες πηγές·

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει και να δώσει κίνητρα για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα των κτηρίων, χωρίς να επιβάλλει τεχνικούς περιορισμούς.
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Τροπολογία 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συστήματα συμπαραγωγής· β) συστήματα συμπαραγωγής και 
μικροσυμπαραγωγής·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει τη χρήση συστημάτων συμπαραγωγής για νέα κτήρια, δεν αναφέρεται 
όμως στη χρήση τέτοιων συστημάτων και σε υπάρχοντα κτήρια. Ωστόσο, ως μέσο για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μεμονωμένων κτηρίων, η μικροσυμπαραγωγή θα 
μπορούσε να αποτελέσει έναν αποδοτικό τρόπο επίτευξης των στόχων της μείωσης των 
εκπομπών CO2 και των ποσοστήτων ηλεκτρισμού που καταναλώνονται από το δίκτυο.

Τροπολογία 279
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συστήματα θέρμανσης ή ψύξης σε 
κλίμακα περιοχής/οικοδομικού 
τετραγώνου, εάν υπάρχουν·

γ) συστήματα θέρμανσης ή ψύξης σε 
κλίμακα περιοχής/οικοδομικού 
τετραγώνου, εάν υπάρχουν, ιδίως εκείνα 
που βασίζονται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία 280
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) συστήματα παρεμπόδισης της 
ηλιακής ακτινοβολίας, που μειώνουν την 
ανάγκη χρήσης συστημάτων ψύξης·

Or. fi

Τροπολογία 281
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αντλίες θερμότητας· δ) αντλίες θερμότητας, όπως ορίζονται 
στην οδηγία 2009/…/ΕΚ για την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

Τροπολογία 282
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αντλίες θερμότητας· δ) αντλίες θερμότητας που 
συμμορφώνονται προς τους παράγοντες 
και κριτήρια εποχιακής απόδοσης, όπως 
αυτά ορίζονται στην οδηγία 2009/…/ΕΚ 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στοχεύει στην εξασφάλιση της συμβατότητας με την οδηγία για την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 283
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) μονωτικά συστήματα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα μόνωσης συμβάλλουν στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Δίνουν τη 
δυνατότητα σημαντικών οικονομιών στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και μειώσεων 
στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η βιομηχανία αναπτύσσει νέα και διαρκώς 
αποτελεσματικότερα προϊόντα που θα πρέπει να μελετηθούν, ώστε τα νέα κτήρια να 
συμμορφώνονται προς τα αυστηρότερα πρότυπα θερμομόνωσης. Επιπλέον, κάθε τεχνικό 
σύστημα στα κτήρια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, από το στάδιο του σχεδιασμού, τα 
συστήματα μόνωσης που θα χρησιμοποιηθούν στο κτήριο, ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοση 
και η μελλοντική χρήση τους.

Τροπολογία 284
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
παράγουν ενέργεια για μεμονωμένα 
νοικοκυριά·

Or. fi
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Τροπολογία 285
Jerzy Buzek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) πληροφορικός εξοπλισμός για 
σκοπούς επίβλεψης και ελέγχου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πληροφορικός εξοπλισμός επίβλεψης μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην προσεκτική 
αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων.

Τροπολογία 286
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις αποδοτικές τεχνολογίες με σύντομο χρόνο 
απόσβεσης. Ως "εξαερισμό με ανάκτηση θερμότητας" νοούμε ένα κεντρικό ή αποκεντρωμένο 
σύστημα συνεχούς ροής αέρα που χρησιμοποιεί εναλλάκτες θερμότητας για τη μεταφορά 
ενέργειας από τον εξαγόμενο αέρα στον εισαγόμενο. Για ένα χώρο 150 m2 στο κλίμα της 
Δανίας, η ετήσια καθαρή εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται περίπου σε 5.500 kWh 
πρωτογενούς ενέργειας όταν χρησιμοποιείται εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας. Τούτο 
αντιστοιχεί περίπου στο 43% της μέσης κατανάλωσης ισχύος.
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Τροπολογία 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως προς το στοιχείο δ), τα κράτη μέλη 
αναλαμβάνουν να διευκολύνουν τη 
διάδοση και τη χρήση των αντλιών 
θερμότητας απλοποιώντας τις 
διαδικασίες έγκρισης για τις γεωτρήσεις 
και καθορίζοντας τα επίπεδα του 
υδροφόρου ορίζοντα και του υδατικού 
δικτύου από όπου επιτρέπεται η απόληψη 
καθώς και τις χωρητικότητες των 
εγκρίσεων για τις εγκαταστάσεις 
κλιματισμού με αντλίες θερμότητας 
νερού. 
Επίσης, τα κράτη μέλη προβλέπουν μια 
ενίσχυση για τις γεωτρήσεις ή την 
υπαγωγή αυτών των εργασιών στα έργα 
διαμόρφωσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει τη χρήση συστημάτων συμπαραγωγής για τα νεόδμητα κτήρια, χωρίς 
όμως να αναφέρει τη χρήση αυτών των συστημάτων στα ήδη υπάρχοντα κτήρια. Όμως, η 
συμπαραγωγή πολύ μικρής κλίμακας για την ενεργειακή αναβάθμιση των μεμονωμένων 
κτηρίων θα μπορούσε να γίνει ένα αποτελεσματικό σύστημα για την επίτευξη των στόχων 
μείωσης των εκπομπών CO2 και της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο.

Τροπολογία 288
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
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κλίμακας, οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο είτε για 
τα ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος 
μιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει 
εντός περιορισμένου χρονικού 
διαστήματος, με στόχο τη βελτίωση των 
συνολικών ενεργειακών επιδόσεων του 
κτηρίου ή τμήματος αυτού.

κλίμακας, οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε τουλάχιστον να 
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων, σύμφωνα με τα 
άρθρα 4 και 9. Οι απαιτήσεις θεσπίζονται 
για τα ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όποτε αυτά
μετασκευαστούν ή αντικατασταθούν και 
για το ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο 
σε περίπτωση εκτεταμένης ανακαίνισης.

Or. en

Τροπολογία 289
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο είτε για 
τα ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος 
μιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με 
στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου ή 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
δαπέδου άνω των 250 τετρ. μέτρων 
υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας,
οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο είτε για 
τα ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος 
μιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με 
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τμήματος αυτού. στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου ή 
τμήματος αυτού .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλήρης απάλειψη της εξαίρεσης για τα μικρά κτήρια θα καταστήσει σχεδόν αδύνατη τη 
συμμόρφωση των τοπικών αρχών, λόγω των σημερινών οικονομικών και τεχνικών 
δυνατοτήτων τους. Γι΄αυτό και προτείνουμε μια συμβιβαστική λύση.

Τροπολογία 290
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο είτε για 
τα ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος 
μιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει 
εντός περιορισμένου χρονικού 
διαστήματος, με στόχο τη βελτίωση των 
συνολικών ενεργειακών επιδόσεων του 
κτηρίου ή τμήματος αυτού.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, ή όταν τα δομοστοιχεία του 
κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των 
δομοστοιχείων του κελύφους, και τα 
τεχνικά συστήματα του κτηρίου ή μέρος 
αυτών μετασκευάζονται ή 
αντικαθίστανται, οι ενεργειακές τους 
επιδόσεις αναβαθμίζονται ώστε να 
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τις εν λόγω ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι απαιτήσεις 
θεσπίζονται και για τα ανακαινιζόμενα 
συστήματα και για τα δομοστοιχεία όποτε 
αυτά μετασκευασθούν ή 
αντικατασταθούν, και για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο σε 
περίπτωση μεγάλης ανακαίνισης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, όπως και 
στο άρθρο 6, ότι σε περίπτωση 
οποιασδήποτε μείζονος ανακαίνισης, τα 
ακόλουθα εναλλακτικά συστήματα θα 
εξετασθούν και θα συνυπολογισθούν:
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(a) αποκεντρωμένα συστήματα παροχής 
ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες 
πηγές·
(β) συστήματα συμπαραγωγής·
(γ) συστήματα θέρμανσης ή ψύξης σε 
κλίμακα περιοχής/οικοδομικού 
τετραγώνου, εάν υπάρχουν, ειδικότερα δε 
τα στηριζόμενα εν μέρει ή εξ ολοκλήρου 
σε ανανεώσιμη ενέργεια·
(δ) αντλίες θερμότητας, όπως αυτές 
καθορίζονται στην Οδηγία 2009/.../ΕΚ
περί προαγωγής της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξ ίσου σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή επίδοση των δομοστοιχείων του 
κελύφους ενός κτηρίου και των τεχνικών συστημάτων του κτηρίου, που αντικαθίστανται ή 
ανακαινίζονται ανεξάρτητα από κάποια μεγάλη ανακαίνιση, επίσης θα πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις επιδόσεων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η βελτίωση της 
ενεργειακής επίδοσης του κτηρίου σε περίπτωση τμηματικών ανακαινίσεων ή αντικατάστασης 
επί μέρους στοιχείων στη διάρκεια μιας μείζονος ανακαίνισης αλλά και έξω από αυτήν. Και 
επίσης έτσι θα ενθαρρυνθούν οι ριζικές ανακαινίσεις, δεδομένου ότι καθίσταται σαφές ότι κατά 
τις μείζονες ανακαινίσεις το όλο κτήριο πρέπει να αναβαθμιστεί τουλάχιστον με την μικρότερη 
δυνατή δαπάνη.

Τροπολογία 291
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, οι κατασκευαστές οφείλουν να 
χρησιμοποιήσουν ελάχιστα επίπεδα 
επιτόπιας ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και ότι οι ενεργειακές επιδόσεις 
αυτών των κτηρίων αναβαθμίζονται ώστε 
να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις
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λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο είτε για 
τα ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος 
μιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με 
στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου ή 
τμήματος αυτού.

ενεργειακών επιδόσεων, στο βαθμό που 
αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και 
οικονομικά εφικτό. Τα κράτη μέλη
καθορίζουν τις εν λόγω ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων
σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι απαιτήσεις 
θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόμενο 
κτήριο ως σύνολο είτε για τα 
ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος 
μιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με 
στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου ή 
τμήματος αυτού.

Or. en

Τροπολογία 292
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο είτε για 
τα ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος 
μιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με 
στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου ή 
τμήματος αυτού.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση, οι
ενεργειακές τους επιδόσεις αναβαθμίζονται 
ώστε να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων, στο βαθμό που 
αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και 
οικονομικά εφικτό. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τις εν λόγω ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι απαιτήσεις 
θεσπίζονται για το ανακαινιζόμενο κτήριο 
ως σύνολο και για τα τεχνικά συστήματα 
του κτηρίου και τα ανακαινιζόμενα
δομοστοιχεία του κελύφους του κτηρίου 
όταν αυτά αποτελούν μέρος μιας 
ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
μέγιστου χρονικού διαστήματος πέντε 
ετών, με στόχο τη βελτίωση των 
συνολικών ενεργειακών επιδόσεων του 
κτηρίου ή τμήματος αυτού.



PE421.132v02-00 54/119 AM\772875EL.doc

EL

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την αποτελεσματικότερη δυνατή ενεργειακή επίδοση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
δομοστοιχεία του κτηρίου. Είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η γενική ενεργειακή 
επίδοση του κτηρίου σε περίπτωση μερικής ανακαίνισης ή σε περίπτωση αντικατάστασης 
μεμονωμένων δομοστοιχείων σε μια γενική ανακαίνιση. Τα πολύ αποδοτικά τεχνικά συστήματα 
σε ένα κακομονωμένο κτήριο δεν έχουν κανένα νόημα από οικονομική και περιβαλλοντική 
άποψη.

Τροπολογία 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο είτε για 
τα ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος 
μιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με 
στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου ή 
τμήματος αυτού.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο και για 
τα ανακαινιζόμενα τεχνικά συστήματα και 
τα δομοστοιχεία του κελύφους του 
κτηρίου όταν αυτά αποτελούν μέρος μιας 
ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με 
στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου ή 
τμήματος αυτού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι εξ ίσου σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή επίδοση των δομοστοιχείων του 
κελύφους ενός μεμονωμένου κτηρίου θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις επιδόσεων. Τα 
τεχνικά συστήματα υψηλών επιδόσεων σε ένα κακομονωμένο κτήριο δεν έχουν νόημα ούτε από 
περιβαλλοντική ούτε από οικονομική άποψη. Στα άρθρα 1, 3 και 4 και στο Παράρτημα Ι, ήδη 
ορίζονται οι απαιτήσεις επιδόσεων για την ολοκληρωμένη ενεργειακή επίδοση του κτηρίου ως 
συνόλου και των επί μέρους στοιχείων του. Τα δομοστοιχεία του κελύφους υπονοούνται με τη 
χρήση των λέξεων "τμήματος αυτού" αλλά πρέπει τούτο να καταστεί πιο σαφές και πιο ρητό.

Τροπολογία 294
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο είτε για 
τα ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος 
μιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με 
στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου ή 
τμήματος αυτού.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια - ανεξαρτήτως μεγέθους -
υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας,
οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο είτε για 
τα ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος 
μιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με 
στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου ή 
τμήματος αυτού.

Or. en
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Τροπολογία 295
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο είτε για 
τα ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος 
μιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με 
στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου ή 
τμήματος αυτού.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο και για 
τα ανακαινιζόμενα συστήματα και για τα 
δομοστοιχεία του κελύφους του κτηρίου, 
όταν αυτά αποτελούν μέρος μιας 
ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με 
στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου ή 
τμήματος αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν επίσης να ορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων για τα 
δομοστοιχεία του κελύφους και τα τεχνικά συστήματα, ώστε να διασφαλίσουν ότι κάθε 
μετασκευή θα είναι και μια ευκαιρία για τη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου.

Τροπολογία 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
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κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο είτε για 
τα ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος 
μιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με 
στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου ή 
τμήματος αυτού.

κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο είτε για 
τα ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος 
μιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με 
στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου ή 
τμήματος αυτού. Τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή προάγουν την έρευνα στα 
μονωτικά υλικά, στις πόρτες και στα 
παράθυρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα 
είναι σε αρμονία με τις ανάγκες και την 
αισθητική κληρονομιά των κτηρίων.

Or. en

Τροπολογία 297
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο είτε για 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, οι ενεργειακές τους επιδόσεις 
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν 
λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι 
απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το 
ανακαινιζόμενο κτήριο ως σύνολο είτε για 
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τα ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος 
μιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με 
στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου ή 
τμήματος αυτού.

τα ανακαινιζόμενα συστήματα ή 
δομοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν μέρος 
μιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει εντός 
περιορισμένου χρονικού διαστήματος, με 
στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή αυτής της φράσης στην παρούσα ΟΕΕΚ ήδη προκαλεί σύγχυση. Σκοπός πρέπει να 
είναι η βελτιστοποίηση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου, πράγμα που 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια ολιστική προσέγγιση. Δηλαδή, δεν υπάρχει διαφορά 
μεταξύ νέων και ήδη υφισταμένων κτηρίων όταν γίνει μια εκτεταμένη ανακαίνιση.

Τροπολογία 298
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι από την 
1η Ιανουαρίου 2015, κατά τον 
προγραμματισμό οποιασδήποτε μεγάλης 
ανακαίνισης, εξετάζεται και λαμβάνεται 
υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική εφικτότητα των ακόλουθων 
ενεργειακών συστημάτων:
(α) αποκεντρωμένα συστήματα 
ενεργειακού εφοδιασμού που βασίζονται 
στην ανανεώσιμη ενέργεια·
(β) συστήματα συμπαραγωγής·
(γ) συστήματα θέρμανσης ή ψύξης σε 
κλίμακα περιοχής/οικοδομικού 
τετραγώνου, εάν υπάρχουν·
(δ) αντλίες θερμότητας·
(ε) εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να τεθεί ως απαίτηση, να λαμβάνουν τα κράτη μέλη υπόψη τους τις αποδοτικές 
τεχνολογίες με σύντομους χρόνους απόσβεσης. Για ένα χώρο 150 m2 στο κλίμα της Δανίας, η 
ετήσια καθαρή εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται περίπου σε 5.500 kWh πρωτογενούς 
ενέργειας όταν χρησιμοποιείται εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας. Τούτο αντιστοιχεί περίπου 
στο 43% της μέσης κατανάλωσης ισχύος.

Τροπολογία 299
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν ειδικότερα τα 
αναγκαία μέσα για να διασφαλιστεί, για 
τα υφιστάμενα κτήρια που κατοικούνται 
από ενοίκους πάσχοντες από οικιακή 
ενεργειακή πενία, η τήρηση των κατά το 
άρθρο 4 ελάχιστων απαιτήσεων 
ενεργειακών επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

In its Opinion on "Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers" of May 
7th, 2008, ITRE called for action against "fuel poverty". In the proposal for definition the 
term "residential energy poverty" is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:
– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
or lack of insulation.
– Low income.
– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.
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Τροπολογία 300
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατάλληλη θέρμανση και ψύξη από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση ενός 
κτηρίου προκειμένου αυτό να τηρεί τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων, εάν οι ελάχιστες απαιτήσεις 
δεν μπορούν να τηρηθούν με τεχνικά, 
λειτουργικά και οικονομικά εφικτό τρόπο 
με άλλα μέσα από εκείνα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων για τις ενεργειακές επιδόσεις δεν μπορούν να 
τηρηθούν με τρόπο τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό με τα μέσα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1, τότε θα πρέπει το κτήριο να βελτιωθεί με την κατάλληλη 
χρήση θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά τα οριζόμενα στην Οδηγία 
περί ΑΠΕ που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ολομέλεια της 17ης Δεκεμβρίου 
2008.

Στη Δανία, η κατάλληλη χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας -όπως αντλιών θερμότητας 
και συνοικιακής θέρμανσης- μπορεί να αναβαθμίσει ένα χαμηλών ενεργειακών επιδόσεων 
κτήριο και να το κάνει να θεωρηθεί ότι τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων.

Τροπολογία 301
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τεχνικά συστήματα κτηρίων Τεχνικά συστήματα κτηρίων και 
δομοστοιχεία κτηρίων

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ελάχιστες 1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν οικονομιά 
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απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων όσον 
αφορά τα τεχνικά συστήματα κτηρίων που 
εγκαθίστανται σε κτήρια. Οι απαιτήσεις 
καθορίζονται για νέα, αντικαθιστάμενα ή 
μετασκευαζόμενα τεχνικά συστήματα 
κτηρίων και τμημάτων τους.

συμφέρουσες ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων όσον αφορά τα 
τεχνικά συστήματα κτηρίων που 
εγκαθίστανται σε κτήρια και όσον αφορά 
τα δομοστοιχεία των κτηρίων. Οι 
απαιτήσεις καθορίζονται για νέα, 
αντικαθιστάμενα ή μετασκευαζόμενα 
τεχνικά συστήματα κτηρίων και 
δομοστοιχεία κτηρίων και τμημάτων τους.

Οι απαιτήσεις καλύπτουν ιδίως τα 
ακόλουθα επιμέρους κατασκευαστικά 
στοιχεία:

Οι απαιτήσεις καλύπτουν ιδίως αλλά όχι 
αποκλειστικά τα ακόλουθα επιμέρους 
κατασκευαστικά στοιχεία:

α) λέβητες ή άλλες μονάδες 
θερμοπαραγωγής συστημάτων θέρμανσης·

α) λέβητες ή άλλες μονάδες 
θερμοπαραγωγής συστημάτων θέρμανσης 
συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης και 
ψύξης σε κλίμακα περιοχής/οικοδομικού 
τετραγώνου·

β) θερμοσίφωνες σε συστήματα 
παραγωγής ζεστού νερού·

β) θερμοσίφωνες σε συστήματα 
παραγωγής ζεστού νερού·

γ) κεντρικές μονάδες κλιματισμού ή 
μονάδες παραγωγής ψύχους σε συστήματα 
κλιματισμού.

γ) κεντρικές μονάδες κλιματισμού ή 
μονάδες παραγωγής ψύχους σε συστήματα 
κλιματισμού·

(γα) εγκατεστημένο φωτισμό·
(γβ) δομοστοιχεία του κτιρίου κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2(5)

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων που καθορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ικανοποιούν την 
ισχύουσα νομοθεσία για τα προϊόντα που 
συγκροτούν το σύστημα και στηρίζονται 
στην ορθή εγκατάσταση των προϊόντων 
και τις κατάλληλες ρυθμίσεις και έλεγχο 
του τεχνικού συστήματος κτηρίων. Με τις 
εν λόγω απαιτήσεις εξασφαλίζεται ιδίως 
ότι επιτυγχάνεται ορθή υδραυλική 
ισορροπία συστημάτων θέρμανσης με 
υδραυλικά υγρά και ότι χρησιμοποιούνται 
τα κατάλληλα μεγέθη και τύποι προϊόντων 
για την εγκατάσταση, λαμβανομένης 
υπόψη της σκοπούμενης χρήσης του 
τεχνικού συστήματος κτηρίων.

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων που καθορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ικανοποιούν 
οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία για τα 
προϊόντα που συγκροτούν το σύστημα τα 
δομοστοιχεία του κτηρίου και στηρίζονται 
στην ορθή εγκατάσταση των προϊόντων 
και τις κατάλληλες ρυθμίσεις και έλεγχο 
του τεχνικού συστήματος κτηρίων. για τα 
τεχνικά συστήματα των κτηρίων με τις εν 
λόγω απαιτήσεις εξασφαλίζεται ιδίως ότι 
επιτυγχάνεται ορθή υδραυλική ισορροπία 
συστημάτων θέρμανσης με υδραυλικά 
υγρά και ότι χρησιμοποιούνται τα 
κατάλληλα μεγέθη και τύποι προϊόντων για 
την εγκατάσταση, λαμβανομένης υπόψη 
της σκοπούμενης χρήσης του τεχνικού 
συστήματος κτηρίων.
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Or. en

Τροπολογία 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων όσον 
αφορά τα τεχνικά συστήματα κτηρίων που 
εγκαθίστανται σε κτήρια. Οι απαιτήσεις 
καθορίζονται για νέα, αντικαθιστάμενα ή 
μετασκευαζόμενα τεχνικά συστήματα 
κτηρίων και τμημάτων τους.

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων όσον 
αφορά τα τεχνικά συστήματα κτηρίων που 
εγκαθίστανται σε κτήρια. Οι απαιτήσεις 
είναι σύμφωνες προς την ισχύουσα 
κοινοτική νομοθεσία και καλύπτουν ιδίως 
τα ακόλουθα επιμέρους κατασκευαστικά 
στοιχεία:

Οι απαιτήσεις καλύπτουν ιδίως τα 
ακόλουθα επιμέρους κατασκευαστικά 
στοιχεία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Οδηγία 2002/91/ΕΚ δεν πρέπει να ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικές απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για τα προϊόντα, δεδομένου ότι αυτό ήδη ρυθμίζεται στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων νομοθετικών κειμένων (σήμανση, BED, ΠΚΕ, …). Πάντως είναι αποδεκτό ότι το 
κείμενο της ΟΕΕΚ μπορεί να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβληματισθούν ως προς το πόσο 
αξίζει τον κόπο να θέσουν πιο αυστηρά επίπεδα στο σημείο της εγκατάστασης υπό τον όρο ότι η 
εφαρμογή τους θα υπόκειται σε χωριστή αξιολόγηση της τεχνικής, λειτουργικής και οικονομικής 
σκοπιμότητας.

Τροπολογία 303
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ελάχιστες 1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ελάχιστες 
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απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων όσον 
αφορά τα τεχνικά συστήματα κτηρίων που 
εγκαθίστανται σε κτήρια. Οι απαιτήσεις 
καθορίζονται για νέα, αντικαθιστάμενα ή 
μετασκευαζόμενα τεχνικά συστήματα 
κτηρίων και τμημάτων τους. 

απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων και 
έναρξης λειτουργίας όσον αφορά τα 
τεχνικά συστήματα κτηρίων που 
εγκαθίστανται σε κτήρια. Οι απαιτήσεις 
καθορίζονται για νέα, αντικαθιστάμενα ή 
μετασκευαζόμενα τεχνικά συστήματα 
κτηρίων και τμημάτων τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπονται ελάχιστες απαιτήσεις και για την έναρξη λειτουργίας των τεχνικών 
συστημάτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ακολουθήσει η δέουσα ρύθμιση των τεχνικών 
συστημάτων, και ότι έτσι θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες όλων των 
τεχνικών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Τροπολογία 304
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων όσον 
αφορά τα τεχνικά συστήματα κτηρίων που 
εγκαθίστανται σε κτήρια. Οι απαιτήσεις 
καθορίζονται για νέα, αντικαθιστάμενα ή 
μετασκευαζόμενα τεχνικά συστήματα 
κτηρίων και τμημάτων τους. 

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων και 
έναρξης λειτουργίας όσον αφορά τα 
τεχνικά συστήματα κτηρίων που 
εγκαθίστανται σε κτήρια. Οι απαιτήσεις 
καθορίζονται για νέες, αντικαθιστάμενες ή 
μετασκευαζόμενες εγκαταστάσεις 
λειτουργίας, τεχνικά συστήματα κτηρίων 
και τμημάτων τους. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι θα γίνει επίσης η δέουσα ρύθμιση των εγκαταστάσεων. Επί 
πλέον, η μόνωση των σωληνώσεων παρουσιάζει μια σχετικώς καλή ευκαιρία για εξοικονόμηση 
ενέργειας.
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Τροπολογία 305
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λέβητες ή άλλες μονάδες 
θερμοπαραγωγής συστημάτων θέρμανσης·

α) λέβητες, άλλες μονάδες 
θερμοπαραγωγής ή εναλλάκτες 
θερμότητας συστημάτων θέρμανσης·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει την περαιτέρω διευκρίνιση των καλυπτόμενων τεχνικών συστημάτων.

Τροπολογία 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λέβητες ή άλλες μονάδες 
θερμοπαραγωγής συστημάτων θέρμανσης·

α) λέβητες ή άλλες μονάδες 
θερμοπαραγωγής συστημάτων θέρμανσης, 
συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης και 
ψύξης σε κλίμακα περιοχής/οικοδομικού 
τετραγώνου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Οδηγία 2002/91/EΚ δεν πρέπει να ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικές απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για τα προϊόντα, δεδομένου ότι αυτό ήδη ρυθμίζεται στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων νομοθετικών κειμένων (σήμανση, BED, ΠΚΕ, …). Πάντως είναι αποδεκτό ότι το 
κείμενο της ΟΕΕΚ μπορεί να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβληματισθούν ως προς το πόσο 
αξίζει τον κόπο να θέσουν πιο αυστηρά επίπεδα στο σημείο της εγκατάστασης υπό τον όρο ότι η 
εφαρμογή τους θα υπόκειται σε χωριστή αξιολόγηση της τεχνικής, λειτουργικής και οικονομικής 
σκοπιμότητας.
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Τροπολογία 307
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) σωληνώσεις·

Or. de

Τροπολογία 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) φωτισμός·

Or. en

Τροπολογία 309
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) συστήματα εξαερισμού, μαζί με 
μονάδες ανάκτησης θερμότητας και 
αντλίες θερμότητας·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει την περαιτέρω διευκρίνιση των καλυπτόμενων τεχνικών συστημάτων.
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Τροπολογία 310
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) σωληνώσεις·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι θα γίνει επίσης η δέουσα ρύθμιση των εγκαταστάσεων. Επί 
πλέον, η μόνωση των σωληνώσεων παρουσιάζει μια σχετικώς καλή ευκαιρία για εξοικονόμηση 
ενέργειας.

Τροπολογία 311
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) συστήματα φωτισμού·

Or. fi

Τροπολογία 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα ορίζονται απαιτήσεις για νέα, 
αντικαθιστάμενα ή μετασκευαζόμενα
τεχνικά συστήματα κτηρίων και 
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τμημάτων τους και θα τίθενται σε 
εφαρμογή μόλις τούτο γίνει τεχνικώς, 
λειτουργικώς και οικονομικώς εφικτό. 
Προς το σκοπό αυτό, θα λαμβάνονται 
υπόψη οι εξής τουλάχιστον παράγοντες:
- τα τεχνικά εμπόδια (π.χ. σοβαρές 
δυσκολίες εγκατάστασης ή αρνητική 
συνύπαρξη διαφορετικών τεχνολογιών)
- οι οικονομικοί παράγοντες (π.χ. 
υπερβολικά υψηλό κόστος τοποθέτησης, 
ή οικονομικώς απρόσιτη παροχή 
ενέργειας)
- οι πολιτικοί παράγοντες (π.χ. προώθηση 
μιας συγκεκριμένης μορφής ενέργειας)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Οδηγία 2002/91/ΕΚ δεν πρέπει να ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικές απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για τα προϊόντα, δεδομένου ότι αυτό ήδη ρυθμίζεται στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων νομοθετικών κειμένων (σήμανση, BED, ΠΚΕ, …). Πάντως είναι αποδεκτό ότι το 
κείμενο της ΟΕΕΚ μπορεί να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβληματισθούν ως προς το πόσο 
αξίζει τον κόπο να θέσουν πιο αυστηρά επίπεδα στο σημείο της εγκατάστασης υπό τον όρο ότι η 
εφαρμογή τους θα υπόκειται σε χωριστή αξιολόγηση της τεχνικής, λειτουργικής και οικονομικής 
σκοπιμότητας.

Τροπολογία 313
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα ορίζονται απαιτήσεις για νέα, 
αντικαθιστάμενα ή μετασκευαζόμενα
τεχνικά συστήματα κτηρίων και 
τμημάτων τους και θα τίθενται σε 
εφαρμογή μόλις τούτο γίνει τεχνικώς, 
λειτουργικώς και οικονομικώς εφικτό. 
Προς το σκοπό αυτό, θα λαμβάνονται 
υπόψη οι εξής τουλάχιστον παράγοντες:
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- τα τεχνικά εμπόδια (π.χ. σοβαρές 
δυσκολίες εγκατάστασης ή αρνητική 
συνύπαρξη διαφορετικών τεχνολογιών)
- οι οικονομικοί παράγοντες (π.χ. 
υπερβολικά υψηλό κόστος τοποθέτησης, 
ή οικονομικώς απρόσιτη παροχή 
ενέργειας)
- οι πολιτικοί παράγοντες (π.χ. προώθηση 
μιας συγκεκριμένης μορφής ενέργειας).

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ορίζονται απαιτήσεις για νέα, αντικαθιστάμενα ή μετασκευαζόμενα τεχνικά συστήματα 
κτηρίων και τμημάτων τους και θα τίθενται σε εφαρμογή μόλις τούτο γίνει τεχνικώς, 
λειτουργικώς και οικονομικώς εφικτό.

Τροπολογία 314
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων που καθορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ικανοποιούν την 
ισχύουσα νομοθεσία για τα προϊόντα που 
συγκροτούν το σύστημα και στηρίζονται 
στην ορθή εγκατάσταση των προϊόντων 
και τις κατάλληλες ρυθμίσεις και έλεγχο 
του τεχνικού συστήματος κτηρίων. Με τις 
εν λόγω απαιτήσεις εξασφαλίζεται ιδίως 
ότι επιτυγχάνεται ορθή υδραυλική 
ισορροπία συστημάτων θέρμανσης με 
υδραυλικά υγρά και ότι χρησιμοποιούνται 
τα κατάλληλα μεγέθη και τύποι προϊόντων 
για την εγκατάσταση, λαμβανομένης 
υπόψη της σκοπούμενης χρήσης του 
τεχνικού συστήματος κτηρίων.

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων που καθορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ικανοποιούν την 
ισχύουσα νομοθεσία για τα προϊόντα που 
συγκροτούν το σύστημα και στηρίζονται 
στην ορθή εγκατάσταση των προϊόντων 
και τις κατάλληλες ρυθμίσεις και έλεγχο 
του τεχνικού συστήματος κτηρίων. Με τις 
εν λόγω απαιτήσεις εξασφαλίζεται ιδίως 
ότι ο τεχνικός εξοπλισμός έχει ρυθμιστεί 
σωστά κατά την έναρξη λειτουργίας του, 
ότι επιτυγχάνεται ορθή υδραυλική 
ισορροπία συστημάτων θέρμανσης με 
υδραυλικά υγρά και ότι χρησιμοποιούνται 
τα κατάλληλα μεγέθη και τύποι προϊόντων 
για την εγκατάσταση, λαμβανομένης 
υπόψη της σκοπούμενης χρήσης του 
τεχνικού συστήματος κτηρίων.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη τα τεχνικά συστήματα των κτηρίων σε 
συνδυασμό με τη συνολική ενεργειακή επίδοση των κτηρίων. Γι΄αυτό το λόγο, θα πρέπει επίσης 
να θεσπιστούν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής επίδοσης για την φάση της αρχικής λειτουργίας 
των τεχνικών συστημάτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά και, κατά 
συνέπεια, ότι μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές τους στο θέμα της 
εξοικονόμησης ενέργειας.

Τροπολογία 315
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων που καθορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ικανοποιούν την 
ισχύουσα νομοθεσία για τα προϊόντα που 
συγκροτούν το σύστημα και στηρίζονται 
στην ορθή εγκατάσταση των προϊόντων 
και τις κατάλληλες ρυθμίσεις και έλεγχο 
του τεχνικού συστήματος κτηρίων. Με τις 
εν λόγω απαιτήσεις εξασφαλίζεται ιδίως 
ότι επιτυγχάνεται ορθή υδραυλική 
ισορροπία συστημάτων θέρμανσης με 
υδραυλικά υγρά και ότι χρησιμοποιούνται 
τα κατάλληλα μεγέθη και τύποι προϊόντων 
για την εγκατάσταση, λαμβανομένης 
υπόψη της σκοπούμενης χρήσης του 
τεχνικού συστήματος κτηρίων.

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων που καθορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ικανοποιούν την 
ισχύουσα νομοθεσία για τα προϊόντα που 
συγκροτούν το σύστημα -και ειδικότερα 
τις διατάξεις που απορρέουν από την 
Οδηγία 2009/.../EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [περί 
θέσπισης ενός πλαισίου για την έκδοση 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των 
προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια], 
και στηρίζονται στην ορθή εγκατάσταση 
των προϊόντων και τις κατάλληλες 
ρυθμίσεις και έλεγχο του τεχνικού 
συστήματος κτηρίων. Με τις εν λόγω 
απαιτήσεις εξασφαλίζεται ιδίως ότι ο 
τεχνικός εξοπλισμός έχει ρυθμιστεί 
σωστά κατά την έναρξη λειτουργίας του, 
ότι επιτυγχάνεται ορθή υδραυλική 
ισορροπία συστημάτων θέρμανσης με 
υδραυλικά υγρά και ότι χρησιμοποιούνται 
τα κατάλληλα μεγέθη και τύποι προϊόντων 
για την εγκατάσταση, λαμβανομένης 
υπόψη της σκοπούμενης χρήσης του 
τεχνικού συστήματος κτηρίων.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι θα γίνει επίσης η δέουσα ρύθμιση των εγκαταστάσεων. Επί 
πλέον, η Οδηγία αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει στη θέσπιση νέων προδιαγραφών, γι΄αυτό και 
έχει σημασία η αναφορά στην Οδηγία περί οικολογικού design.

Τροπολογία 316
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων που καθορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ικανοποιούν την 
ισχύουσα νομοθεσία για τα προϊόντα που 
συγκροτούν το σύστημα και στηρίζονται 
στην ορθή εγκατάσταση των προϊόντων 
και τις κατάλληλες ρυθμίσεις και έλεγχο 
του τεχνικού συστήματος κτηρίων. Με τις 
εν λόγω απαιτήσεις εξασφαλίζεται ιδίως 
ότι επιτυγχάνεται ορθή υδραυλική 
ισορροπία συστημάτων θέρμανσης με 
υδραυλικά υγρά και ότι χρησιμοποιούνται 
τα κατάλληλα μεγέθη και τύποι προϊόντων 
για την εγκατάσταση, λαμβανομένης 
υπόψη της σκοπούμενης χρήσης του 
τεχνικού συστήματος κτηρίων.

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων που καθορίζονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 ικανοποιούν την 
ισχύουσα νομοθεσία για τα προϊόντα που 
συγκροτούν το σύστημα και στηρίζονται 
στην ορθή εγκατάσταση των προϊόντων 
και τις κατάλληλες ρυθμίσεις και έλεγχο 
του τεχνικού συστήματος κτηρίων. Με τις 
εν λόγω απαιτήσεις εξασφαλίζεται ιδίως 
ότι επιτυγχάνεται ορθή ρύθμιση κάθε 
δωματίου και υδραυλική ισορροπία 
συστημάτων θέρμανσης με υδραυλικά 
υγρά και ότι χρησιμοποιούνται τα 
κατάλληλα μεγέθη και τύποι προϊόντων για 
την εγκατάσταση, λαμβανομένης υπόψη 
της σκοπούμενης χρήσης του τεχνικού 
συστήματος κτηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πολλά νέα κράτη μέλη, μόνο το ξεκίνημα ή το σταμάτημα των συστημάτων θέρμανσης είναι 
δυνατό. Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας απαιτείται να ανοίγουν τα παράθυρα, πράγμα 
δαπανηρό και ενεργειακά αναποτελεσματικό. Για την εξοικονόμηση ενέργειας με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος, θα πρέπει να προβλεφθεί η ατομική ρύθμιση σε κάθε δωμάτιο των τεχνικών 
συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού.
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Τροπολογία 317
Fiona Hall, Lena Ek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να
εγκαθίστανται έξυπνοι μετρητές σε όλα 
τα νεόδμητα και ανακαινισμένα κτήρια 
και κάθε φορά που ένας μετρητής 
αντικαθίσταται, και ενθαρρύνουν την 
τοποθέτηση, όπου χρειαστεί, συστημάτων 
ενεργού ελέγχου όπως π.χ. συστήματα 
αυτόματης λειτουργίας, ελέγχου και 
επίβλεψης, που θα επιτρέπουν στους 
καταναλωτές να ενημερώνονται σωστά 
για την κατανάλωσή τους· θα καθιστούν 
δυνατό τον άκρως αποτελεσματικό έλεγχο 
παροχής-χρόνου με το χέρι και/ή με 
αυτόματα κτηριακά συστήματα· και θα 
χρησιμεύουν ως πηγές δεδομένων για την 
εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5 και 10 και 
του Παραρτήματος I.

Or. en

Τροπολογία 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8a
Συστήματα μόνωσης του κελύφους του 

κτηρίου
1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ελάχιστες 
απαιτήσεις σε θέματα ενεργειακής 
επίδοσης για τα συστήματα μόνωσης του 
κελύφους του κτηρίου που αφορούν 
κυρίως τα εξής στοιχεία:
a) τη στέγη,
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β) τα συστήματα εσωτερικής επένδυσης 
του κελύφους του κτηρίου, 
συμπεριλαμβανομένων των πατωμάτων 
και της οροφής,
γ) τα συστήματα εξωτερικής επένδυσης 
του κελύφους του κτηρίου,
δ) τα παράθυρα, τις ποδιές παραθύρων 
και τις κάσσες ρολών παραθύρων,
ε) την βελτίωση του συντελεστή των 
θερμογεφυρών, ιδίως στις συνδέσεις 
πλάκας-μπαλκονιού, των ακρωτηρίων, 
και των συνδέσεων πρόσοψης-
εξωτερικών στοιχείων.
2. Οι κατά την παράγραφο 1 ελάχιστες 
απαιτήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες 
προς τη νομοθεσία που διέπει τα υλικά 
που αποτελούν μέρος του συστήματος και 
προϋποθέτουν τη σωστή τοποθέτηση των 
υλικών. Οι απαιτήσεις αυτές εγγυώνται 
κυρίως μικρά ή και μηδενικά ποσοστά 
απώλειας θερμότητας από το κέλυφος 
του κτηρίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη οφείλουν να ορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις σε θέματα ενεργειακής επίδοσης για 
την τοποθέτηση νέων συστημάτων μόνωσης του κελύφους του κτηρίου, για την αντικατάσταση 
υφισταμένων συστημάτων ή για τον εκτεταμένο εκσυγχρονισμό τους. Οι απαιτήσεις αυτές 
πρέπει να είναι συμβατές με τη νομοθεσία που διέπει τα υλικά που αποτελούν μέρος του 
συστήματος και πρέπει να προϋποθέτουν τη σωστή τοποθέτηση των υλικών. Σκοπός είναι η 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας στα πλήρη συστήματα. Επί πλέον, η αποτελεσματικότητά 
τους είναι πρωταρχικής σημασίας για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής 
αποτελεσματικότητας και των τεχνικών συστημάτων μέσα στα κτήρια.

Τροπολογία 319
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
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Κτήρια των οποίων αμφότερες οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η 

κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των 
κτηρίων των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές. Καθορίζουν 
στόχους για το ελάχιστο ποσοστό των εν 
λόγω κτηρίων το 2020 σε σχέση με τον 
συνολικό αριθμό των κτηρίων και το 
ποσοστό που θα αντιπροσωπεύουν σε 
σχέση με τη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια.
Καθορίζονται χωριστοί στόχοι για τα 
εξής:
α) νέα και ανακαινισμένα κτήρια 
κατοικίας·
β) νέα και ανακαινισμένα κτήρια πλην 
κατοικίας·
γ) κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους στόχους 
που αναφέρονται στο στοιχείο γ) 
λαμβάνοντας υπόψη τον ηγετικό ρόλο τον 
οποίον πρέπει να διαδραματίσουν οι 
δημόσιες αρχές στον τομέα των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.
2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τα εξής στοιχεία:
α) τον ορισμό που χρησιμοποιούν τα 
κράτη μέλη για τα κτήρια των οποίων 
τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές·
β) τους ενδιάμεσους στόχους 
εκπεφρασμένους σε ποσοστό των εν λόγω 
κτηρίων το 2020 σε σχέση με τον 
συνολικό αριθμό των κτηρίων και το 
ποσοστό που θα αντιπροσωπεύουν σε 
σχέση με τη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
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το 2015·
γ) πληροφορίες σχετικά με τα 
αναληφθέντα μέτρα για την προώθηση 
των εν λόγω κτηρίων.
3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, τα εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής 
των εθνικών τους σχεδίων. Τα εθνικά 
σχέδια και οι εκθέσεις προόδου μπορούν 
να συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης 
για την ενεργειακή απόδοση που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2006/32/ΕΚ.
4. Η Επιτροπή θεσπίζει κοινές αρχές για 
τον ορισμό των κτηρίων, των οποίων 
τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές.
Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 21 
παράγραφος 2.
5. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν 
τα κράτη μέλη στην αύξηση του αριθμού 
των κτηρίων, των οποίων τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές. Με βάση την 
εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή καταρτίζει 
στρατηγική και εάν απαιτείται προτείνει 
μέτρα για την αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων αυτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κατασκευή κτηρίων των οποίων οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
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είναι χαμηλές ή ίσες με μηδέν, και που είναι επομένως σίγουρα χαμηλότερες από τα ελάχιστα 
επίπεδα που πρέπει να θεσπιστούν από τα κράτη μέλη, πρέπει να είναι προαιρετική. Γι΄αυτό, τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν από μόνα τους να δίνουν υποσχέσεις ότι μέχρι το 2020 τα κτήρια αυτά 
θα αποτελούν ένα ποσοστό του συνόλου των κτηρίων. Η διευθέτηση που προτείνεται στο άρθρο 
9(5) θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της 
καθιέρωσης ειδικών ευρωπαϊκών απαιτήσεων για κατοικίες χαμηλής ή μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης (επικουρικότητα).

Τροπολογία 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κτήρια των οποίων αμφότερες οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η 

κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές

Κτήρια με μηδενική καθαρή ενεργειακή 
κατανάλωση

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
των οποίων τόσο οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές. Καθορίζουν στόχους για το 
ελάχιστο ποσοστό των εν λόγω κτηρίων 
το 2020 σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 
των κτηρίων και το ποσοστό που θα 
αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τη
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
με μηδενική καθαρή ενεργειακή 
κατανάλωση.

1a. Μέχρι το 2012 για τα κτήρια που 
χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές 
και στις άλλες περιπτώσεις μέχρι το 2016, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα 
νέα κτήρια έχουν μηδενική καθαρή 
ενεργειακή κατανάλωση. 

Καθορίζονται χωριστοί στόχοι για τα 
εξής:

1β. Τα κράτη μέλη ορίζουν στόχους για το 
2015 και το 2020 σε ό,τι αφορά το 
ελάχιστο ποσοστό υφισταμένων κτηρίων 
που θα έχουν μηδενική καθαρή 
ενεργειακή κατανάλωση, μετρούμενο ως 
ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των 
κτηρίων και ως ποσοστό σε σχέση με τη 
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου. Τα 
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κράτη μέλη ορίζουν χωριστούς στόχους 
για τα εξής:

α) νέα και ανακαινισμένα κτήρια 
κατοικίας·

α) κτήρια κατοικίας·

β) νέα και ανακαινισμένα κτήρια πλην 
κατοικίας·

β) κτήρια πλην κατοικίας·

γ) κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές.

γ) κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους στόχους
που αναφέρονται στο στοιχείο γ) 
λαμβάνοντας υπόψη τον ηγετικό ρόλο τον 
οποίον πρέπει να διαδραματίσουν οι 
δημόσιες αρχές στον τομέα των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.
2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τα εξής στοιχεία:

2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τα εξής στοιχεία:

α) τον ορισμό που χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για τα κτήρια των οποίων τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές·

α) τον ορισμό που χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για τα κτήρια με μηδενική καθαρή 
ενεργειακή κατανάλωση·

β) τους ενδιάμεσους στόχους 
εκπεφρασμένους σε ποσοστό των εν λόγω 
κτηρίων το 2020 σε σχέση με τον 
συνολικό αριθμό των κτηρίων και το 
ποσοστό που θα αντιπροσωπεύουν σε 
σχέση με τη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
το 2015·

βα) λεπτομέρειες από τις απαιτήσεις των 
κρατών μελών σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα 
επίπεδα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στα νέα κτήρια και στα υφιστάμενα 
κτήρια που υφίστανται εκτεταμένη 
ανακαίνιση, κατά τα οριζόμενα στην 
Οδηγία 2008/xx/ΕΚ περί προαγωγής της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και ειδικότερα στα άρθρα 6 και 7·

γ) πληροφορίες σχετικά με τα 
αναληφθέντα μέτρα για την προώθηση των 
εν λόγω κτηρίων.

γ) πληροφορίες σχετικά με τα 
αναληφθέντα μέτρα για την προώθηση των 
εν λόγω κτηρίων·
γα) εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά 
προγράμματα για την στήριξη μέτρων 
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ενεργειακής επίδοσης, όπως είναι π.χ. τα 
φορολογικά κίνητρα, τα χρηματοδοτικά 
μέσα ή ο μειωμένος ΦΠΑ.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, τα εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής 
των εθνικών τους σχεδίων. Τα εθνικά 
σχέδια και οι εκθέσεις προόδου μπορούν 
να συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, τα εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής 
των εθνικών τους σχεδίων. Τα εθνικά 
σχέδια και οι εκθέσεις προόδου θα
συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ.

3α. Μέσα σε δύο μήνες από τη 
γνωστοποίηση εθνικού σχεδίου από 
κράτος μέλος βάσει της παραγράφου 3, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή 
της επικουρικότητας, μπορεί να 
απορρίψει αυτό το σχέδιο ή οποιαδήποτε 
πτυχή του, με βάση το ότι δεν τηρεί όλες 
τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 
Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος 
προτείνει τροποποιήσεις. Μέσα σε ένα 
μήνα από τη λήψη αυτών των 
προτάσεων, η Επιτροπή επισημαίνει την 
αποδοχή τους ή απαιτεί περαιτέρω 
συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Η 
Επιτροπή και το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο ώστε 
να συμφωνηθεί το εθνικό σχέδιο μέσα σε 
πέντε μήνες από την ημερομηνία της 
αρχικής κοινοποίησης. 

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κοινές αρχές για 
τον ορισμό των κτηρίων, των οποίων 
τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές·
Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή 
της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 21 
παράγραφος 2.
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5. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη στην αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων, των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές. Με βάση την εν 
λόγω έκθεση, η Επιτροπή καταρτίζει 
στρατηγική και εάν απαιτείται προτείνει 
μέτρα για την αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων αυτών.

5. Έως το 2016, η Επιτροπή δημοσιεύει 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο που 
σημειώνουν τα κράτη μέλη στην αύξηση 
του αριθμού των κτηρίων με μηδενική 
καθαρή ενεργειακή κατανάλωση. Με 
βάση την εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή 
καταρτίζει στρατηγική και εάν απαιτείται 
προτείνει μέτρα για την αύξηση του 
αριθμού των κτηρίων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε χρόνο, τα νεόδμητα κτήρια αντιπροσωπεύουν το 1% του συνόλου. Το μικρό αυτό ποσοστό 
θα πρέπει να εφαρμόζει τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες στους τομείς της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της 
σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να καταστεί λιγότερο εξαρτημένη 
από την εισαγόμενη, την ακριβή και τη σπάνια ενέργεια. Είναι φθηνότερο να εγκαθίστανται 
αυτές οι τεχνολογίες κατά τη φάση της αρχικής κατασκευής ενός κτηρίου.

Τροπολογία 321
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κτήρια των οποίων αμφότερες οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η 

κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές

Κτήρια με μηδενική καθαρή κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας ή και με 

πλεόνασμα ενέργειας

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
των οποίων τόσο οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές. Καθορίζουν στόχους για το 
ελάχιστο ποσοστό των εν λόγω κτηρίων 
το 2020 σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 
των κτηρίων και το ποσοστό που θα 
αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τη 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
που πληρούν τις κτηριακές προδιαγραφές 
μηδενικής καθαρής κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας ή πλεονάσματος 
ενέργειας. Καθορίζουν απαίτηση να είναι 
μέχρι το 2014 όλα τα νεόδμητα κτήρια με 
μηδενική καθαρή κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας.
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συνολική ωφέλιμη επιφάνεια.

Τα κράτη μέλη απαιτούν για όλα τα 
νεόδμητα αλλά και για τα υπάρχοντα 
κτήρια που υπόκεινται σε μείζονα 
ανακαίνιση και που χρησιμοποιούνται 
από δημόσιες αρχές, να πληρούν 
τουλάχιστον τις κτηριακές προδιαγραφές 
μηδενικής καθαρής κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας από το 2012 και 
εξής, λαμβανομένου υπόψη του ηγετικού 
ρόλου που οι δημόσιες αρχές οφείλουν να 
παίζουν στον τομέα της ενεργειακής 
επίδοσης των κτηρίων.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα έτη 2012, 
2015 και 2020 ως δεσμευτικές 
προθεσμίες για κτήρια με μηδενική 
καθαρή κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας ή με πλεόνασμα ενέργειας σε 
ελάχιστα ποσοστά επί του συνολικού 
αριθμού των κτηρίων, σε σχέση με τη 
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια. Τα ποσοστά 
αυτά θα είναι τουλάχιστον το 30% για το 
2012 και το 50% για το 2015.

Καθορίζονται χωριστοί στόχοι για τα εξής: Καθορίζονται χωριστοί δεσμευτικοί 
στόχοι για τα εξής:

α) νέα και ανακαινισμένα κτήρια 
κατοικίας·

α) υπάρχοντα κτήρια κατοικίας·

β) νέα και ανακαινισμένα κτήρια πλην 
κατοικίας·

β) υπάρχοντα κτήρια πλην κατοικίας·

γ) κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους στόχους 
που αναφέρονται στο στοιχείο γ) 
λαμβάνοντας υπόψη τον ηγετικό ρόλο τον 
οποίον πρέπει να διαδραματίσουν οι 
δημόσιες αρχές στον τομέα των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα 
υπάρχοντα κτήρια που υπόκεινται σε 
μείζονα ανακαίνιση θα πληρούν 
τουλάχιστον τις κτηριακές προδιαγραφές 
μηδενικής καθαρής κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το αργότερο μέχρι 
το 2018.

2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τα εξής στοιχεία:

2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τα εξής στοιχεία:

α) τον ορισμό που χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για τα κτήρια των οποίων τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 

α) τον ορισμό που χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για τα κτήρια με μηδενική καθαρή 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και 
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η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές·

με πλεόνασμα ενέργειας·

β) τους ενδιάμεσους στόχους 
εκπεφρασμένους σε ποσοστό των εν λόγω 
κτηρίων το 2020 σε σχέση με τον 
συνολικό αριθμό των κτηρίων και το 
ποσοστό που θα αντιπροσωπεύουν σε 
σχέση με τη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
το 2015·

β) τους ενδιάμεσους στόχους για τα 
κτήρια, όπως διευκρινίζονται στην 
παράγραφο 1·

γ) πληροφορίες σχετικά με τα 
αναληφθέντα μέτρα για την προώθηση 
των εν λόγω κτηρίων.

γ) επισκόπηση όλων των πολιτικών και 
μέτρων που εγκρίθηκαν για την προώθηση 
των εν λόγω κτηρίων.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, τα εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής 
των εθνικών τους σχεδίων. Τα εθνικά 
σχέδια και οι εκθέσεις προόδου μπορούν 
να συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, τα εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής 
των εθνικών τους σχεδίων. Τα εθνικά 
σχέδια και οι εκθέσεις προόδου μπορούν 
να συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κοινές αρχές για 
τον ορισμό των κτηρίων, των οποίων 
τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές·

4. Η Επιτροπή εκδίδει το αργότερο μέχρι 
το 2010 ορισμό περί των κτηρίων με 
μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας 
και με πλεόνασμα ενέργειας·

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2.

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη στην αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων, των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές. Με βάση την εν 
λόγω έκθεση, η Επιτροπή καταρτίζει 
στρατηγική και εάν απαιτείται προτείνει 
μέτρα για την αύξηση του αριθμού των 

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη στην αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων με μηδενική καθαρή 
κατανάλωση ενέργειας ή και με 
πλεόνασμα ενέργειας μέχρι την 31η 
Ιουνίου 2012 και ακολούθως ανά τριετία. 
Με βάση την εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή 
καταρτίζει σχέδιο δράσης και εάν 
απαιτείται προτείνει μέτρα για την αύξηση 
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κτηρίων αυτών. του αριθμού των κτηρίων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερικά κράτη μέλη έχουν ήδη εγκρίνει φιλόδοξους στόχους για κτήρια υψηλών ενεργειακών 
επιδόσεων. Λαμβανομένων υπόψη των πλεονεκτημάτων που απορρέουν σε επίπεδο οικονομίας, 
απασχόλησης και περιβάλλοντος, θα πρέπει και τα άλλα κράτη μέλη να θέσουν παρόμοιους 
στόχους.

Τροπολογία 322
Mechtild Rothe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κτήρια των οποίων αμφότερες οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η 

κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές

Κτήρια με πλεόνασμα ενέργειας

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
των οποίων τόσο οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές. Καθορίζουν στόχους για το 
ελάχιστο ποσοστό των εν λόγω κτηρίων το 
2020 σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 
των κτηρίων και το ποσοστό που θα 
αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τη 
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
που πληρούν κτηριακές προδιαγραφές 
πλεονάσματος ενέργειας. Καθορίζουν 
στόχους για το ελάχιστο ποσοστό των εν 
λόγω κτηρίων το 2020 σε σχέση με τον 
συνολικό αριθμό των κτηρίων και το 
ποσοστό που θα αντιπροσωπεύουν σε 
σχέση με τη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια.

Καθορίζονται χωριστοί στόχοι για τα εξής: Καθορίζονται χωριστοί δεσμευτικοί 
στόχοι για τα εξής:

α) νέα και ανακαινισμένα κτήρια 
κατοικίας·

α) νέα και ανακαινισμένα κτήρια 
κατοικίας·

β) νέα και ανακαινισμένα κτήρια πλην 
κατοικίας·

β) νέα και ανακαινισμένα κτήρια πλην 
κατοικίας·

γ) κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές.

γ) κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους στόχους Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα 
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που αναφέρονται στο στοιχείο γ) 
λαμβάνοντας υπόψη τον ηγετικό ρόλο τον 
οποίον πρέπει να διαδραματίσουν οι 
δημόσιες αρχές στον τομέα των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.

νεόδμητα αλλά και τα υπάρχοντα κτήρια 
που αναφέρονται στο στοιχείο γ) και που 
υπόκεινται σε μείζονα ανακαίνιση θα 
πληρούν τις κτηριακές προδιαγραφές 
πλεονάσματος ενέργειας από το 2012 και 
εξής λαμβάνοντας υπόψη τον ηγετικό ρόλο 
τον οποίον πρέπει να διαδραματίσουν οι 
δημόσιες αρχές στον τομέα των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.

Τα κράτη μέλη απαιτούν για όλα τα 
νεόδμητα κτήρια να πληρούν τις 
κτηριακές προδιαγραφές πλεονάσματος 
ενέργειας το αργότερο απο το 2015 και 
εξής.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα 
υπάρχοντα κτήρια που υπόκεινται σε 
μείζονα ανακαίνιση θα πληρούν τις 
κτηριακές προδιαγραφές πλεονάσματος 
ενέργειας το αργότερο από το 2020 και 
εξής.

2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τα εξής στοιχεία:

2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τα εξής στοιχεία:

α) τον ορισμό που χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για τα κτήρια των οποίων τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές·

α) τον ορισμό που χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για τα κτήρια με πλεόνασμα 
ενέργειας·

β) τους ενδιάμεσους στόχους 
εκπεφρασμένους σε ποσοστό των εν λόγω 
κτηρίων το 2020 σε σχέση με τον συνολικό 
αριθμό των κτηρίων και το ποσοστό που 
θα αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τη 
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια το 2015·

β) τους ενδιάμεσους δεσμευτικούς 
στόχους εκπεφρασμένους σε ποσοστό των 
εν λόγω κτηρίων το 2020 σε σχέση με τον 
συνολικό αριθμό των κτηρίων και το 
ποσοστό που θα αντιπροσωπεύουν σε 
σχέση με τη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
το 2015·

γ) πληροφορίες σχετικά με τα 
αναληφθέντα μέτρα για την προώθηση 
των εν λόγω κτηρίων.

γ) μια επισκόπηση όλων των πολιτικών 
και των μέτρων που εγκρίθηκαν για την 
προώθηση των εν λόγω κτηρίων.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, τα εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής 
των εθνικών τους σχεδίων. Τα εθνικά 

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, τα εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία
έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής 
των εθνικών τους σχεδίων. Τα εθνικά 



AM\772875EL.doc 83/119 PE421.132v02-00

EL

σχέδια και οι εκθέσεις προόδου μπορούν 
να συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ.

σχέδια και οι εκθέσεις προόδου μπορούν 
να συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κοινές αρχές για 
τον ορισμό των κτηρίων, των οποίων 
τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές·

4. Η Επιτροπή εκδίδει το αργότερο μέχρι 
το 2010 ορισμό περί των κτηρίων με 
πλεόνασμα ενέργειας·

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2.

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη στην αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων, των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές. Με βάση την εν 
λόγω έκθεση, η Επιτροπή καταρτίζει 
στρατηγική και εάν απαιτείται προτείνει 
μέτρα για την αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων αυτών.

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη στην αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων με πλεόνασμα ενέργειας μέχρι 
την 31η Ιανουαρίου 2012 και ακολούθως 
ανά τριετία. Με βάση την εν λόγω έκθεση, 
η Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο δράσης και 
εάν απαιτείται προτείνει μέτρα για την 
αύξηση του αριθμού των κτηρίων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερικά κράτη μέλη έχουν ήδη εγκρίνει φιλόδοξους στόχους για κτήρια υψηλών ενεργειακών 
επιδόσεων. Λαμβανομένων υπόψη των πλεονεκτημάτων που απορρέουν σε επίπεδο οικονομίας, 
απασχόλησης και περιβάλλοντος, θα πρέπει και τα άλλα κράτη μέλη να θέσουν παρόμοιους 
στόχους. Απαιτείται συνεπώς ένα σαφές σχέδιο δράσης για τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και 
για τις υψηλότερες προδιαγραφές.
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Τροπολογία 323
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κτήρια των οποίων αμφότερες οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές

Κτήρια των οποίων αμφότερες οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές ή τα οποία παράγουν ενέργεια

Or. fi

Τροπολογία 324
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κτήρια των οποίων αμφότερες οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές

Κτήρια των οποίων αμφότερες οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές και κτήρια με πλεόνασμα 
ενέργειας

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κτήρια με πλεόνασμα ενέργειας, που παράγουν περισσότερη ενέργεια από όση 
καταναλώνουν, είναι τεχνικώς ήδη εφικτά.
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Τροπολογία 325
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κτήρια των οποίων αμφότερες οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές

Κτήρια των οποίων η τελική κατανάλωση 
ενέργειας είναι χαμηλή ή μηδενική

Or. de

Αιτιολόγηση

Εκείνο που απασχολεί τον καταναλωτή είναι η τελική κατανάλωση ενέργειας – αυτήν βλέπει 
όταν διαβάζει το λογαριασμό, και δεν τον ενδιαφέρει εάν ο ηλεκτρισμός παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ή από πυρηνικό σταθμό. Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο, που μπορεί 
να παραχθεί από απόβλητα. Τα σπίτια χαμηλής ενέργειας πρέπει να σχεδιάζονται έτσι από την 
αρχή, δεδομένου ότι οποιαδήποτε μεταγενέστερη μετασκευή είναι πολύ δαπανηρή. Γι΄αυτό, τα 
ανακαινισμένα κτήρια πρέπει να αποκλεισθούν από το πεδίο της οδηγίας. Ομοίως, ο ορισμός 
συγκεκριμένων ποσοστιαίων στόχων θα ισοδυναμούσε με επιστροφή στην κεντρικά 
σχεδιασμένη οικονομία.

Τροπολογία 326
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
των οποίων τόσο οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές. Καθορίζουν στόχους για το 
ελάχιστο ποσοστό των εν λόγω κτηρίων το 
2020 σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 
των κτηρίων και το ποσοστό που θα 
αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τη 
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
των οποίων τόσο οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές ή τα οποία παράγουν ενέργεια. 
Καθορίζουν στόχους για το ελάχιστο 
ποσοστό των εν λόγω κτηρίων το 2020 σε 
σχέση με τον συνολικό αριθμό των 
κτηρίων και το ποσοστό που θα 
αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τη 
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συνολική ωφέλιμη επιφάνεια.
Καθορίζονται χωριστοί στόχοι για τα εξής: Καθορίζονται χωριστοί στόχοι για τα εξής:

α) νέα και ανακαινισμένα κτήρια 
κατοικίας·

α) νέα και ανακαινισμένα κτήρια 
κατοικίας·

β) νέα και ανακαινισμένα κτήρια πλην 
κατοικίας·

β) νέα και ανακαινισμένα κτήρια πλην 
κατοικίας·

γ) κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές.

γ) κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους στόχους 
που αναφέρονται στο στοιχείο γ) 
λαμβάνοντας υπόψη τον ηγετικό ρόλο τον 
οποίον πρέπει να διαδραματίσουν οι 
δημόσιες αρχές στον τομέα των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους στόχους 
που αναφέρονται στο στοιχείο γ) 
λαμβάνοντας υπόψη τον ηγετικό ρόλο τον 
οποίον πρέπει να διαδραματίσουν οι 
δημόσιες αρχές στον τομέα των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.

2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τα εξής στοιχεία:

2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τα εξής στοιχεία:

α) τον ορισμό που χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για τα κτήρια των οποίων τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές·

α) τον ορισμό που χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για τα κτήρια των οποίων τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές ή τα οποία 
παράγουν ενέργεια·

β) τους ενδιάμεσους στόχους 
εκπεφρασμένους σε ποσοστό των εν λόγω 
κτηρίων το 2020 σε σχέση με τον συνολικό 
αριθμό των κτηρίων και το ποσοστό που 
θα αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τη 
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια το 2015·

β) τους ενδιάμεσους στόχους 
εκπεφρασμένους σε ποσοστό των εν λόγω 
κτηρίων το 2020 σε σχέση με τον συνολικό 
αριθμό των κτηρίων και το ποσοστό που 
θα αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τη 
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια το 2015·

γ) πληροφορίες σχετικά με τα 
αναληφθέντα μέτρα για την προώθηση των 
εν λόγω κτηρίων.

γ) πληροφορίες σχετικά με τα 
αναληφθέντα μέτρα για την προώθηση των 
εν λόγω κτηρίων.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, τα εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής 
των εθνικών τους σχεδίων. Τα εθνικά 
σχέδια και οι εκθέσεις προόδου μπορούν 
να συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, τα εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής 
των εθνικών τους σχεδίων. Τα εθνικά 
σχέδια και οι εκθέσεις προόδου μπορούν 
να συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 
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2006/32/ΕΚ. 2006/32/ΕΚ.
4. Η Επιτροπή θεσπίζει κοινές αρχές για 
τον ορισμό των κτηρίων, των οποίων τόσο 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο 
και η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές·

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κοινές αρχές για 
τον ορισμό των κτηρίων, των οποίων τόσο 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο 
και η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές ή τα οποία 
παράγουν ενέργεια·

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2.

Τα εν λόγω μέτρα, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη στην αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων, των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές. Με βάση την εν 
λόγω έκθεση, η Επιτροπή καταρτίζει 
στρατηγική και εάν απαιτείται προτείνει 
μέτρα για την αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων αυτών.

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη στην αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων, των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές ή τα οποία παράγουν 
ενέργεια. Με βάση την εν λόγω έκθεση, η 
Επιτροπή καταρτίζει στρατηγική και εάν 
απαιτείται προτείνει μέτρα για την αύξηση 
του αριθμού των κτηρίων αυτών.

Or. fi

Τροπολογία 327
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
των οποίων τόσο οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές. Καθορίζουν στόχους για το 
ελάχιστο ποσοστό των εν λόγω κτηρίων 
το 2020 σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 
των κτηρίων και το ποσοστό που θα 
αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τη 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
των οποίων η τελική κατανάλωση 
ενέργειας είναι χαμηλή ή μηδενική.



PE421.132v02-00 88/119 AM\772875EL.doc

EL

συνολική ωφέλιμη επιφάνεια.
Καθορίζονται χωριστοί στόχοι για τα εξής: Καθορίζονται χωριστοί μη δεσμευτικοί 

στόχοι για τα εξής:
α) νέα και ανακαινισμένα κτήρια 
κατοικίας·

α) νέα κτήρια κατοικίας·

β) νέα και ανακαινισμένα κτήρια πλην 
κατοικίας·

β) νέα κτήρια πλην κατοικίας·

γ) κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές.

γ) κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους στόχους 
που αναφέρονται στο στοιχείο γ) 
λαμβάνοντας υπόψη τον ηγετικό ρόλο τον 
οποίον πρέπει να διαδραματίσουν οι 
δημόσιες αρχές στον τομέα των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εκείνο που απασχολεί τον καταναλωτή είναι η τελική κατανάλωση ενέργειας – αυτήν βλέπει 
όταν διαβάζει το λογαριασμό, και δεν τον ενδιαφέρει εάν ο ηλεκτρισμός παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ή από πυρηνικό σταθμό. Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο, που μπορεί 
να παραχθεί από απόβλητα. Τα σπίτια χαμηλής ενέργειας πρέπει να σχεδιάζονται έτσι από την 
αρχή, δεδομένου ότι οποιαδήποτε μεταγενέστερη μετασκευή είναι πολύ δαπανηρή. Γι΄αυτό, τα 
ανακαινισμένα κτήρια πρέπει να αποκλεισθούν από το πεδίο της οδηγίας. Ομοίως, ο ορισμός 
συγκεκριμένων ποσοστιαίων στόχων θα ισοδυναμούσε με επιστροφή στην κεντρικά 
σχεδιασμένη οικονομία.

Τροπολογία 328
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
των οποίων τόσο οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα όσο και η κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή
μηδενικές. Καθορίζουν στόχους για το 

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των νέων 
κτηρίων των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι
μηδενικές και των υπαρχόντων κτηρίων 



AM\772875EL.doc 89/119 PE421.132v02-00

EL

ελάχιστο ποσοστό των εν λόγω κτηρίων το 
2020 σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 
των κτηρίων και το ποσοστό που θα 
αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τη 
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια.

των οποίων τόσο οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή, 
όπου αυτό είναι δυνατόν, μηδενικές. Για 
τα νέα κτήρια, τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
σταδιακά ως κατασκευαστική 
προδιαγραφή μηδενικές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και μηδενική 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Για 
τα υπάρχοντα κτήρια, καθορίζουν 
στόχους για το ελάχιστο ποσοστό των εν 
λόγω κτηρίων το 2020 σε σχέση με τον 
συνολικό αριθμό των κτηρίων και το 
ποσοστό που θα αντιπροσωπεύουν σε 
σχέση με τη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατασκευή όλων των νέων κτηρίων κατά τρόπο που τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας να είναι χαμηλές ή μηδενικές θα 
συμβάλει στην επιτάχυνση της δημιουργίας κτηρίων με αποτελεσματική ενεργειακή επίδοση.

Τροπολογία 329
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
των οποίων τόσο οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές. Καθορίζουν στόχους για το 
ελάχιστο ποσοστό των εν λόγω κτηρίων το 
2020 σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 
των κτηρίων και το ποσοστό που θα 
αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τη 
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
με πλεόνασμα ενέργειας και των κτηρίων 
των οποίων τόσο οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές. Καθορίζουν στόχους για το 
ελάχιστο ποσοστό των εν λόγω κτηρίων το 
2020 σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 
των κτηρίων και το ποσοστό που θα 
αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τη 
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια.
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Or. en

Τροπολογία 330
Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
των οποίων τόσο οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές. Καθορίζουν στόχους για το 
ελάχιστο ποσοστό των εν λόγω κτηρίων το 
2020 σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 
των κτηρίων και το ποσοστό που θα 
αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τη 
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 
και των οικολογικών συνοικιών των 
οποίων τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές. Καθορίζουν στόχους για το 
ελάχιστο ποσοστό των εν λόγω κτηρίων το 
2020 σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 
των κτηρίων και το ποσοστό που θα 
αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τη 
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να διευκολύνει την εμφάνιση οικολογικών συνοικιών. Σε τοπικό
επίπεδο, είναι δυνατή η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ τομέων ώστε να χρησιμοποιούνται με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο οι διαθέσιμοι πόροι -π.χ. βιόμαζα, γεωθερμική ενέργεια, θέρμανση από 
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού, θέρμανση παραγόμενη από βιομηχανικές μονάδες ως αναπόφευκτο 
υποπροϊόν - και να προαχθούν τα κτήρια με χαμηλή κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας.

Τροπολογία 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την επίτευξη του στόχου των νέων 
και ανακαινισμένων κτηρίων που θα 
πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακής 
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επίδοσης, τα εθνικά σχέδια προβλέπουν:
- ογκομετρικά κίνητρα υπό μορφή 
μεταβιβάσιμων "συντελεστών" προς τον 
κατασκευαστή, για μεγαλύτερους 
κτηριακούς όγκους σε νέα κτήρια 
ευρισκόμενα στην ίδια περιοχή·
- σε περίπτωση ιστορικών κτηρίων, 
μεγαλύτερα κίνητρα από τα ισχύοντα για 
τα νέα και τα υπάρχοντα κτήρια·
- δημιουργία συστήματος έκδοσης 
μεταβιβάσιμων πιστοποιητικών υπέρ των 
διαχειριστών των κτηρίων, σε 
αναγνώριση διαχειριστικών μεθόδων που 
καθιστούν δυνατή την επίτευξη και 
διατήρηση συγκεκριμένων επιπέδων 
εξοικονόμησης ενέργειας. Αντιστρόφως, 
οι διαχειριστές κτηρίων που δεν 
κατάφεραν να επιτύχουν και να 
διατηρήσουν συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ενεργειακής επίδοσης, θα 
καλούνται να αγοράσουν τέτοια 
πιστοποιητικά από την αγορά·
- μείωση πολεοδομικών τελών·
- επιταχυμένες και απλοποιημένες 
διαδικασίες έγκρισης για 
κατασκευαστικές πρακτικές σχετιζόμενες 
με κτήρια ή περιοχές που συνεπάγονται 
την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας·
- μείωση φορολογίας ακινήτου 
περιουσίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σχέδια πρέπει να ορίζουν μέτρα για την επίτευξη των στόχων που αφορούν τις 
απαιτήσεις ενεργειακής επίδοσης τόσο στα νέα κτήρια όσο και στα υπό ανακαίνιση.
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Τροπολογία 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) βιομηχανικοί χώροι. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Στην Ευρώπη, υπάρχουν πολλοί απαρχαιωμένοι βιομηχανικοί χώροι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να ορίσουν κίνητρα για την εγκατάλειψη και καταστροφή αυτών των χώρων με σκοπό την 
απόκτηση νέων κτηρίων με υψηλή ενεργειακή επίδοση.

Τροπολογία 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε σχέση με το στοιχείο γα), τα κράτη 
μέλη οφείλουν να θεσπίσουν κίνητρα για 
την εγκατάλειψη των απαρχαιωμένων 
βιομηχανικών κτηρίων από τους ιδιώτες 
και/ή δημόσιους ιδιοκτήτες τους που 
ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τις 
δραστηριότητές τους σε νέες 
εγκαταστάσεις ύψηλής ενεργειακής 
επίδοσης, και προς το σκοπό αυτό 
οφείλουν να καθορίσουν τις ζώνες ή τα 
ακίνητα που προσφέρονται (λόγω 
υποδομών και/ή παρουσίας υπηρεσιών) 
για αυτές τις ανακαινισμένες 
παραγωγικές εγκαταστάσεις. Τα κράτη 
μέλη οφείλουν επίσης να καθορίσουν τις 
ζώνες και τα ακίνητα τριτογενών, 
παραγωγικών και εμπορικών 
δραστηριοτήτων που προσφέρονται 
περισσότερο για τη συγκεντρωμένη 
κατασκευή κτηρίων με χαμηλές 
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ενεργειακές ανάγκες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στην Ευρώπη, υπάρχουν πολλοί απαρχαιωμένοι βιομηχανικοί χώροι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να ορίσουν κίνητρα για την εγκατάλειψη και καταστροφή αυτών των χώρων με σκοπό την 
απόκτηση νέων κτηρίων με υψηλή ενεργειακή επίδοση.

Τροπολογία 334
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα θέσουν ως απαίτηση, 
τα κτήριά τους και τα κτήρια των 
δημόσιων ή ημιδημόσιων αρχών να 
λειτουργούν ως έργα επίδειξης σχετικά με 
τη χρήση αποδοτικών και ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας και από το 2012 και 
εξής θα εφαρμόσουν σε αυτά τα κτήρια 
τις προδιαγραφές πλεονάσματος 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 335
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θα προάγουν ενεργά τις 
προδιαγραφές πλεονάσματος ενέργειας 
στα νέα κτήρια, από το 2012 και εξής.
Από το 2015 και εξής, για οποιοδήποτε 
κτήριο που υφίσταται μείζονα ανακαίνιση 
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τα κράτη μέλη θα ορίσουν το ποσοστό
ενεργειακής ζήτησης που πρέπει να 
καλύπτεται με ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 336
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τα εξής στοιχεία:

2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τα εξής στοιχεία:

α) τον ορισμό που χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για τα κτήρια των οποίων τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές·

α) τον ορισμό που χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για τα κτήρια των οποίων η τελική 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλή ή μηδενική·

β) τους ενδιάμεσους στόχους 
εκπεφρασμένους σε ποσοστό των εν λόγω 
κτηρίων το 2020 σε σχέση με τον 
συνολικό αριθμό των κτηρίων και το 
ποσοστό που θα αντιπροσωπεύουν σε 
σχέση με τη συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
το 2015·
γ) πληροφορίες σχετικά με τα 
αναληφθέντα μέτρα για την προώθηση των 
εν λόγω κτηρίων.

γ) πληροφορίες σχετικά με τα 
αναληφθέντα μέτρα για την προώθηση των 
εν λόγω κτηρίων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εκείνο που απασχολεί τον καταναλωτή είναι η τελική κατανάλωση ενέργειας – αυτήν βλέπει 
όταν διαβάζει το λογαριασμό, και δεν τον ενδιαφέρει εάν ο ηλεκτρισμός παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ή από πυρηνικό σταθμό. Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο, που μπορεί 
να παραχθεί από απόβλητα. Τα σπίτια χαμηλής ενέργειας πρέπει να σχεδιάζονται έτσι από την 
αρχή, δεδομένου ότι οποιαδήποτε μεταγενέστερη μετασκευή είναι πολύ δαπανηρή. Γι΄αυτό, τα 
ανακαινισμένα κτήρια πρέπει να αποκλεισθούν από το πεδίο της οδηγίας. Ομοίως, ο ορισμός 
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συγκεκριμένων ποσοστιαίων στόχων θα ισοδυναμούσε με επιστροφή στην κεντρικά 
σχεδιασμένη οικονομία.

Τροπολογία 337
Alyn Smith

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τα εξής στοιχεία:

2. Τα κράτη μέλη μαζί με τις αρμόδιες 
τοπικές και περιφερειακές αρχές 
καταρτίζουν το εθνικό σχέδιο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και που 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής 
στοιχεία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συμμετέχουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Τροπολογία 338
Eluned Morgan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τα εξής στοιχεία:

2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 προβλέπει γνωμοδότηση 
των φορέων του δημοσίου και των άλλων 
ενδιαφερομένων και περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων τα εξής στοιχεία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια και η σωστή διαδικασία γνωμοδότησης είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ο 
πρωταγωνιστικός ρόλος του δημοσίου τομέα τον οποίο η προτεινόμενη αναδιατύπωση της 
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οδηγίας προσπαθεί να επιτύχει. Οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν την αναγκαία γνώση και εμπειρία 
"από πρώτο χέρι" για να εκτιμήσουν το εφικτόν οποιουδήποτε σχεδιαζόμενου μέτρου και 
μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών και πιο 
μακροπρόθεσμων βελτιώσεων στο θέμα της ενεργειακής επίδοσης των κτηρίων.

Τροπολογία 339
Roberts Zīle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τα εξής στοιχεία:

2. Το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 καταρτίζεται σε συνεργασία 
με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής 
στοιχεία:

Or. en

Αιτιολόγηση

 Λόγω του ειδικού ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ανάπτυξη αυτών των 
κτηρίων, η συμμετοχή τους στην κατάρτιση των εθνικών σχεδίων πρέπει να προβλεφθεί από την 
οδηγία.

Τροπολογία 340
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον ορισμό που χρησιμοποιούν τα 
κράτη μέλη για τα κτήρια των οποίων 
τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την Εκτίμηση Επιπτώσεων που έκανε η Επιτροπή, οι ορισμοί και οι μέθοδοι 
υπολογισμού για τα κτήρια χαμηλής ή μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης ή εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα διαφέρουν πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Οι κοινοί ορισμοί 
θα βοηθούσαν να επισπευθεί η εφαρμογή σε όλη την Ευρώπη των κτηριακών προδιαγραφών 
που αφορούν τη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα.

Τροπολογία 341
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον ορισμό που χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για τα κτήρια των οποίων τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές·

α) τον ορισμό που χρησιμοποιούν τα κράτη 
μέλη για τα κτήρια με πλεόνασμα 
ενέργειας και τα κτήρια των οποίων τόσο 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο 
και η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές·

Or. en

Τροπολογία 342
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) γεωγραφικές πληροφορίες σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο για υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις επί τόπου ανανεώσιμης 
ενέργειας σε κτήρια ή ενσωματωμένε σε 
κτήρια·

Or. en
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Τροπολογία 343
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) πληροφορίες για τα ποσοστά 
δημόσιων και ημιδημόσιων κτηρίων που 
πληρούν προδιαγραφές πλεονάσματος 
ενέργειας και δημόσιων και ημιδημόσιων 
κτηρίων των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές·

Or. en

Τροπολογία 344
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, τα εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής 
των εθνικών τους σχεδίων. Τα εθνικά 
σχέδια και οι εκθέσεις προόδου μπορούν 
να συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, τα εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής 
των εθνικών τους σχεδίων. Τα εθνικά 
σχέδια και οι εκθέσεις προόδου μπορούν 
να συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ. Εντός τριών μηνών από την 
κοινοποίηση ενός εθνικού σχεδίου εκ 
μέρους ενός κράτους μέλους, η Επιτροπή 
δύναται να απαιτήσει από αυτό το κράτος 
μέλος να υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο 
εάν το υποβληθέν δεν περιέχει όλες τις 
αναγκαίες διατάξεις. Σε αυτή την 
περίπτωση, το κράτος μέλος προτείνει 
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τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν 
αποδεκτές από την Επιτροπή προτού το 
σχέδιο εγκριθεί.

Or. en

Τροπολογία 345
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, τα εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία
έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής 
των εθνικών τους σχεδίων. Τα εθνικά 
σχέδια και οι εκθέσεις προόδου μπορούν 
να συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ.

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, τα εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά πενταετία
έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής 
των εθνικών τους σχεδίων. Τα εθνικά 
σχέδια και οι εκθέσεις προόδου μπορούν 
να συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται 
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αρκεί η απαίτηση υποβολής έκθεσης ανά πενταετία.

Τροπολογία 346
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κοινές αρχές για 
τον ορισμό των κτηρίων, των οποίων τόσο 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο 

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κοινούς ορισμούς 
των κτηρίων, των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
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και η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές.

κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την Εκτίμηση Επιπτώσεων που έκανε η Επιτροπή, οι ορισμοί και οι μέθοδοι 
υπολογισμού για τα κτήρια χαμηλής ή μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης ή εκπομπής 
διοξειδίου του άνθρακα διαφέρουν πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Οι κοινοί ορισμοί 
θα βοηθούσαν να επισπευθεί η εφαρμογή σε όλη την Ευρώπη των κτηριακών προδιαγραφών 
που αφορούν τη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα.

Τροπολογία 347
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κοινές αρχές για 
τον ορισμό των κτηρίων, των οποίων τόσο 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο 
και η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κοινές αρχές για 
τον ορισμό των κτηρίων με πλεόνασμα 
ενέργειας και των κτηρίων, των οποίων 
τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές.

Or. en

Τροπολογία 348
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κοινές αρχές για 
τον ορισμό των κτηρίων, των οποίων τόσο 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο 
και η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κοινές αρχές για 
τον ορισμό των κτηρίων, των οποίων η 
τελική κατανάλωση ενέργειας είναι 
χαμηλή ή μηδενική.
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είναι χαμηλές ή μηδενικές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εκείνο που απασχολεί τον καταναλωτή είναι η τελική κατανάλωση ενέργειας – αυτήν βλέπει 
όταν διαβάζει το λογαριασμό, και δεν τον ενδιαφέρει εάν ο ηλεκτρισμός παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ή από πυρηνικό σταθμό. Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο, που μπορεί 
να παραχθεί από απόβλητα. 

Τροπολογία 349
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο αριθμητικός δείκτης των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται 
βάσει του Παραρτήματος I.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας και για τη διατύπωση εναρμονισμένων ορισμών για αυτά τα κτήρια, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ένας ομοιόμορφος αριθμητικός δείκτης των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα, βάσει των οριζόμενων στο Παράρτημα 1.

Τροπολογία 350
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη στην αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων, των οποίων τόσο οι εκπομπές 

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη στην αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων με πλεόνασμα ενέργειας και των 
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διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές. Με βάση την εν 
λόγω έκθεση, η Επιτροπή καταρτίζει 
στρατηγική και εάν απαιτείται προτείνει 
μέτρα για την αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων αυτών.

κτηρίων, των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές. Με βάση την εν 
λόγω έκθεση, η Επιτροπή καταρτίζει 
στρατηγική και εάν απαιτείται προτείνει 
μέτρα για την αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 351
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη στην αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων, των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές. Με βάση την εν 
λόγω έκθεση, η Επιτροπή καταρτίζει 
στρατηγική και εάν απαιτείται προτείνει 
μέτρα για την αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων αυτών.

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά 
με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη 
μέλη στην αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων, των οποίων η τελική
κατανάλωση ενέργειας είναι χαμηλή ή 
μηδενική. Με βάση την εν λόγω έκθεση, η 
Επιτροπή καταρτίζει στρατηγική και εάν 
απαιτείται προτείνει μέτρα για την αύξηση 
του αριθμού των κτηρίων αυτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εκείνο που απασχολεί τον καταναλωτή είναι η τελική κατανάλωση ενέργειας – αυτήν βλέπει 
όταν διαβάζει το λογαριασμό, και δεν τον ενδιαφέρει εάν ο ηλεκτρισμός παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ή από πυρηνικό σταθμό. Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο, που μπορεί 
να παραχθεί από απόβλητα. 
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Τροπολογία 352
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή δίνει την άδεια, στα 
κράτη μέλη με αχρησιμοποίητες 
πιστώσεις από το Ταμείο Συνοχής τα 
οποία έχουν απορροφήσει πλήρως τις 
πιστώσεις που τους έχουν εγκριθεί στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
στέγασης, να μεταφέρουν μέρος αυτών 
των αχρησιμοποίητων διαρθρωτικών 
πόρων στις περιφέρειες, για επενδύσεις 
κτηριακής ανακαίνισης που να 
καλύπτουν τις απαιτήσεις ενεργειακής 
επίδοσης και να επιτρέπουν μια καλύτερη 
χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας στα 
κτήρια.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν διανεμηθεί στις διάφορες 
περιφέρειες και έχουν απορροφηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τους 
πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων, που μεταξύ άλλων προορίζονται για τη βελτίωση της 
συνοχής στην Ευρώπη στους τομείς του περιβάλλοντος και των υποδομών. Η ανακαίνιση και η 
θερμική αναβάθμιση των κτηρίων ανταποκρίνεται πλήρως στα περιβαλλοντικά μέτρα που 
λαμβάνονται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 353
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a
Οικονομική στήριξη
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1. Έως τις 30 Ιουνίου 2009 η Επιτροπή 
θα υποβάλει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
για τη δημιουργία χρηματοδοτικών 
μηχανισμών που θα υποστηρίξουν την 
υλοποίηση των απαιτήσεων που 
ορίζονται στα άρθρα 5 έως 9. Οι εν λόγω 
προτάσεις περιλαμβάνουν:
(α) καθορισμό του ποσού εκείνου από τα 
κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
επενδύσεων στον τομέα των ενεργειακών 
επιδόσεων και της ανανεώσιμης 
ενέργειας βάσει του άρθρου 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. Το 
ποσόν αυτό θα ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 15% των συνολικών κονδυλίων του 
Ταμείου·
(β) επέκταση της επιλεξιμότητας έργων 
στον τομέα των ενεργειακών επιδόσεων 
και της ανανεώσιμης ενέργειας για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης - τουλάχιστον 
κατά τρόπο που όλα τα κράτη μέλη να 
γίνουν επιλέξιμα για τη χρηματοδότηση 
βελτιώσεων στον τομέα των ενεργειακών 
επιδόσεων και της ανανεώσιμης 
ενέργειας για τις κατοικίες·
(γ) χρήση άλλων κοινοτικών πόρων για 
την υποστήριξη της έρευνας και 
ανάπτυξης, των εκστρατειών 
ενημέρωσης ή κατάρτισης που 
σχετίζονται με τις ενεργειακές επιδόσεις·
(δ) μερική χρήση της οικονομικής 
βοήθειας που παρέχεται στο πλαίσιο του 
Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης της ΕΕ 
και ειδικότερα του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. xx/xxxx του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που 
θεσπίζει ένα πρόγραμμα στήριξης της 
οικονομικής ανάκαμψης μέσω της 
χορήγησης κοινοτικής οικονομικής 
βοήθειας σε έργα στον τομέα της 
ενέργειας, με σκοπό τη δημιουργία ενός 
μηχανισμού εγγύησης δανείων πολλών 
δισεκατομμυρίων με χαμηλό επιτόκιο για 
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ενεργειακές επιδόσεις και ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, κυρίως στον κτηριακό 
τομέα·
(ε) χρήση του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Έξυπνης Ενέργειας για τη δημιουργία, 
μέσω κυρίως της παροχής τεχνικής 
βοήθειας, των απαραίτητων δομών 
γνώσης που θα εστιασθούν ειδικά στις 
ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες·
(στ) ίδρυση, από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και, όπου χρειαστεί, από τα 
κράτη μέλη, ενός Ταμείου Ενεργειακών 
Επιδόσεων και Ανανεώσιμης Ενέργειας 
(ΤΕΑΑΕ=EEREF), με σκοπό την 
κινητοποίηση κατά την περίοδο προ του 
2020 περαιτέρω δημοσίων πόρων και 
ιδιωτικών επενδύσεων για μεσοπρόθεσμα 
και μικρής κλίμακας έργα στον τομέα 
των ενεργειακών επιδόσεων και της 
ανανεώσιμης ενέργειας, προς εκτέλεση 
εντός των κρατών μελών για λόγους 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας·
(ζ) μειωμένο ή μηδενικό ΦΠΑ για 
υπηρεσίες και προϊόντα που σχετίζονται 
με τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης 
των κτηρίων και για υπηρεσίες και 
προϊόντα στον τομέα της ανανεώσιμης 
ενέργειας. 
2. Τα κράτη μέλη θέτουν σε λειτουργία 
έναν ή περισσότερους από τους 
μηχανισμούς οικονομικής στήριξης.
3. Τα οικονομικά ή φορολογικά κίνητρα 
πρέπει να υποστηρίζουν την εκτέλεση των 
συστάσεων που διατυπώνονται στο 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθοριστεί το από πού θα προέλθει η χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων 
στα κτήρια.
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Τροπολογία 354
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a



AM\772875EL.doc 107/119 PE421.132v02-00

EL

Οικονομική στήριξη
1. Έως τις 30 Ιουνίου 2010 η Επιτροπή 
θα υποβάλει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
για τη δημιουργία χρηματοδοτικών 
μηχανισμών που θα υποστηρίξουν την 
υλοποίηση των απαιτήσεων που 
ορίζονται στα άρθρα 5 έως 9. Οι εν λόγω 
προτάσεις περιλαμβάνουν:
(α) αύξηση του μέγιστου εκείνου ποσού 
από τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
επενδύσεων στον τομέα των ενεργειακών 
επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
θέρμανσης και ψύξης κατά 
περιοχές/οικοδομικά τετράγωνα, και στον 
τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, βάσει 
του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1080/2006. Το ποσόν αυτό θα ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 15% των συνολικών 
κονδυλίων του Ταμείου·
(β) επέκταση της επιλεξιμότητας έργων 
στον τομέα των ενεργειακών επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης και 
ψύξης κατά περιοχές/οικοδομικά 
τετράγωνα, και στον τομέα της 
ανανεώσιμης ενέργειας, για στήριξη από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης - τουλάχιστον κατά τρόπο που 
όλα τα κράτη μέλη να γίνουν επιλέξιμα 
για τη χρηματοδότηση βελτιώσεων στον 
τομέα των ενεργειακών επιδόσεων και 
της ανανεώσιμης ενέργειας για τις 
κατοικίες·
(γ) χρήση άλλων κοινοτικών πόρων για 
την υποστήριξη της έρευνας και 
ανάπτυξης, των εκστρατειών 
ενημέρωσης ή κατάρτισης που 
σχετίζονται με τις ενεργειακές επιδόσεις·
(δ) ) ίδρυση, από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και τα κράτη μέλη, ενός 
Ταμείου Ενεργειακών Επιδόσεων και 
Ανανεώσιμης Ενέργειας, με σκοπό την 
κινητοποίηση μέχρι το 2020 δημοσίων 
πόρων και ιδιωτικών επενδύσεων για 
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έργα στον τομέα των ενεργειακών 
επιδόσεων και της ανανεώσιμης 
ενέργειας, προς εκτέλεση εντός των 
κρατών μελών για λόγους εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας·
(ε) μειωμένο ΦΠΑ για υπηρεσίες και 
προϊόντα που συνδέονται με τη βελτίωση 
των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.
2. Τα κράτη μέλη θέτουν σε λειτουργία 
έναν ή περισσότερους από τους 
μηχανισμούς οικονομικής στήριξης που 
απαριθμούνται στο παράρτημα V. Τα 
πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 
αναγράφουν ποιοι μηχανισμοί είναι 
διαθέσιμοι για να χρηματοδοτήσουν την 
υλοποίηση των συστάσεων περί 
αποτελεσματικής από πλευράς κόστους 
βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων 
του συγκεκριμένου κτηρίου.
3. Τα οικονομικά ή φορολογικά κίνητρα 
πρέπει να υποστηρίζουν την εκτέλεση των 
συστάσεων που διατυπώνονται στο 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων.
4. Κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων 
των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα που 
αποσκοπούν ειδικότερα στη στήριξη των 
επενδύσεων που αφορούν βελτιώσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για όσους 
απειλούνται με ενεργειακή φτώχεια, 
συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης 
Ενεργειακών Επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο περί οικονομικής στήριξης πρέπει να συμπεριληφθεί ρητά η θέρμανση και ψύξη κατά 
περιοχές/οικοδομικά τετράγωνα, που θα παίξει στρατηγικό ρόλο για την οικοδόμηση κτηρίων 
με καλύτερη ενεργειακή απόδοση.



AM\772875EL.doc 109/119 PE421.132v02-00

EL

Τροπολογία 355
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a



PE421.132v02-00 110/119 AM\772875EL.doc

EL

Οικονομική στήριξη
1. Έως τις 30 Ιουνίου 2010 η Επιτροπή 
θα υποβάλει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
για τη δημιουργία χρηματοδοτικών 
μηχανισμών που θα υποστηρίξουν την 
υλοποίηση των απαιτήσεων που 
ορίζονται στα άρθρα 5 έως 9. Οι εν λόγω 
προτάσεις περιλαμβάνουν:
(α) αύξηση του μέγιστου εκείνου ποσού 
από τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
επενδύσεων στον τομέα των ενεργειακών 
επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
θέρμανσης και ψύξης κατά 
περιοχές/οικοδομικά τετράγωνα, και στον 
τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας, βάσει 
του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1080/2006. Το ποσόν αυτό θα ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 15% των συνολικών 
κονδυλίων του Ταμείου·
(β) επέκταση της επιλεξιμότητας έργων 
στον τομέα των ενεργειακών επιδόσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης και 
ψύξης κατά περιοχές/οικοδομικά 
τετράγωνα, και στον τομέα της 
ανανεώσιμης ενέργειας, για στήριξη από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης - τουλάχιστον κατά τρόπο που 
όλα τα κράτη μέλη να γίνουν επιλέξιμα 
για τη χρηματοδότηση βελτιώσεων στον 
τομέα των ενεργειακών επιδόσεων και 
της ανανεώσιμης ενέργειας για τις 
κατοικίες·
(γ) χρήση άλλων κοινοτικών πόρων για 
την υποστήριξη της έρευνας και 
ανάπτυξης, των εκστρατειών 
ενημέρωσης ή κατάρτισης που 
σχετίζονται με τις ενεργειακές επιδόσεις·
(δ) ίδρυση, από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και τα κράτη μέλη, ενός 
Ταμείου Ενεργειακών Επιδόσεων και 
Ανανεώσιμης Ενέργειας, με σκοπό την 
κινητοποίηση μέχρι το 2020 δημοσίων 
πόρων και ιδιωτικών επενδύσεων για 
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έργα στον τομέα των ενεργειακών 
επιδόσεων και της ανανεώσιμης 
ενέργειας, προς εκτέλεση εντός των 
κρατών μελών για λόγους εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας·
(ε) μειωμένο ΦΠΑ για υπηρεσίες και 
προϊόντα που συνδέονται με τη βελτίωση 
των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.
2. Τα κράτη μέλη θέτουν σε λειτουργία 
έναν ή περισσότερους από τους 
μηχανισμούς οικονομικής στήριξης που 
απαριθμούνται στο παράρτημα V. Τα 
πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 
αναγράφουν ποιοι μηχανισμοί είναι 
διαθέσιμοι για να χρηματοδοτήσουν την 
υλοποίηση των συστάσεων περί 
αποτελεσματικής από πλευράς κόστους 
βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων 
του συγκεκριμένου κτηρίου.
3. Τα οικονομικά ή φορολογικά κίνητρα 
πρέπει να υποστηρίζουν την εκτέλεση των 
συστάσεων που διατυπώνονται στο 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων.
4. Κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων 
των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα που 
αποσκοπούν ειδικότερα στη στήριξη των 
επενδύσεων που αφορούν βελτιώσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για όσους 
απειλούνται με ενεργειακή φτώχεια, 
συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης 
Ενεργειακών Επιδόσεων.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της εισηγήτριας για ένα νέο άρθρο αξίζει υποστήριξη, αλλά το κείμενο στην 
παράγραφο 1, εδάφια α) και β) πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει τη θέρμανση και ψύξη 
σε περιοχή και οικοδομικό τετράγωνο, διότι τούτο παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
ενεργειακά αποτελεσματικών κτηρίων.
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Τροπολογία 356
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a
Οικονομική στήριξη

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2010 η Επιτροπή 
θα υποβάλει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
για τη δημιουργία χρηματοδοτικών 
μηχανισμών που θα υποστηρίξουν την 
υλοποίηση των απαιτήσεων που 
ορίζονται στα άρθρα 5 έως 9. Οι εν λόγω 
προτάσεις περιλαμβάνουν:
(α) αύξηση του μέγιστου εκείνου ποσού 
από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
επενδύσεων στον τομέα των ενεργειακών 
επιδόσεων και της ανανεώσιμης 
ενέργειας βάσει του άρθρου 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. Το 
ποσόν αυτό θα ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 15% των συνολικών κονδυλίων του 
Ταμείου·
(β) επέκταση της επιλεξιμότητας έργων 
στον τομέα των ενεργειακών επιδόσεων 
και της ανανεώσιμης ενέργειας για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης - τουλάχιστον 
κατά τρόπο που όλα τα κράτη μέλη να 
γίνουν επιλέξιμα για τη χρηματοδότηση 
βελτιώσεων στον τομέα των ενεργειακών 
επιδόσεων και της ανανεώσιμης 
ενέργειας για τις κατοικίες·
(γ) χρήση άλλων κοινοτικών πόρων για 
την υποστήριξη της έρευνας και 
ανάπτυξης, των εκστρατειών 
ενημέρωσης ή κατάρτισης που 
σχετίζονται με τις ενεργειακές επιδόσεις·
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(δ) ίδρυση, από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και τα κράτη μέλη, ενός 
Ταμείου Ενεργειακών Επιδόσεων και 
Ανανεώσιμης Ενέργειας, με σκοπό την 
κινητοποίηση μέχρι το 2020 δημοσίων 
πόρων και ιδιωτικών επενδύσεων για 
έργα στον τομέα των ενεργειακών 
επιδόσεων και της ανανεώσιμης 
ενέργειας, προς εκτέλεση εντός των 
κρατών μελών για λόγους εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας·
(ε) μειωμένο ΦΠΑ για υπηρεσίες και 
προϊόντα που συνδέονται με τη βελτίωση 
των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.
2. Τα κράτη μέλη θέτουν σε λειτουργία 
έναν ή περισσότερους από τους 
μηχανισμούς οικονομικής στήριξης που 
απαριθμούνται στο παράρτημα V. Τα 
πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 
αναγράφουν ποιοι μηχανισμοί είναι 
διαθέσιμοι για να χρηματοδοτήσουν την 
υλοποίηση των συστάσεων περί 
αποτελεσματικής από πλευράς κόστους 
βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων 
του συγκεκριμένου κτηρίου.
3. Τα οικονομικά ή φορολογικά κίνητρα 
πρέπει να υποστηρίζουν την εκτέλεση των 
συστάσεων που διατυπώνονται στο 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων.
4. Κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων 
των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα που 
αποσκοπούν ειδικότερα στη στήριξη των 
επενδύσεων που αφορούν βελτιώσεις 
ενεργειακών επιδόσεων για όσους 
απειλούνται με οικιακή ενεργειακή 
φτώχεια, συμπεριλαμβανομένης της 
Σύμβασης Ενεργειακών Επιδόσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο όρος "οικιακή ενεργειακή φτώχεια" ενδείκνυται καλύτερα από τον όρο της εισηγήτριας 
"ενεργειακή φτώχεια", για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση ως προς την απουσία 
πρόσβασης σε ενεργειακές υποδομές, που ενίοτε αποκαλείται ενεργειακή φτώχεια.

Τροπολογία 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a
Οικονομική στήριξη

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2010 η Επιτροπή 
θα υποβάλει τις ενδεδειγμένες προτάσεις 
για τη δημιουργία χρηματοδοτικών 
μηχανισμών που θα υποστηρίξουν την 
υλοποίηση των απαιτήσεων που 
ορίζονται στα άρθρα 5 έως 9. Οι εν λόγω 
προτάσεις περιλαμβάνουν:
(α) αύξηση του μέγιστου εκείνου ποσού 
από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
επενδύσεων στον τομέα των ενεργειακών 
επιδόσεων και της ανανεώσιμης 
ενέργειας βάσει του άρθρου 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. Το 
ποσόν αυτό θα ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 15% των συνολικών κονδυλίων του 
Ταμείου·
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(β) επέκταση της επιλεξιμότητας έργων 
στον τομέα των ενεργειακών επιδόσεων 
και της ανανεώσιμης ενέργειας για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης - τουλάχιστον 
κατά τρόπο που όλα τα κράτη μέλη να 
γίνουν επιλέξιμα για τη χρηματοδότηση 
βελτιώσεων στον τομέα των ενεργειακών 
επιδόσεων και της ανανεώσιμης 
ενέργειας για τις κατοικίες·
(γ) χρήση άλλων κοινοτικών πόρων για 
την υποστήριξη της έρευνας και 
ανάπτυξης, των εκστρατειών 
ενημέρωσης ή κατάρτισης που 
σχετίζονται με τις ενεργειακές επιδόσεις·
(δ) ευκολότερη λήψη δανείων από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης του 
ελάχιστου ορίου των 25 εκατομμυρίων 
ευρώ για αυτά τα δάνεια, με σκοπό την 
κινητοποίηση μέχρι το 2020 δημοσίων 
πόρων και ιδιωτικών επενδύσεων για 
έργα στον τομέα των ενεργειακών 
επιδόσεων και της ανανεώσιμης 
ενέργειας, προς εκτέλεση εντός των 
κρατών μελών για λόγους εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας·
(ε) μειωμένο ή μηδενικό ΦΠΑ για 
υπηρεσίες και προϊόντα που σχετίζονται 
με τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης 
των κτηρίων και για υπηρεσίες και 
προϊόντα στον τομέα της ανανεώσιμης 
ενέργειας, ώστε να προαχθεί η αυξημένη 
χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στα 
κτήρια.
2. Τα κράτη μέλη υλοποιούν έναν ή 
περισσότερους από τους μηχανισμούς 
οικονομικής στήριξης που αναφέρονται 
στο παράρτημα V. Τα πιστοποιητικά 
ενεργειακών επιδόσεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 αναγράφουν ποιοι 
μηχανισμοί είναι διαθέσιμοι για τη 
χρηματοδότηση της υλοποίησης των 
συστάσεων για την αποτελεσματική από
πλευράς κόστους βελτίωση των 
ενεργειακών επιδόσεων του προκείμενου 
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κτηρίου.
3. Τα οικονομικά ή φορολογικά κίνητρα 
στηρίζουν την εκτέλεση των συστάσεων 
που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων.
4. Κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων 
των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη ιδίως υλοποιούν μέτρα 
που αποβλέπουν στη στήριξη των 
επενδύσεων σε βελτιώσεις των 
ενεργειακών επιδόσεων για όσους 
απειλούνται με ενεργειακή φτώχεια, 
συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης 
Ενεργειακών Επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πολύ φιλόδοξοι στόχοι της οδηγίας αυτής απαιτούν οικονομική στήριξη και από την ΕΕ και 
από τα ίδια τα κράτη μέλη. Όμως, στα κράτη μέλη πρέπει να εναπόκειται να αποφασίζουν ποιοί 
οικονομικοί μηχανισμοί είναι δυνατοί και ποιοί είναι οι πιο αποτελεσματικοί.

Τροπολογία 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a
Οικονομικά κίνητρα και παρεμβάσεις 

στην αγορά
1. Τα κράτη μέλη εκπονούν εθνικές 
εκθέσεις για τα οικονομικά και 
φορολογικά κίνητρα που εγκρίνονται σε 
εθνικό και υπο-εθνικό επίπεδο για την 
προαγωγή καλύτερων ενεργειακών 
επιδόσεων τόσο στα νέα όσο και στα 
υπάρχοντα κτήρια. Οι εκθέσεις αυτές 
περιέχουν σχέδια για τη μελλοντική 
ανάπτυξη αυτών των κινήτρων.
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2. Τα κράτη μέλη εκπονούν εθνικές 
εκθέσεις για τα νομικά εμπόδια και τους 
φραγμούς της αγοράς σε ό,τι αφορά τις 
επενδύσεις στον τομέα τών ενεργειακών 
επιδόσεων των νέων και των υπαρχόντων 
κτηρίων. Οι εν λόγω εθνικές εκθέσεις 
συνοδεύονται από λεπτομερή στοιχεία 
των μέτρων που ελήφθησαν από τα 
κράτη μέλη για τον περιορισμό αυτών 
των εμποδίων και φραγμών.
3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τις εθνικές εκθέσεις των 
παραγράφων 1 και 2 ενσωματώνοντάς 
τες στα Σχέδια Δράσης Ενεργειακής
Απόδοσης (ΣΔΕΑ) που προβλέπονται από 
το άρθρο 14(2) της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ. 
Ακολούθως συνεχίζουν να κοινοποιούν τα 
εθνικά τους σχέδια στην Επιτροπή ανά 
τριετία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή για τις προσπάθειές τους να 
αντιμετωπίσουν τα εμπόδια της αγοράς μέσω της αύξησης των οικονομικών και φορολογικών 
κινήτρων υπέρ των ιδιοκτητών στέγης και των ενοικιαστών προκειμένου αυτοί να κάνουν 
εργασίες ανακαίνισης σε υπάρχοντα κτήρια, για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, ή 
προκειμένου να ανεγείρουν νέα ενεργειακώς αποτελεσματικά κτήρια.

Τροπολογία 359
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a 
Εξάλειψη φραγμών στην αγορά

1. Τα κράτη μέλη εκπονούν εθνικά σχέδια 
για την εξάλειψη των φραγμών στην 
εθνική τους νομοθεσία που διέπει τον 
κατασκευαστικό κλάδο, την μίσθωση και 
την προστασία μνημείων, καθώς και για 
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τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων υπέρ 
της πραγματοποίησης επενδύσεων με 
σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής 
επίδοσης των νέων και των υπαρχόντων 
κτηρίων.
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, τα εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά τριετία 
έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής 
των εθνικών τους σχεδίων. Τα εθνικά 
σχέδια και οι εκθέσεις προόδου μπορούν 
να προσαρτώνται στα σχέδια δράσης για 
την ενεργειακή απόδοση που 
καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 14, 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να κληθούν να θεσπίσουν πρόσθετα οικονομικά κίνητρα, π.χ. στη 
φορολογική τους νομοθεσία, και να εξαλείψουν τα υπάρχοντα εμπόδια στη βελτίωση της 
ενεργειακής επίδοσης των κτηρίων, εμπόδια που συναντώνται στην υφιστάμενη εθνική τους 
νομοθεσία που διέπει τον κατασκευαστικό κλάδο, τη μίσθωση και την προστασία των μνημείων. 
Τα ανωτέρω έχουν σημασία π.χ. για τα κριτήρια που ισχύουν στα μέτρα εκσυγχρονισμού των 
μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και στις υφιστάμενες απαιτήσεις εκσυγχρονισμού των 
προστατευόμενων κτηρίων.

Τροπολογία 360
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9a
Εξάλειψη φραγμών στην αγορά

1. Τα κράτη μέλη εκπονούν εθνικά σχέδια 
για την εξάλειψη των φραγμών στην 
εθνική τους νομοθεσία που διέπει τον 
κατασκευαστικό κλάδο, την μίσθωση και 
την προστασία μνημείων, καθώς και για 
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τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων υπέρ 
της πραγματοποίησης επενδύσεων με 
σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής 
επίδοσης των νέων και των υπαρχόντων 
κτηρίων.
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 το 
αργότερο, τα εθνικά σχέδια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά 
πενταετία έκθεση σχετικά με την πρόοδο 
εφαρμογής των εθνικών τους σχεδίων. Τα 
εθνικά σχέδια και οι εκθέσεις προόδου 
μπορούν να προσαρτώνται στα σχέδια 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση που 
καταρτίζονται δυνάμει του άρθρου 14, 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα μαθαίνουν το ένα από το άλλο και 
θα μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες ως προς τις επιτυχημένες πτυχές των συστημάτων 
παροχής κινήτρων. Λόγω των μακρών χρόνων προγραμματισμού και εφαρμογής, είναι αρκετή 
μια πρόβλεψη να υποβάλλεται έκθεση κάθε πέντε χρόνια. Επί πλέον, θα πρέπει να εντοπίζονται 
και να εξαλείφονται τα εμπόδια που υπάρχουν στην αγορά σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της 
ενεργειακής επίδοσης των κτηρίων.
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