
CM\766293EL.doc PE419.953v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

3.2.2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(0007/2009)

Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)
(COM(2008)780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1 κάθε 
πρόταση αναδιατύπωσης που υποβάλλεται από την Επιτροπή εξετάζεται από συμβουλευτική 
ομάδα αποτελούμενη από τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Επισυνάπτεται σε παράρτημα η γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας σχετικά 
με την ανωτέρω πρόταση.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα αποφανθεί καταρχήν σχετικά με την εν λόγω 
γνωμοδότηση σε προσεχή της συνεδρίαση.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Παράρτημα.

                                               
1 ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
COM(2008)780 της 13.11.2008 – 2008/0223(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και 
ειδικότερα το σημείο 9 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από τις 
αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής, συνεδρίασε στις 26 Νοεμβρίου και στις 4 Δεκεμβρίου 2008 με σκοπό, μεταξύ 
άλλων, να εξετάσει την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις εν λόγω συνεδριάσεις1, μετά την εξέταση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2002/91/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, με κοινή συμφωνία, 
διαπίστωσε τα εξής:
1) Τα ακόλουθα τμήματα του κειμένου της πρότασης αναδιατύπωσης έπρεπε να είχαν 
επισημανθεί χρησιμοποιώντας γκρίζα σκίαση η οποία χρησιμοποιείται κατά κανόνα για την 
επισήμανση ουσιαστικών αλλαγών:

- στην αιτιολογική σκέψη 6, οι λέξεις «περισσότερο από» (οι οποίες έχουν επισημανθεί με 
διπλή γραμμή διαγραφής) και η λέξη «περίπου» (η οποία παρουσιάζεται μεταξύ βελών 
προσαρμογής)·
- στην αιτιολογική σκέψη 9, η τελευταία πρόταση «Η μεθοδολογία υπολογισμού των 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να στηρίζεται όχι μόνον στην εποχή κατά την οποία απαιτείται 
θέρμανση, αλλά πρέπει να καλύπτει τις ετήσιες ενεργειακές επιδόσεις του κτιρίου» (η οποία 
παρουσιάζεται μεταξύ βελών προσαρμογής)·

                                               
1 Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας είχε στη διάθεσή της την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί 
την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.
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- στην αιτιολογική σκέψη 10, η πρώτη πρόταση «Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν 
ελάχιστες απαιτήσεις για τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να 
καθοριστούν με σκοπό να επιτευχθεί η βέλτιστη από πλευράς κόστους ισορροπία μεταξύ των 
συναφών επενδύσεων και των ενεργειακών δαπανών που εξοικονομούνται στη διάρκεια 
ολόκληρου του κύκλου ζωής του κτιρίου» (η οποία παρουσιάζεται μεταξύ βελών 
προσαρμογής)·
- στην αιτιολογική σκέψη 13, το τμήμα του κειμένου που έχει επισημανθεί με διπλή γραμμή 
διαγραφής μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης πρότασης και το οποίο αναφέρει «Οι ορθές 
πρακτικές στον τομέα αυτόν θα πρέπει να αποσκοπούν στην βέλτιστη χρήση των παραγόντων 
που έχουν σχέση με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης», καθώς και το τμήμα του κειμένου 
που έπεται της δεύτερης πρότασης και το οποίο έχει επίσης επισημανθεί με διπλή γραμμή 
διαγραφής («Τούτο μπορεί να γίνει άπαξ από το κράτος μέλος με μελέτη που παράγει ένα 
κατάλογο μέτρων ενεργειακής διατήρησης, για τις μέσες συνθήκες αγοράς, με κριτήρια 
κόστους/οφέλους. Πριν από την έναρξη της κατασκευής, ενδέχεται να απαιτηθούν ειδικές 
μελέτες εάν το μέτρο ή τα μέτρα είναι όντως σκόπιμα»)·

- στην αιτιολογική σκέψη 18, το τμήμα του κειμένου που έχει επισημανθεί με διπλή γραμμή 
διαγραφής πριν από την πρώτη πρόταση και το οποίο αναφέρει «Η πιστοποίηση μπορεί να 
υποστηρίζεται από προγράμματα για τη διευκόλυνση της ισότιμης πρόσβασης στην βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης, να βασίζεται σε συμφωνίες μεταξύ οργανώσεων των ενδιαφερομένων 
και σώματος οριζόμενου από το κράτος μέλος, ή ακόμη, να διενεργείται από εταιρίες παροχής 
υπηρεσιών ενέργειας οι οποίες συμφωνούν να αναλάβουν τις απαραίτητες επενδύσεις. Τα 
υιοθετούμενα σχέδια θα πρέπει να εποπτεύονται και να ελέγχονται από τα κράτη μέλη, τα οποία 
θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν την χρήση κινήτρων. Στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το 
πιστοποιητικό θα πρέπει να περιγράφει την τρέχουσα ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και 
μπορεί να αναθεωρείται αναλόγως»·

- το τμήμα του κειμένου που έχει επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής μετά το άρθρο 11, 
παράγραφος 5, και το οποίο αναφέρει «Ο σκοπός των πιστοποιητικών περιορίζεται στην 
παροχή πληροφοριών και οι πιθανές συνέπειες των πιστοποιητικών αυτών όσον αφορά νομικές 
ή άλλες διαδικασίες αποφασίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες»·

- το τμήμα του κειμένου που έχει επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής μετά το άρθρο 12, 
παράγραφος 2, και το οποίο αναφέρει «Επιπλέον, για τα παραπάνω κτίρια μπορεί επίσης να 
αναγράφεται ευκρινώς η κλίμακα των συνιστώμενων και σημειωνόμενων εσωτερικών 
θερμοκρασιών και, όπου απαιτείται, άλλοι σχετικοί κλιματικοί παράγοντες»·

- στο άρθρο 13, παράγραφος 1, οι λέξεις «Τα συστήματα θέρμανσης με», οι οποίες εισήχθησαν 
πριν από τη λέξη «λέβητες»·

- στο Παράρτημα Ι, η διατύπωση «Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν και 
την αεροστεγανότητα», που εμφανίζεται μεταξύ των κειμένων των σημείων α) και β) της 
παραγράφου 3 και που έχει επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής.
2) Τα ακόλουθα τμήματα του αναδιατυπωμένου κειμένου αντιστοιχούν στα τμήματα του 
ισχύοντος επί του παρόντος κειμένου της οδηγίας 2002/91/ΕΚ επί των οποίων δεν έχει 
προφανώς προταθεί καμία αλλαγή και τα οποία, ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να είχαν 
επισημανθεί με γκρίζα σκίαση:
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- άρθρο 4, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο·

- άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο δ)·
- άρθρο 10, παράγραφος 5·

- άρθρο 10, παράγραφος 7·
- άρθρο 25.

3) Στο άρθρο 20, δεύτερη παράγραφος, η προσθήκη των αρχικών λέξεων «Τα μέτρα αυτά» 
συνιστά προσαρμογή του υφιστάμενου κειμένου του άρθρου 13, δεύτερη παράγραφος, της 
οδηγίας 2002/91/ΕΚ που θα έπρεπε να είχε επισημανθεί χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 
σύμβολα προσαρμογής.

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας στο ομόφωνο 
συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που 
προσδιορίζονται ως τέτοιες στο κείμενο ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η ομάδα εργασίας 
συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της 
προηγούμενης πράξεως σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η 
πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος κειμένου, χωρίς τροποποίηση 
της ουσίας του.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Νομικός Σύμβουλος Νομικός Σύμβουλος Γενικός Διευθυντής


