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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα αμετάβλητα 
τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να 
τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με 
έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα 
αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται 
στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα 
οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου 
(για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε 
μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ενεργειακή απόδοση τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
(αναδιατύπωση)
(COM(2008)0780 – C6-0413/-2008 – 2008/0223(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0780),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-
0413/-2008),

– έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1,

– έχοντας υπόψη την επιστολή της 3ης Φεβρουαρίου 2009 της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 
80α, παράγραφος 3, του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 και 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2009),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν 
περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες 
στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων 
διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση 
περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς 
τροποποίηση της ουσίας τους,

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί στις συστάσεις της 
Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και όπως τροποποιείται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

                                               
1 ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Τα κτήρια έχουν επιπτώσεις στην 
κατανάλωση ενέργειας μακροπρόθεσμα 
και, συνεπώς, τα νέα κτήρια πρέπει να 
ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις 
προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα. Επειδή 
εν γένει δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι 
δυνατότητες εφαρμογής εναλλακτικών 
συστημάτων ενεργειακού εφοδιασμού 
πρέπει να εξετασθεί η τεχνική, 
περιβαλλοντική και οικονομική 
σκοπιμότητα εναλλακτικών ενεργειακών 
συστημάτων για νέα κτήρια και για 
κτήρια που υφίστανται μεγάλης κλίμακας 
ανακαίνιση καθώς και για τον 
εκσυγχρονισμό συστημάτων 
τηλεθέρμανσης για βελτίωση των 
ενεργειακών επιδόσεων ή αύξηση της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος του κτηρίου .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική εφικτότητα εναλλακτικών συστημάτων εφοδιασμού
με ενέργεια πρέπει να εξετάζεται για νέα κτήρια και κτήρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης προκειμένου να υπάρξει 
βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων ή για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο 
αριθμός των κτηρίων που όχι μόνον 
ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες 

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

απαιτήσεις όσον αφορά της ενεργειακές 
επιδόσεις αλλά χαρακτηρίζονται και από 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια αύξησης του 
αριθμού των κτηρίων για τα οποία τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές, και να τα 
γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή. Η
Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει έως τις 
30 Ιουνίου 2010 νομοθετικές προτάσεις 
για τον καθορισμό κοινής μεθοδολογίας 
για τον ορισμό των κτηρίων, των οποίων
τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς
ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές, 
λαμβάνοντας υπόψη περιφερειακές 
καιρικές συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και τα κράτη μέλη πρέπει να
ιδρύσουν έως τις 30 Ιουνίου  2010, ένα
Ταμείο Ενεργειακών Επιδόσεων και 
Ανανεώσιμης Ενέργειας το οποίο θα 
υποστηρίζει, έως το 2020, τη σταδιακή 
αύξηση του ποσοστού των νέων κτηρίων 
που ικανοποιούν αυτό το πρότυπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται να χαραχθεί κοινή μεθοδολογία για τον ορισμό των κτηρίων 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. Η Επιτροπή πρέπει να
παρουσιάσει έως τις 30 Ιουνίου 2010 νομοθετικές προτάσεις για τον καθορισμό κοινής
μεθοδολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές τοπικές συνθήκες, καθώς και για τη
δημιουργία ενός Ταμείου Ενεργειακών Επιδόσεων και Ανανεώσιμης Ενέργειας για την 
υποστήριξη της σταδιακής αύξησης του ποσοστού νέων κτηρίων που ικανοποιούν αυτό το 
πρότυπο.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Για να είναι αποτελεσματικές, οι
απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες
ενεργειακές επιδόσεις κτηρίων των
οποίων τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα όσο και  η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές, πρέπει να υποστηρίζονται από 
επαρκή χρηματοδοτική στήριξη για τις 
δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις και τους 
ιδιοκτήτες κατοικιών. Η Επιτροπή πρέπει
να διατυπώσει περαιτέρω νομοθετικές
προτάσεις σε αυτό τον τομέα, ιδίως σε
σχέση με τη χρήση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
τη μείωση του ΦΠΑ για προϊόντα και 
υπηρεσίες που συνδέονται με τις 
ενεργειακές επιδόσεις. Τα κράτη μέλη
πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν
εθνικά προγράμματα για την υποστήριξη 
των μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η επαρκής χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών κατοικιών, 
ιδίως σε σχέση με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη μείωση 
του ΦΠΑ για προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με τις ενεργειακές επιδόσεις. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν εθνικά προγράμματα για την υποστήριξη των 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο μέλλων αγοραστής και ενοικιαστής 
ενός κτηρίου ή τμημάτων αυτού πρέπει να 

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

λαμβάνουν ορθή πληροφόρηση σχετικά με 
τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου και 
πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη 
βελτίωσή τους, μέσω του πιστοποιητικού 
ενεργειακών επιδόσεων. Το πιστοποιητικό 
πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις της 
θέρμανσης και της ψύξης στις ενεργειακές 
ανάγκες του κτηρίου, στην κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας και στις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα. Οι ιδιοκτήτες
κατοικιών πρέπει να έχουν την ευκαιρία
να απαιτούν πιστοποίηση ή ενημερωμένο
πιστοποιητικό ανά πάσα στιγμή και όχι 
μόνο τη στιγμή κατά την οποία 
μισθώνεται, πωλείται ή ανακαινίζεται το 
κτήριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να μπορεί να χορηγείται όχι μόνο όταν 
μισθώνεται, ανακαινίζεται ή πωλείται κτήριο ή τμήμα του, αλλά και κατόπιν αιτήσεως.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Οι δημόσιες αρχές πρέπει να
δώσουν το παράδειγμα και πρέπει να
υλοποιήσουν τις συστάσεις που
περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά
ενεργειακών επιδόσεων μέσα στην
περίοδο ισχύος τους. Τα κράτη μέλη
πρέπει να συμπεριλάβουν στα εθνικά τους
σχέδια μέτρα με τα οποία να
υποστηρίξουν τις δημόσιες αρχές να 
υιοθετήσουν ταχέως τις βελτιώσεις των 
ενεργειακών επιδόσεων και να 
υλοποιήσουν τις συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων εντός της 
περιόδου ισχύος τους. Κατά την 
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ανάπτυξη των εθνικών σχεδίων, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διαβουλεύονται με τους 
εκπροσώπους των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές πρέπει να δώσουν το παράδειγμα και πρέπει να υλοποιήσουν τις συστάσεις 
που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
συμπεριλάβουν στα εθνικά τους σχέδια μέτρα με τα οποία να υποστηρίξουν τις δημόσιες αρχές 
να υιοθετήσουν ταχέως τις βελτιώσεις των ενεργειακών επιδόσεων. Κατά την ανάπτυξη των 
εθνικών σχεδίων, τα κράτη μέλη πρέπει να διαβουλεύονται με τους εκπροσώπους των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Τα κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές  και τα κτήρια που 
επισκέπτεται συχνά το κοινό αποτελούν 
ευκαιρία  να χρησιμεύσουν ως εμφανές
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο 
λαμβάνονται υπόψη  τα περιβαλλοντικά 
και ενεργειακά ζητήματα, και, κατά 
συνέπεια, τα εν λόγω κτήρια  πρέπει να 
υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή 
πιστοποίηση. Η δημοσιότητα των 
πληροφοριών σχετικά με τις ενεργειακές 
επιδόσεις πρέπει να βελτιωθεί με επίδειξη 
των εν λόγω πιστοποιητικών σε περίοπτη 
θέση. Η Επιτροπή πρέπει να σχεδιάσει
μια κοινή ευρωπαϊκή ετικέτα "κτηρίου με
εξαιρετικές ενεργειακές επιδόσεις", η
οποία θα αναρτάται στα κτήρια τα οποία 
ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων και υλοποιούν τις 
συστάσεις που περιλαμβάνονται στο 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων.

Or. en

Adlib Express Watermark



PR\763315EL.doc 11/53 PE418.275v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προωθηθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων, η Επιτροπή θα 
σχεδιάσει μια κοινή ευρωπαϊκή ετικέτα "κτηρίου με εξαιρετικές ενεργειακές επιδόσεις", η οποία 
θα αναρτάται στα κτήρια τα οποία ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων και υλοποιούν τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18a) Η εξασφάλιση της αμοιβαίας
αναγνώρισης των πιστοποιητικών
ενεργειακών επιδόσεων που εκδίδονται
από άλλα κράτη μέλη αναμένεται να είναι 
σημαντική για την ανάπτυξη 
διαμεθοριακής αγοράς για 
χρηματοδοτικές και άλλες υπηρεσίες 
στήριξης της ενεργειακής απόδοσης. Για
να διευκολυνθεί αυτό, η Επιτροπή πρέπει
να ορίσει κοινά ελάχιστα πρότυπα για το 
περιεχόμενο και την παρουσίαση των 
πιστοποιητικών και για την διαπίστευση 
των εμπειρογνωμόνων. Οποιοδήποτε
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων
πρέπει να είναι διαθέσιμο τόσο στην 
γλώσσα του ιδιοκτήτη όσο και στη 
γλώσσα του ενοίκου έτσι ώστε να είναι 
περισσότερο ευνόητες οι συστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων. Το
περιεχόμενο του πιστοποιητικού πρέπει να είναι αναγνώσιμο και κατανοητό τόσο από τον 
ένοικο όσο και από τον ιδιοκτήτη, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν τις συστάσεις που 
περιέχονται σε αυτό.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η τακτική επιθεώρηση  των 
συστημάτων θέρμανσης  και κλιματισμού 
από προσωπικό με κατάλληλα προσόντα 
συμβάλλει στη διατήρηση της σωστής τους 
ρύθμισης σύμφωνα με τα πρότυπα του 
προϊόντος και διασφαλίζει τη βέλτιστη 
απόδοση από πλευράς περιβάλλοντος, 
ασφάλειας και ενέργειας. Η αξιολόγηση 
ολόκληρου  του συστήματος  θέρμανσης 
και κλιματισμού από ανεξάρτητο φορέα 
πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των συστημάτων, ιδίως πριν 
από την αντικατάσταση ή την αναβάθμισή 
τους.  .

(20) Η τακτική επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης  και κλιματισμού 
από προσωπικό με κατάλληλα προσόντα 
συμβάλλει στη διατήρηση της σωστής τους 
ρύθμισης σύμφωνα με τα πρότυπα του 
προϊόντος και διασφαλίζει τη βέλτιστη 
απόδοση από πλευράς περιβάλλοντος, 
ασφάλειας και ενέργειας. Η αξιολόγηση 
ολόκληρου  του συστήματος  θέρμανσης 
και κλιματισμού από ανεξάρτητο φορέα 
πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των συστημάτων, ιδίως πριν 
από την αντικατάσταση ή την αναβάθμισή 
τους. Για να ελαχιστοποιηθεί ο
διοικητικός φόρτος των ιδιοκτητών και
των ενοίκων κτηρίων, τα κράτη μέλη
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οποιοδήποτε
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης 
περιλαμβάνει επιθεώρηση των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού 
και ότι, στο μέτρο του δυνατού, οι 
επιθεωρήσεις των συστημάτων 
θέρμανσης και κλιματισμού 
πραγματοποιούνται ταυτόχρονα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να ελαχιστοποιηθεί ο γραφειοκρατικός φόρτος στους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους 
κτηρίων.
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
έχουν καίρια σημασία για την επιτυχή
εφαρμογή της οδηγίας. Πρέπει να γίνεται
διαβούλευση με τους εκπροσώπους τους
για κάθε πτυχή της υλοποίησης σε τοπικό
ή περιφερειακό επίπεδο. Οι τοπικοί
υπεύθυνοι χωροταξίας και επιθεωρητές 
πολεοδομίας πρέπει να λάβουν επαρκή 
καθοδήγηση και πόρους ώστε να 
εκτελούν τα απαραίτητα έργα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές έχουν καίρια σημασία για την επιτυχή εφαρμογή της 
οδηγίας. Πρέπει να γίνεται διαβούλευση με τους εκπροσώπους τους για κάθε πτυχή της 
υλοποίησης σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Οι τοπικοί υπεύθυνοι χωροταξίας και 
επιθεωρητές πολεοδομίας πρέπει να λάβουν επαρκή καθοδήγηση και πόρους ώστε να εκτελούν 
τα απαραίτητα έργα.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Πρέπει ιδίως να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα για να 
προσαρμόσει στην τεχνική πρόοδο 
ορισμένα τμήματα του γενικού πλαισίου 
που καθορίζεται το παράρτημα Ι, να 
θεσπίσει μεθοδολογία υπολογισμού των 
βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων 
των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών 
επιδόσεων και να θεσπίσει κοινές αρχές 
καθορισμού των κτηρίων για τα οποία 
τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όσο και η κατανάλωση πρωτογενούς 

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

είναι χαμηλές ή μηδενικές, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνήθεις περιφερειακές 
καιρικές συνθήκες και τις προβλεπόμενες 
αλλαγές των καιρικών συνθηκών με τον 
χρόνο. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι 
γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να ορίσει μεθοδολογίες για τον υπολογισμό βέλτιστων από πλευράς κόστους
ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών επιδόσεων και κοινών ελάχιστων προτύπων για τον ορισμό
των κτηρίων των οποίων τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθεις 
περιφερειακές καιρικές συνθήκες και τις προβλεπόμενες αλλαγές των καιρικών συνθηκών με 
τον χρόνο.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a)"νέο κτήριο", ένα κτήριο του οποίου
η άδεια οικοδόμησης χορηγείται μετά τη 
θέση σε ισχύ της οδηγίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ορισμός των νέων κτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανέγερση ενός νέου κτηρίου 
διαρκεί μήνες και χρόνια. Είναι σημαντικό να εισαχθούν οι νέες απαιτήσεις στα κτήρια εκείνα
για τα οποία η σχετική άδεια οικοδόμησης εκδίδεται μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας.
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία σκίασης είναι πολύ σημαντικά για τις ενεργειακές επιδόσεις και για τη μείωση της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της
επιφανείας του κελύφους του κτηρίου, 
εξαιρουμένων δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με την τακτική συντήρηση, 
όπως ο καθαρισμός ή η βαφή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξαιρεθούν δραστηριότητες που συνδέονται με την τακτική συντήρηση, 
όπως ο καθαρισμός ή η βαφή. Οι δραστηριότητες αυτές θα μπορούσαν να καλύπτουν μεγάλη 
επιφάνεια του κελύφους του κτηρίου, αλλά να μην αποτελούν βελτίωση από πλευράς 
ενεργειακών επιδόσεων.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) "ενεργειακή φτώχεια", η
κατάσταση κατά την οποία ένα
νοικοκυριό δεν έχει τα μέσα να πληρώσει
τους λογαριασμούς των οργανισμών
κοινής ωφέλειας για να ζεστάνει το σπίτι 
του σε αποδεκτό επίπεδο με βάση τις 
προδιαγραφές που συνιστά η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας ή όταν δαπανά 
περισσότερο από το 10% του 
εισοδήματός του σε παρόμοιους 
λογαριασμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τεχνικά είναι απαραίτητη για να οριστεί η "ενεργειακή φτώχεια", όρος ο οποίος 
αναφέρεται στην τροπολογία 31. "Ενεργειακή φτώχεια" είναι η κατάσταση κατά την οποία ένα 
νοικοκυριό δεν έχει τα μέσα να πληρώσει τους λογαριασμούς των οργανισμών κοινής ωφέλειας 
για να ζεστάνει το σπίτι του σε αποδεκτό επίπεδο με βάση τις προδιαγραφές που συνιστά η 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ή όταν δαπανά περισσότερο από το 10% του εισοδήματός του σε 
παρόμοιους λογαριασμούς.

Τροπολογία 15

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 , 
προκειμένου να επιτευχθούν βέλτιστα από 
πλευράς κόστους επίπεδα  υπολογιζόμενα 
σύμφωνα με τη  μεθοδολογία που 
αναφέρεται στο άρθρο 3.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προς επίτευξη σαφήνειας. Ένας από τους στόχους της οδηγίας είναι η επίτευξη βέλτιστων από
πλευράς κόστους επιπέδων και υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο 
άρθρο 3.

Τροπολογία 16

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 
φυσικός φωτισμός, ο ανεπαρκής αερισμός, 
καθώς και οι τοπικές συνθήκες, η 
προβλεπόμενη χρήση και η ηλικία του 
κτηρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει κοινή μεθοδολογία της ΕΕ για τον υπολογισμό
των ελάχιστων προτύπων, είναι σημαντικό αυτά να λαμβάνουν υπόψη το πλήρες φάσμα των 
παραγόντων που συνδέονται με τις κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου, οι οποίοι 
καθορίζουν πόσο ευχάριστο είναι ένα κτήριο για να ζει μέσα κανείς και να εργάζεται σε αυτό.

Τροπολογία 17

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 

(γ) προσωρινά κτήρια τα οποία 
χρησιμοποιούνται όχι περισσότερο από 
τρία έτη βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
εργαστήρια, αγροτικά κτήρια πλην 
κατοικιών με χαμηλές ενεργειακές 
απαιτήσεις και αγροτικά κτήρια πλην 
κατοικιών τα οποία χρησιμοποιούνται από 
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τομέα καλυπτόμενο από εθνική τομεακή 
συμφωνία για τις ενεργειακές επιδόσεις ·

τομέα καλυπτόμενο από εθνική τομεακή 
συμφωνία για τις ενεργειακές επιδόσεις ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των
ελάχιστων προτύπων - η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερα πρότυπα σε πολλές 
χώρες - οι εξαιρέσεις από τα πρότυπα αυτά πρέπει να επανεξεταστούν και να 
επαναξιολογηθούν. Ο εισηγητής πιστεύει στο πλαίσιο αυτό ότι τα δύο χρόνια είναι υπερβολικά 
μικρό διάστημα στην περίπτωση προσωρινών κτηρίων που χρησιμοποιούνται μόνο κατά την 
ανακαίνιση υφιστάμενου (μεγάλου) κτηρίου.

Τροπολογία 18

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

Οι δευτερεύουσες κατοικίες δεν πρέπει να εξαιρούνται, αλλά πρέπει να επωφελούνται από τις
ίδιες συνθήκες και τα κίνητρα που ισχύουν για τις πρωτεύουσες κατοικίες. Για κτήρια τα οποία
δεν χρησιμοποιούνται τακτικά ενδέχεται να δαπανάται τεράστια ποσότητα ενέργειας, ακόμη και
αν δεν χρησιμοποιούνται ολόκληρο το χρόνο και είναι δύσκολο να προβλεφθεί πριν από την 
ανέγερση του κτηρίου για πόσο διάστημα θα χρησιμοποιείται στην πράξη.

Τροπολογία 19

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 

3. Για όλα τα κτήρια των οποίων η 
οικοδομική άδεια εκδίδεται μετά τις 30 
Ιουνίου 2012, τα κράτη μέλη δεν παρέχουν 

Adlib Express Watermark



PR\763315EL.doc 19/53 PE418.275v01-00

EL

που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων με τις οποίες 
επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα του 
υπολογισμού που περιγράφεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 2.

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

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος που απαιτείται για να βελτιωθούν οι ενεργειακές επιδόσεις των
κτηρίων, επιβάλλεται να στηριχθεί και να παρασχεθούν κίνητρα στη συμμόρφωση με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων που επιτυγχάνουν τα αποτελέσματα του 
υπολογισμού που αναφέρεται στο άρθρο 5(2).

Τροπολογία 20

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 2015, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα επανεξετάσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων που έχουν
ορίσει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εξασφαλίζοντας ότι αυτές οι
απαιτήσεις επιτυγχάνουν τα αποτελέσματα του υπολογισμού που αναφέρεται στο άρθρο 5(2), σε 
πέντε χρόνια από τη θέση σε ισχύ.
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Τροπολογία 21

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 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
- αντικατοπτρίζονται οι διαφορετικές
κλιματικές συνθήκες στα κράτη μέλη και
οι αναμενόμενες αλλαγές στις συνθήκες
αυτές κατά τη διάρκεια ζωής του 
προκείμενου κτηρίου, και 
- εκτίθενται και δικαιολογούνται οι 
παραδοχές για τις τιμές της ενέργειας. 

Κατά την ανάπτυξη αυτής της
μεθοδολογίας, η Επιτροπή διαβουλεύεται
με εκπροσώπους των τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκριτική μεθοδολογία πρέπει να διαφοροποιεί τα νέα κτήρια από τα υφιστάμενα, να
αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στα διάφορα κράτη μέλη 
και την αναμενόμενη αλλαγή των συνθηκών αυτών στη διάρκεια ζωής του σχετικού κτηρίου και 
να ορίζει και να δικαιολογεί παραδοχές για τις τιμές της ενέργειας. Κατά την ανάπτυξη της
μεθοδολογίας αυτής, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους εκπροσώπους των τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών αρχών.
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Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει και ενημερώνει την
συγκριτική μεθοδολογία κατά τις ανάγκες 
κάθε πέντε χρόνια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση απαιτείται προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική πρόοδος.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 Άρθρο 6

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, 
συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι 
περιοριστικά, των εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αναπτύξουν τη δική τους σφαιρική 
μεθοδολογία ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική εφικτότητα 
εναλλακτικών συστημάτων.
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Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2010
διατυπώνει τις κατάλληλες προτάσεις 
ώστε να θεσπιστούν κατευθυντήριες 
γραμμές για τον ορισμό του όρου 
"τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική 
εφικτότητα", που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής πιστεύει ότι δεδομένου ότι κινούμαστε προς μια περισσότερο τυποποιημένη 
μεθοδολογία, είναι λογικό η αρχή αυτή να επεκταθεί και στον ορισμό του τι είναι "εφικτό".

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 Άρθρο 7
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 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα 
κτήρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας ή γίνεται μετασκευή ή 
αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων 
των κτηρίων ή τμημάτων τους 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 
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στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων του κτηρίου ή 
τμήματος αυτού  .

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

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων
όταν γίνεται αλλαγή ή βελτίωση τμημάτων του τεχνικού συστήματος του κτηρίου.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2010
διατυπώνει τις κατάλληλες προτάσεις 
ώστε να θεσπιστούν κατευθυντήριες 
γραμμές για τον ορισμό του όρου 
"τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική 
εφικτότητα", που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής πιστεύει ότι δεδομένου ότι κινούμαστε προς μια περισσότερο τυποποιημένη 
μεθοδολογία, είναι λογικό η αρχή αυτή να επεκταθεί και στον ορισμό του τι είναι "εφικτό".

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 67 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι από την
1η Ιανουαρίου 2015, κατά τον
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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, 
συμπεριλαμβανομένων των αντλιών 
θερμότητας·
(β) συστημάτων τηλεθέρμανσης ή
συλλογικής θέρμανσης ή ψύξης, εφόσον 
είναι διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων 
όσων βασίζονται στο σύνολό τους ή εν 
μέρει σε ανανεώσιμη ενέργεια·
(γ) συμπαραγωγή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η Επιτροπή προτίθεται να επεκτείνει το πεδίο του άρθρου 6 σε όλα τα νέα κτήρια
και δεδομένου ότι η απαίτηση εφαρμογής των ελάχιστων προτύπων θα ισχύει για όλες τις 
σημαντικές ανακαινίσεις, είναι λογικό η απαίτηση αυτή να ισχύει σε μεγάλης κλίμακας 
ανακαινίσεις και στα νέα κτήρια. Τούτο αντικατοπτρίζει επίσης τις απαιτήσεις που εκτίθενται 
στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 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 ή συνδέονται σε κτήρια ή 
είναι σχεδιασμένα για κοινή χρήση από 
έναν αριθμό κτηρίων. Οι απαιτήσεις 
καθορίζονται για νέα, αντικαθιστάμενα ή 
μετασκευαζόμενα τεχνικά συστήματα 
κτηρίων και τμημάτων τους.

Οι απαιτήσεις καλύπτουν ιδίως τα 
ακόλουθα επιμέρους κατασκευαστικά 

Οι απαιτήσεις καλύπτουν ιδίως τα 
ακόλουθα επιμέρους κατασκευαστικά 
στοιχεία:
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στοιχεία:

(α) λέβητες ή άλλες μονάδες 
θερμοπαραγωγής συστημάτων θέρμανσης·

(α) λέβητες ή άλλες μονάδες 
θερμοπαραγωγής συστημάτων θέρμανσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
τηλεθέρμανσης ή της συλλογικής 
θέρμανσης και ψύξης;

(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) φωτισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη ορίζουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων όσον αφορά τα τεχνικά
συστήματα των κτηρίων τα οποία εγκαθίστανται ή συνοδεύονται με κτήρια ή χρησιμοποιούνται 
από κοινού από αριθμό κτηρίων. Ορίζονται απαιτήσεις για νέα, αντικαθιστάμενα ή
μετασκευαζόμενα τεχνικά συστήματα κτηρίων και τμήματά τους και περιλαμβάνουν την 
τηλεθέρμανση ή συλλογική θέρμανση και ψύξη.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
εγκατάσταση ενεργών συστημάτων 
ελέγχου όπως συστήματα αυτοματισμού, 
ελέγχου και παρακολούθησης, όπου 
αρμόζει, έτσι ώστε να δίνεται στους 
καταναλωτές η δυνατότητα να 
ενημερώνονται σωστά για την χρήση 
ενέργειας που κάνουν, προκειμένου να 
καταστεί δυνατός ο αποτελεσματικός 
έλεγχος παροχής-χρόνου χειρωνακτικά 
και/ή με δημιουργία συστημάτων 
αυτοματισμού και προκειμένου να 
χρησιμεύσουν ως πάροχοι δεδομένων για 
την υλοποίηση των άρθρων 3, 4, 5 και 10 
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και του παραρτήματος Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων 
και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η εγκατάσταση ενεργών συστημάτων ελέγχου όπως
τα συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και παρακολούθησης επιτρέπει στους χρήστες να 
πληροφορούνται σωστά για την κατανάλωση ενέργειας που κάνουν και έτσι να βελτιώσουν την 
καταναλωτική συμπεριφορά τους.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 Άρθρο 9
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.

1. Έως το 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
μειώσει την κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας κατά 20% και θα αυξήσει τις 
ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 
τουλάχιστον κατά 20%.
Έως το 2020, τα κράτη μέλη
εξασφαλίζουν ότι όλα τα νέα κτήρια τα
οποία λαμβάνουν άδεια ανέγερσης έχουν 
τόσο κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
όσο και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
χαμηλές ή μηδενικές.
Σε περίπτωση νέων κτηρίων όπου
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου 
άνω των 250m2 καταλαμβάνεται από 
δημόσιες αρχές, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν έως το 2015 ότι τόσο οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και 
η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι χαμηλές ή μηδενικές.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά 
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτηρίων 

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια
για την υλοποίηση των απαιτήσεων που 
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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.

εκτίθενται στα τρία πρώτα εδάφια και, 
εφόσον αυτό είναι βέλτιστο από πλευράς 
κόστους, για την αύξηση του αριθμού των 
κτηρίων των οποίων τόσο οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα όσο και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
χαμηλές ή μηδενικές. Αυτά τα εθνικά 
σχέδια συνοδεύονται από εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά προγράμματα για 
την υποστήριξη των μέτρων ενεργειακών 
επιδόσεων όπως φορολογικά κίνητρα, 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί ή μείωση του 
ΦΠΑ.

Καθορίζονται χωριστοί στόχοι για τα εξής: Στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων
καθορίζονται χωριστοί στόχοι και
στρατηγικές για τα εξής:

(α) νέα και ανακαινισμένα κτήρια 
κατοικίας·

(α) νέα κτήρια κατοικίας, για κάθε μία από 
τις κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα 1, παράγραφος 5·

(β) νέα και ανακαινισμένα κτήρια πλην 
κατοικίας·

(β) υφιστάμενα κτήρια, για κάθε μία από 
τις κατηγορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα 1, παράγραφος 5·

(γ) κτήρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές.

(γ) κτήρια που χρησιμοποιούνται από
δημόσιες αρχές, καθορίζοντας πώς θα 
αυτές θα δώσουν το παράδειγμα 
υιοθετώντας πρώτες τα μέτρα.

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·

(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 για τα νέα κτήρια, 
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·
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(βα) λεπτομέρειες των απαιτήσεων που
έχει θεσπίσει το κράτος μέλος για τα
ελάχιστα επίπεδα ενέργειας για
ανανεώσιμες πηγές σε νέα κτήρια και 
υφιστάμενα κτήρια που υφίστανται 
ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας όπως 
απαιτείται από την οδηγία 2008/xx/ΕΚ 
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και από τα άρθρα 
6 και 7 της παρούσας οδηγίας·

(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 υποστήριξη μέτρων 
ενεργειακών επιδόσεων όπως φορολογικά 
κίνητρα, χρηματοδοτικοί μηχανισμοί ή 
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 μπορούν 
να 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 
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πέντε μήνες από την ημερομηνία της 
αρχικής κοινοποίησης. Οποιαδήποτε
καθυστέρηση στην έγκριση εθνικού
σχεδίου ως αποτέλεσμα της διαδικασίας
αυτής δεν επηρεάζει την καταβολή 
χρηματοδότησης από την Επιτροπή σε 
σχέση με οποιοδήποτε έργο 
περιλαμβάνεται στα σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία.

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. Έως τις 30 Ιουνίου 2010 η Επιτροπή 
διατυπώνει νομοθετικές προτάσεις για 
την καθιέρωση των ελάχιστων προτύπων 
που θα χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη 
σχετικά με τον ορισμό των κτηρίων, των 
οποίων τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή 
μηδενικές, , λαμβάνοντας υπόψη τις 
συνήθεις περιφερειακές καιρικές 
συνθήκες και τις προβλεπόμενες αλλαγές 
των καιρικών συνθηκών με τον χρόνο.

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. Έως το 2015, 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 περαιτέρω μέτρα για την αύξηση 
του αριθμού των κτηρίων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έως τις 30 Ιουνίου 2010 η Επιτροπή πρέπει να θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για τον ορισμό των 
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κτηρίων στα οποία τόσο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαμηλές ή μηδενικές, λαμβάνοντας υπόψη ομαλές περιφερειακές 
καιρικές συνθήκες. Έως το 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλα τα νέα κτήρια
έχουν τόσο κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας όσο και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
χαμηλές ή μηδενικές. Τα κράτη μέλη θα εκπονήσουν εθνικά σχέδια για την αύξηση του αριθμού 
των παρόμοιων κτηρίων. Έως το 2015, η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύσει την έκθεσή της 
σχετικά με την πρόοδο των κρατών μελών.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Οικονομική στήριξη

1. Έως τις 30 Ιουνίου 2010 η Επιτροπή 
διατυπώνει κατάλληλες προτάσεις για τη 
δημιουργία χρηματοδοτικών μηχανισμών 
για τη στήριξη της υλοποίησης των 
απαιτήσεων που εκτίθενται στα άρθρα 5 
έως 9. Αυτές οι προτάσεις 
περιλαμβάνουν:
(α) αύξηση του μέγιστου ποσού της
πρόβλεψης του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη 
επενδύσεων ενεργειακών επιδόσεων και 
ανανεώσιμης ενέργειας βάσει του άρθρου 
7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 
Αυτό το μέγιστο θα ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 15% της συνολικής 
πρόβλεψης·
(β) επέκταση της επιλεξιμότητας έργων
ενεργειακών επιδόσεων και ανανεώσιμης
ενέργειας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -
τουλάχιστον έτσι ώστε οι βελτιώσεις 
ενεργειακών επιδόσεων και η ανανεώσιμη 
ενέργεια για τις κατοικίες να γίνουν 
επιλέξιμα σε όλα τα κράτη μέλη·
(γ) χρήση άλλων κοινοτικών κεφαλαίων
για τη στήριξη της έρευνας και 
ανάπτυξης, εκστρατειών ενημέρωσης ή 
κατάρτισης που συνδέεται με τις 
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ενεργειακές επιδόσεις·
(δ) τη δημιουργία, από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπής, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και τα κράτη μέλη, ενός
Ταμείου Ενεργειακών Επιδόσεων και
Ανανεώσιμης Ενέργειας με στόχο να 
κινητοποιηθούν έως το 2020 δημόσιες 
πιστώσεις και ιδιωτικές επενδύσεις για 
έργα ενεργειακών επιδόσεων και 
ανανεώσιμης ενέργειας που υλοποιούνται 
στα κράτη μέλη, για τους σκοπούς της 
υλοποίησης της παρούσας οδηγίας·
(ε) μειωμένο ΦΠΑ για υπηρεσίες και
προϊόντα που συνδέονται με τη βελτίωση 
των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.
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 
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

Δεδομένου ότι η Επιτροπή προτείνει μια προσέγγιση η οποία ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει
σε αυστηρότερα και ευρύτερα εφαρμοζόμενα ελάχιστα πρότυπα, καθώς και σε νέους στόχους 
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για κτήρια χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα και κατανάλωσης ενέργειας, 
επιβάλλεται να ορισθεί η πηγή χρηματοδότησης για αυτά τα νέα πρότυπα και στόχους.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση 
συστήματος πιστοποίησης των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων. Το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων 
περιλαμβάνει τις ενεργειακές επιδόσεις του 
κτηρίου, την ενέργεια που καταναλώνεται 
όντως ετησίως (όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα Ι, παράγραφος 1) και τιμές 
αναφοράς, όπως ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων  , ώστε να 
επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή τους 
ενοικιαστές του κτηρίου ή τμημάτων 
αυτού  να συγκρίνουν και να αξιολογούν 
τις ενεργειακές επιδόσεις του. Τα κράτη
μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που
θεσπίζονται επιτρέπουν την ευχερή 
σύγκριση μεταξύ  των ενεργειακών 
επιδόσεων διαφόρων κτηρίων κατοικιών 
και μη κατοικιών αντιστοίχως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχει ευχερής σύγκριση μεταξύ των ενεργειακών επιδόσεων διαφόρων 
κτηρίων κατοικιών και μη κατοικιών αντιστοίχως.
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι δημόσιες αρχές δίνουν το
παράδειγμα και πρέπει να υλοποιήσουν
τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στα
πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων
μέσα στην περίοδο ισχύος τους. Τα κράτη
μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν στα εθνικά
τους σχέδια μέτρα με τα οποία να
υποστηρίξουν τις δημόσιες αρχές να 
υιοθετήσουν ταχέως τις βελτιώσεις των 
ενεργειακών επιδόσεων και να 
υλοποιήσουν τις συστάσεις που
περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων εντός της 
περιόδου ισχύος τους. Κατά την 
ανάπτυξη των εθνικών σχεδίων, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διαβουλεύονται με τους 
εκπροσώπους των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές πρέπει να δώσουν το παράδειγμα και πρέπει να υλοποιήσουν τις συστάσεις 
που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
συμπεριλάβουν στα εθνικά τους σχέδια μέτρα με τα οποία να υποστηρίξουν τις δημόσιες αρχές 
σε τούτο, ύστερα από διαβούλευση με τους εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η πιστοποίηση διαμερισμάτων ή 
μονάδων που σχεδιάζονται για χωριστή 

5. Η πιστοποίηση διαμερισμάτων ή 
μονάδων που σχεδιάζονται για χωριστή 
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χρήση σε συγκροτήματα κτηρίων  μπορεί 
να βασίζεται στα εξής:

χρήση σε συγκροτήματα κτηρίων  μπορεί 
να βασίζεται στα εξής:

(α) κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του 
κτηρίου για συγκροτήματα με κοινόχρηστο 
σύστημα θέρμανσης, ή

(α) κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του 
κτηρίου για συγκροτήματα με κοινόχρηστο 
σύστημα θέρμανσης, ή

(β) την αξιολόγηση άλλου 
αντιπροσωπευτικού διαμερίσματος του 
ιδίου συγκροτήματος κτηρίων  .

(β) την αξιολόγηση των ενεργειακών
επιδόσεων του συγκεκριμένου 
διαμερίσματος ή μονάδας.
Το πιστοποιητικό του κτηρίου, με βάση
την αξιολόγηση των ενεργειακών
επιδόσεων του κτηρίου, αναρτάται σε 
περίοπτη θέση ώστε να είναι σαφώς 
ορατό από το ενδιαφερόμενο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πιστοποίηση πρέπει να βασίζεται μόνο στην αξιολόγηση των ενεργειακών επιδόσεων του 
προκείμενου διαμερίσματος ή του συνόλου του κτηρίου. Το πιστοποιητικό του κτηρίου πρέπει
να αναρτάται σε περίοπτη θέση ώστε να είναι σαφώς ορατό από το ενδιαφερόμενο κοινό.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Επιτροπή σχεδιάζει μια κοινή
ευρωπαϊκή ετικέτα "κτηρίου με
εξαιρετικές ενεργειακές επιδόσεις", η
οποία θα αναρτάται στα κτήρια τα οποία 
ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων και υλοποιούν τις 
συστάσεις που περιλαμβάνονται στο 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σήμανση θα είναι κίνητρο για τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές προκειμένου να 
υλοποιήσουν τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων.
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Η Επιτροπή εγκρίνει, έως τις 30 
Ιουνίου 2010, κατευθυντήριες γραμμές 
που προσδιορίζουν ελάχιστα πρότυπα για 
το περιεχόμενο και την παρουσίαση των 
πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων. 
Το περιεχόμενο του πιστοποιητικού είναι
συνταγμένο τόσο στη γλώσσα του 
ιδιοκτήτη όσο και του ενοίκου. Αυτό το 
μέτρο, που αποβλέπει στην τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας με 
συμπλήρωσή τους, εγκρίνεται σύμφωνα 
με τη ρυθμιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 21(2).
Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει τα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με αυτές τις
κατευθυντήριες γραμμές και δεν 
περιορίζει την ελευθερία παροχής 
οικονομικών υπηρεσιών για λόγους που 
συνδέονται με πιστοποιητικό που έχει 
εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να υπάρχουν κοινές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές που να ορίζουν 
ελάχιστα πρότυπα για το περιεχόμενο και την παρουσίαση του πιστοποιητικού ενεργειακών 
επιδόσεων. Αυτά τα κοινά πρότυπα θα βελτιώσουν τις πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό 
σχετικά με τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων.
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν,  έως τις 
30 Ιουνίου 2012, ότι εκδίδεται 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων για 
κτήρια ή τμήματα αυτών τα οποία 
κατασκευάζονται, πωλούνται ή 
εκμισθώνονται, για κτήρια στα οποία 
συνολική επιφάνεια άνω των 250 m² 
χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή και για 
κτήρια τα οποία επισκέπτεται συχνά το 
κοινό και έχουν συνολική ωφέλιμη 
επιφάνεια δαπέδου άνω των 250 m2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθούν οι ενεργειακές επιδόσεις κτηρίων στα οποία συνολική ωφέλιμη 
επιφάνεια δαπέδων άνω των 250 m2 χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή και των κτηρίων τα 
οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό και έχουν συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου άνω των 
250 m2, το πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων εκδίδεται πριν από τις 30 Ιουνίου 2012.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ένας ιδιοκτήτης κτηρίου δικαιούται 
ανά πάσα στιγμή να ζητεί από 
διαπιστευμένο εμπειρογνώμονα να 
εκδίδει, επανυπολογίζει και ενημερώνει 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων, 
ανεξάρτητα από το αν το κτήριο 
ανεγείρεται, ανακαινίζεται, εκμισθώνεται 
ή πωλείται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθούν οι ενεργειακές επιδόσεις κτηρίων, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να
είναι σε θέση να ζητεί παρόμοιο πιστοποιητικό, ανεξάρτητα από το αν το κτήριο ανεγείρεται, 
ανακαινίζεται, εκμισθώνεται ή πωλείται.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στις
περιπτώσεις συνολικής ωφέλιμης 
επιφανείας άνω των 250 m² σε κτήρια για 
τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παράγραφος 1 και τα οποία 
επισκέπτεται συχνά το κοινό, το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων να 
αναρτάται σε περίοπτη από το κοινό θέση.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στις
περιπτώσεις κτηρίων συνολικής ωφέλιμης 
επιφανείας άνω των 250 m², τα οποία 
επισκέπτεται συχνά το κοινό, το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων να 
αναρτάται σε περίοπτη από το κοινό θέση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει και με τις δημόσιες αρχές, στην περίπτωση κτηρίων συνολικής ωφέλιμης 
επιφανείας άνω των 250 m², τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, το πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να αναρτάται σε περίοπτη από το κοινό θέση.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι η έκθεση
κράτους μέλους που αναφέρεται στο
δεύτερο εδάφιο δεν καταδεικνύει την
ισοδυναμία μέτρου που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο, δύναται, μέσα σε έξη 
μήνες από τη λήψη της έκθεσης, να 
ζητήσει από το κράτος μέλος είτε να 
προσκομίσει περαιτέρω στοιχεία είτε να 
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εφαρμόσει συγκεκριμένα επιπρόσθετα 
μέτρα. Εάν, μέσα σε ένα χρόνο από τη
διατύπωση αυτού του αιτήματος, η
Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη από τα 
στοιχεία που παρασχέθηκαν ή από τα 
επιπλέον μέτρα που εφαρμόστηκαν, 
μπορεί να άρει την παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1, 2 και 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να οριστεί μια σαφής διαδικασία για την έγκριση σε περίπτωση χρήσης της 
παρέκκλισης από τις παραγράφους 1, 2 και 3.  Τα κράτη μέλη χρειάζονται βεβαιότητα όταν 
εφαρμόζουν αυτές τις παρεκκλίσεις. 

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά τον καθορισμό των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, στο μέτρο 
του οικονομικά και τεχνικά εφικτού, ότι 
οι επιθεωρήσεις διενεργούνται 
ταυτόχρονα με τις επιθεωρήσεις των 
συστημάτων θέρμανσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 13, έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί το κόστος για τους 
ιδιοκτήτες των κτηρίων και τους 
ενοίκους.

Or. en
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Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1 και 2 τα κράτη μέλη 
μπορεί να αποφασίσουν να  λάβουν 
μέτρα  για να εξασφαλίσουν την παροχή 

συμβουλών στους χρήστες σχετικά με την 
αντικατάσταση συστημάτων κλιματισμού 
ή άλλες τροποποιήσεις στο σύστημα 
κλιματισμού, που μπορεί να 
περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις για την 
αξιολόγηση της απόδοσης και το 
ενδεδειγμένο μέγεθος  του συστήματος 
κλιματισμού. Το συνολικό αποτέλεσμα 
της προσέγγισης αυτής πρέπει να είναι 
ισοδύναμο με εκείνο των διατάξεων των 
παραγράφων 1 και 2 .
Στις περιπτώσεις που  τα κράτη μέλη  

εφαρμόζουν τα μέτρα τα οποία 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου   υποβάλλουν 
στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2011,  έκθεση σχετικά με την 
ισοδυναμία των εν λόγω μέτρων με τα 
μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2. Τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν τις εκθέσεις αυτές στην 
Επιτροπή ανά τριετία. 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.
Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι η έκθεση
κράτους μέλους που αναφέρεται στο
δεύτερο εδάφιο δεν καταδεικνύει την
ισοδυναμία μέτρου που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο, δύναται, μέσα σε έξη 
μήνες από τη λήψη της έκθεσης, να 
ζητήσει από το κράτος μέλος είτε να 
προσκομίσει περαιτέρω στοιχεία είτε να 
εφαρμόσει συγκεκριμένα επιπρόσθετα 
μέτρα. Εάν, μέσα σε ένα χρόνο από τη
διατύπωση αυτού του αιτήματος, η
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Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη από τα 
στοιχεία που παρασχέθηκαν ή από τα 
επιπλέον μέτρα που εφαρμόστηκαν, 
μπορεί να άρει την παρέκκλιση από τις 
παραγράφους 1, 2 και 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να υπάρχει διαδικασία παρεκκλίσεων όπως για τα συστήματα θέρμανσης.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στους εμπειρογνώμονες παρέχεται 
διαπίστευση λαμβανομένων υπόψη των 
προσόντων τους και της ανεξαρτησίας 
τους. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τις
πληροφορίες για τα συστήματα 
κατάρτισης και διαπίστευσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Τα
κράτη μέλη δημοσιοποιούν επίσης τον 
κατάλογο των διαπιστευμένων 
εμπειρογνωμόνων.
Έως το 2011 η Επιτροπή ορίζει
κατευθυντήριες γραμμές που
περιλαμβάνουν ελάχιστα πρότυπα για την 
τακτική κατάρτιση και διαπίστευση 
εμπειρογνωμόνων. Τα μέτρα αυτά, με 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 21 
παράγραφος 2.

Κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει
διαπιστεύσεις που έχουν χορηγηθεί από
άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με αυτές τις
οδηγίες και δεν περιορίζει την ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών ή την ελευθερία 
εγκατάστασης για λόγους που συνδέονται 
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με διαπίστευση που έχει εκδοθεί σε άλλο 
κράτος μέλος.
Τα κράτη μέλη δεν θέτουν παράλογα
εμπόδια στη διαπίστευση προσώπων που 
ικανοποιούν τα ελάχιστα πρότυπα βάσει 
των κοινοτικών οδηγιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εφαρμογή της οδηγίας είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες 
που συνδέονται με τους διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες. Η αμοιβαία αναγνώριση της
διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος θα επιταχύνει την εφαρμογή της οδηγίας. 
Η αμοιβαία αναγνώριση πρέπει να βασίζεται σε κατευθυντήριες γραμμές που θα θεσπιστούν 
από την Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από την 
επιτροπή του άρθρου 20, αξιολογεί την 
οδηγία βάσει της εμπειρίας που αποκτάται 
κατά την εφαρμογή της και, εφόσον 
απαιτείται, υποβάλλει προτάσεις όσον 
αφορά, μεταξύ άλλων,

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από την 
επιτροπή του άρθρου 20, έως το 2015 
αξιολογεί την οδηγία βάσει της εμπειρίας 
που αποκτάται κατά την εφαρμογή της και, 
εφόσον απαιτείται, υποβάλλει προτάσεις 
όσον αφορά, μεταξύ άλλων,

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

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

(β) τη θέσπιση γενικών κινήτρων για την 
εφαρμογή περαιτέρω μέτρων για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτηρίων.

(β) τη θέσπιση γενικών κινήτρων για την 
εφαρμογή περαιτέρω μέτρων για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτηρίων.

(βα) την καθιέρωση παγκοινοτικής
απαίτησης προκειμένου τα υφιστάμενα
κτήρια να έχουν κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας και εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα χαμηλές ή 
μηδενικές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η έκθεση προόδου που παρουσιάζεται από την Επιτροπή πρέπει να αναλύει την τρέχουσα
κατάσταση της εφαρμογής της οδηγίας και να προτείνει μέτρα για την αύξηση του ποσοστού των 
υφισταμένων κτηρίων που έχουν κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και εκπομπές διοξεδίου 
του άνθρακα χαμηλές ή μηδενικές.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη παρέχουν στους ιδιοκτήτες 
ή τους εκμισθωτές των κτηρίων 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τα 
πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και 
τις εκθέσεις επιθεωρήσεων, το σκοπό και 
τους στόχους τους, σχετικά με τους 
οικονομικά συμφέροντες τρόπους 
βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων 
των κτηρίων και τις μεσομακροπρόθεσμες 
οικονομικές επιπτώσεις εάν δεν ληφθούν 
μέτρα για τη βελτίωση των ενεργειακών 
επιδόσεων των κτηρίων. Οι εκστρατείες
ενημέρωσης αποβλέπουν να ενθαρρύνουν 
τους ιδιοκτήτες ή τους ενοίκους να 
καλύψουν και να υπερκαλύψουν τα 
ελάχιστα πρότυπα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εκστρατείες ενημέρωσης πρέπει να παρουσιάζουν τους στρατηγικούς στόχους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων και τα μέτρα που 
αποβλέπουν να υποστηρίξουν τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να 
βελτιώσουν τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων.
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Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης, με
συμμετοχή από τοπικές και
περιφερειακές αρχές ότι διατίθενται οι
κατάλληλες οδηγίες σε όσους είναι 
υπεύθυνοι για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας με προγραμματισμό 
και επιβολή των οικοδομικών προτύπων. 
Ειδικότερα, αυτή η καθοδήγηση και
κατάρτιση ενισχύει τη σημασία της
βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων
και επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο
βέλτιστος συνδυασμός βελτιώσεων των 
ενεργειακών επιδόσεων, χρήσης 
ανανεώσιμης ενέργειας και χρήσης 
τηλεθέρμανσης και ψύξης κατά τον 
προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την 
ανέγερση και την ανακαίνιση 
βιομηχανικών περιοχών ή περιοχών 
κατοικιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατίθεται η κατάλληλη καθοδήγηση και κατάρτιση μέσω του 
προγραμματισμού και της επιβολής των οικοδομικών προτύπων. Ειδικότερα, αυτή η 
καθοδήγηση και κατάρτιση ενισχύει τη σημασία της βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων και 
επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο βέλτιστος συνδυασμός βελτιώσεων των ενεργειακών 
επιδόσεων, χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας και χρήσης τηλεθέρμανσης και ψύξης κατά τον 
προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την ανέγερση και την ανακαίνιση βιομηχανικών περιοχών ή 
περιοχών κατοικιών.
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Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε να εκπαιδεύουν 
περισσότερους εγκαταστάτες και να 
εξασφαλίζουν την εκπαίδευση σε 
υψηλότερο επίπεδο επάρκειας για την 
εγκατάσταση και ενσωμάτωση της 
απαιτούμενης ενεργειακά αποδοτικής και 
ανανεώσιμης τεχνολογίας, έτσι ώστε να 
μπορέσουν να διαδραματίσουν τον 
κεφαλαιώδη ρόλο που τους αρμόζει στην 
υποστήριξη της βελτίωσης των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να διατεθεί κατάλληλη κατάρτιση του εγκαταστάτες. Αυτή η κατάρτιση  πρέπει να
ενισχύει τη σημασία της βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως το 2010, η Επιτροπή δημιουργεί
ιστοθέση, η οποία περιέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
(α) την τελευταία έκδοση κάθε
Προγράμματος Δράσης Ενεργειακής
Απόδοσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 
14, παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ·
(β) στοιχεία για ευρωπαϊκά μέτρα που
ισχύουν εκείνη τη στιγμή σε κοινοτικό
επίπεδο για τη βελτίωση των ενεργειακών 
επιδόσεων των κτηρίων, 
συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 
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εφαρμόσιμου 
χρηματοδοτικού/φορολογικού 
μηχανισμού, την κατάλληλη αίτηση ή τα 
στοιχεία επαφής·
(γ) στοιχεία για εθνικά προγράμματα
δράσης και εθνικά περιφερειακά και
τοπικά μέτρα που βρίσκονται σε
εφαρμογή εκείνη τη στιγμή σε κάθε 
κράτος μέλος για τη βελτίωση των 
ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων, 
συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 
εφαρμόσιμου 
χρηματοδοτικού/φορολογικού 
μηχανισμού, την κατάλληλη αίτηση ή τα 
στοιχεία επαφής
(δ) παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
για τη βελτίωση των ενεργειακών 
επιδόσεων των κτηρίων.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο βρίσκονται σε μορφή
εύκολα προσπελάσιμη και κατανοητή από
συνήθεις ενοίκους, ιδιοκτήτες και 
επιχειρήσεις από όλα τα κράτη μέλη, 
καθώς και από όλες τις τοπικές, 
περιφερειακές και εθνικές αρχές. 
Βρίσκονται σε μορφή που υποβοηθά τα
άτομα και τους οργανισμούς να
εκτιμήσουν εύκολα τη στήριξη που τους
είναι διαθέσιμη για να βελτιώσουν τις 
ενεργειακές επιδόσεις κτηρίων και να 
συγκρίνουν τα μέτρα στήριξης μεταξύ 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση της οδηγίας θα επιταχυνθεί με τη δημιουργία ιστοθέσης, η οποία θα δημιουργηθεί
και θα ενημερώνεται από την Επιτροπή από κοινού με τα κράτη μέλη και θα έχει σκοπό να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους να λαμβάνουν και να μοιράζονται 
πληροφορίες για τις βέλτιστες πρακτικές και για τα εθνικά προγράμματα και τους διαθέσιμους 
χρηματοδοτικούς και φορολογικούς μηχανισμούς.
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Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
για παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων οι 
οποίες έχουν θεσπιστεί σε εκτέλεση της 
παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η 
εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις που 
προβλέπονται πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο και 
κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση το συντομότερο δυνατόν.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
για παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων οι 
οποίες έχουν θεσπιστεί σε εκτέλεση της 
παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η 
εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις που 
προβλέπονται πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο και 
κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση το συντομότερο δυνατόν. Τα
κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία σχετικά με
την αποτελεσματικότητα των διατάξεων 
για τις κυρώσεις στα Προγράμματα 
Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 14(2) της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να αναλυθεί η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη..

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙV α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα V
Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτηρίων
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Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν έναν ή 
περισσότερους από τους εξής 
κανονισμούς:
(α) μειώσεις ΦΠΑ για αγαθά και
υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, 
υψηλών ενεργειακών επιδόσεων και 
ανανεώσιμης ενέργειας·
(β) άλλες μειώσεις φόρων για αγαθά και
υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας ή για 
ενεργειακώς αποδοτικά κτήρια, 
συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων στους 
φόρους εισοδήματος ή ακίνητης 
περιουσίας·
(γ) άμεσες επιδοτήσεις·
(δ) συστήματα επιδοτούμενων δανείων ή 
δανείων χαμηλού επιτοκίου·
(τ) προγράμματα επιχορηγήσεων·
(στ) προγράμματα εγγυήσεων δανείων·
(ζ) απαιτήσεις ή συμφωνίες με
προμηθευτές ενέργειας για προσφορά
οικονομικής συνδρομής σε όλες τις 
κατηγορίες καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης 
Ενεργειακών Επιδόσεων.
Τα οικονομικά ή φορολογικά κίνητρα
πρέπει να υποστηρίζουν την εκτέλεση των 
συστάσεων που περιλαμβάνονται στο 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συνδέεται τεχνικά με την τροπολογία 31. Δεδομένου ότι η Επιτροπή προτείνει
μια προσέγγιση η οποία ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρότερα και ευρύτερα
εφαρμοζόμενα ελάχιστα πρότυπα, καθώς και σε νέους στόχους για κτήρια χαμηλών και 
μηδενικών εκπομπών άνθρακα και κατανάλωσης ενέργειας, επιβάλλεται να ορισθεί η πηγή 
χρηματοδότησης για αυτά τα νέα πρότυπα και στόχους.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σημασία των ενεργειακών επιδόσεων

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από σημαντικές βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες προκλήσεις που συνδέονται με την προσφορά και ζήτηση ενέργειας.

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα αειφόρο μέλλον με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Η ΕΕ
έχει θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους για το 2020: περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 20% (30% εφόσον επιτευχθεί διεθνής συμφωνία), εξοικονόμηση του 20% της 
κατανάλωσης ενέργειας μέσω της αυξημένης ενεργειακής απόδοσης και κάλυψη του 20% 
των ενεργειακών μας αναγκών από ανανεώσιμες πηγές.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει επίσης σοβαρή οικονομική ύφεση. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,2% στην
ΕΕ-27 κατά το τρίτο τρίμηνο του 2008, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στη ζώνη
του ευρώ (ΖΕ-15) το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 7,8% το 
Νοέμβριο του 2008. 

Η τιμή και η αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού θα αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα
τόσο για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ όσο και για την ευημερία των πολιτών της. Σε
επίπεδο ΕΕ τα δύο τελευταία χρόνια οι τιμές της ενέργειας για τα νοικοκυριά έχουν 
σημειώσει αισθητή άνοδο: κατά 15% για το ηλεκτρικό, κατά 21% για τη βενζίνη και κατά 
28% για το φυσικό αέριο. Τούτο αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα πιο ευπαθή 
μέλη της κοινωνίας.

Η προώθηση "πράσινων" θέσεων εργασίας έχει το δυναμικό να αποτελέσει καίριο τμήμα 
του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ. Οι επενδύσεις στις ενεργειακές επιδόσεις, οι οποίες συχνά
είναι εντάσεως εργασίας, έχουν να διαδραματίσουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης. Από έρευνα που εκπονήθηκε κατόπιν ανάθεσης από την Επιτροπή, 
προκύπτει ότι οι επενδύσεις στις ενεργειακές επιδόσεις παράγουν τουλάχιστον ίση 
απασχόληση όσο οι επενδύσεις σε παραδοσιακές υποδομές (δρόμοι, γέφυρες ή μεταφορά 
ενέργειας).

Η κρίση του φυσικού αερίου στα τέλη του 2008 και τις αρχές του 2009 υπογράμμισε τις
προκλήσεις για την ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ και την εξάρτησή της από 
εξωτερικό εφοδιασμό σε φυσικό αέριο. Η ΕΕ-27 από εισαγωγές για το 51% των ενεργειακών 
αναγκών της.

Η αύξηση των ενεργειακών επιδόσεων είναι οι οικονομικά αποδοτικότερος τρόπος
προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της σε σχέση με τις εκπομπές CO2, να 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις, να αντιμετωπίσει 
τον κοινωνικό αντίκτυπο της αύξησης των τιμών της ενέργειας και να μειώσει την 
αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από εξωτερικούς προμηθευτές ενέργειας.

Η βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 
40% της κατανάλωσης ενέργειας, είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιμο βήμα. Λαμβάνοντας υπόψη το
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πλαίσιο που περιγράφτηκε παραπάνω, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή προκειμένου η ΕΕ να 
επανεξετάσει και να βελτιώσει την οδηγία για τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων.

Φραγμοί στην πρόοδο

Η διακηρυγμένη πρόθεση της Επιτροπής κατά την πρόταση αυτής της αναδιατύπωσης είναι 
διττή:
 Να εφαρμοσθεί η εμπειρία που έχει κτηθεί μετά τη θέση σε ισχύ της αρχικής οδηγίας το 

2002·
 Να εξασφαλισθεί μια περισσότερο ομοιόμορφη και αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων 

του νομοθετικού κειμένου.

Η αρχή της αναδιατύπωσης έγινε σε γενικές γραμμές ευνοϊκά δεκτή στους κλάδους της 
οικοδομής και της ενέργειας. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι η πρόταση δεν χρειάζεται 
προσεκτική εξέταση και τροποποιήσεις.

Ειδικότερα, η αναδιατύπωση αντιμετωπίζει μια πρόκληση λαμβάνοντας υπόψη το 
απογοητευτικό επίπεδο υλοποίησης της τρέχουσας οδηγίας. 22 από τα κράτη μέλη
διατείνονται ότι έχουν μεταφέρει την οδηγία πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο, αλλά η
Επιτροπή έχει εκφράσει απογοήτευση με το επίπεδο υλοποίησης των μέτρων ενεργειακής
απόδοσης σε πολλά κράτη μέλη· και (παρόλο που δεν υπάρχουν απτά δεδομένα) επικρατεί η 
αίσθηση ότι ο αριθμός των νέων κτηρίων, καθώς και των ανακαινίσεων, όπου 
ενσωματώνονται αισθητές βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης, είναι χαμηλός σε πολλά κράτη 
μέλη.

Ορισμένοι από τους φραγμούς στην πρόοδο είναι:

1. Έλλειψη επίγνωσης για τη δυνατότητα οικονομικών εξοικονομήσεων. Αυτός ο φραγμός
πρέπει να αρθεί με εκστρατείες ενημέρωσης.

2. Αβεβαιότητα και δυσπιστία ως προς την ποσότητα των εξοικονομήσεων που θα 
επιτευχθούν. Η πιστοποίηση και η διαχείριση ποιότητας μπορούν να βοηθήσουν να αυξηθεί η 
εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

3. Έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση για μεγάλες επενδύσεις σε μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας. Οι κυβερνήσεις πρέπει να συγκροτήσουν προγράμματα
οικονομικής στήριξης και να βοηθήσουν ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι τράπεζες μπορούν να 
προσφέρουν χρηματοδότηση.

4. Η προσπάθεια που απαιτείται, ιδίως όταν πρόκειται για ανακαινίσεις. Οι εκστρατείες 
ενημέρωσης και τα προγράμματα στήριξης πρέπει να εστιαστούν στις φυσικές ευκαιρίες 
επενδύσεων, π.χ. όταν αλλάζει ο ένοικος, σε συνδυασμό με τοπικά προγράμματα 
αναβάθμισης.

Βελτιώσεις που απαιτούνται στην οδηγία

Οικονομικά:
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Η οδηγία πρέπει να αντανακλά την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση η οποία θα συνοδεύει 
τα ελάχιστα πρότυπα και τις απαιτήσεις που θα θεσπιστούν. Ο στόχος της οδηγίας θα
επιτευχθεί μόνο εφόσον διατίθεται ένα μίγμα χρηματοδοτικών μηχανισμών, οι οποίοι στην 
ιδανική περίπτωση θα απευθύνονται στα πιο ευπαθή νοικοκυριά.

Υπάρχουν πολλοί ενδεχόμενοι μηχανισμοί τους οποίους μπορεί και πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη και/ή η Επιτροπή:
 Έργα με απευθείας δημόσια δαπάνη.
 Εγγυήσεις δανείων και επιδοτήσεις (χρήσιμες όταν είναι δύσκολο να ληφθεί δάνειο).
 Κοινωνικές επιχορηγήσεις.
 Εκπτώσεις ΦΠΑ για υπηρεσίες και προϊόντα που συνδέονται με τη βελτίωση των 

ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.
 Μειώσεις φορολογίας ακινήτων.
 Καινοτόμα πρότυπα χρηματοδότησης - π.χ. χρηματοδότηση με αποπληρωμή που θα 

βασίζεται στις εξοικονομήσεις που γίνονται από τους λογαριασμούς ενέργειας.
 Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ενεργειακών Επιδόσεων και Ανανεώσιμης 

Ενέργειας το οποίο θα υποστηρίζει την υλοποίησης της οδηγίας.

Μέχρι σήμερα, επιτρεπόταν η περιορισμένη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για τις 
ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων, μόνο για τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ή μετά. Η Επιτροπή προτείνει να επεκταθεί αυτή η 
ευκαιρία σε όλα τα κράτη μέλη. Ο εισηγητής προτείνει αύξηση από 3% σε 15% για το
μέγιστο ποσό χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ που μπορεί να διατεθεί σε τέτοια έργα.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Έχει ζωτική σημασία όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες να αποκτήσουν επίγνωση των
ωφελημάτων της βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων και να έχουν πρόσβαση σε σχετικές 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές.

Πρέπει να αναπτυχθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός πόρος - μια ιστοθέση και μια βάση δεδομένων
- που να περιέχει όλη την ισχύουσα νομοθεσία, όλα τα δημόσια προγράμματα που προωθούν 
κτήρια χαμηλών εκπομπών CO2 και υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς και όλους τους 
ισχύοντες χρηματοδοτικούς και φορολογικούς μηχανισμούς.

Οι εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πρέπει να εστιάζονται σε πτυχέςε που δεν
καλύπτονται από τα ελάχιστα πρότυπα.

Τοπικές και περιφερειακές αρχές

Τα κράτη μέλη έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση βελτιώσεων στην 
ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

Πρέπει να γίνεται διαβούλευση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για την ανάπτυξη της 
Τυποποιημένης Μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των ελάχιστων προτύπων.
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Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι διατίθεται καθοδήγηση και κατάρτιση 
στις υπηρεσίες χωροταξίας και πολεοδομίας έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη 
το βέλτιστο συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνολογιών υψηλής απόδοσης και 
συστημάτων συλλογικής θέρμανσης και ψύξης κατά τη χωροταξία, το σχεδιασμό, την 
ανέγερση και την ανακαίνιση βιομηχανικών κτηρίων και κατοικιών.

Πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων 

Οι "ενεργειακές επιδόσεις" όπως ορίζονται από την οδηγία μπορεί να μην αντανακλούν την 
πραγματική χρήση ενέργειας. Για κτήρια των οποίων συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδων
άνω των 250 m2 καταλαμβάνεται από δημόσια αρχή και για κτήρια τα οποία επισκέπτεται 
συχνά το κοινό και τα οποία έχουν συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδων άνω των 250 m2

είναι σκόπιμο να παρέχονται και να παρουσιάζονται πληροφορίες στα πιστοποιητικά 
ενεργειακών επιδόσεων που να αφορούν την πραγματική χρήση της ενέργειας.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα παρουσιαζόμενα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων 
σε κτήρια που χρησιμοποιούν οι δημόσιες αρχές και σε άλλα κτήρια όπου συχνάζει το κοινό, 
πρέπει να είναι προσιτές και εύκολα συγκρίσιμες. Η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει κοινά
πρότυπα για την παρουσίαση, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής ενεργειακής σήμανσης για 
παρόμοια κτήρια.

Δεδομένου ότι τα κτήρια που χρησιμοποιούν οι δημόσιες αρχές πρέπει να διαδραματίσουν
παραδειγματικό ρόλο στην επίδειξη και την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, είναι 
εύλογο να απαιτηθεί από αυτά να υλοποιήσουν τις συστάσεις που περιέχουν τα πιστοποιητικά 
ενεργειακών επιδόσεων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, όλοι οι ιδιοκτήτες
κτηρίων πρέπει να έχουν το δικαίωμα δρομολόγησης ή αναθεώρησης πιστοποιητικού ανά 
πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς εμπειρογνώμονες εάν διαφωνούν με τις 
συστάσεις που διατυπώνονται.

Τέλος, επιβάλλεται να υπάρξει μεγαλύτερη τυποποίηση και αμοιβαία αναγνώριση τόσο για τα 
πιστοποιητικά όσο και για την εκπαίδευση και διαπίστευση των εμπειρογνωμόνων που τα 
παρέχουν, σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες
γραμμές και για τα δύο αυτά θέματα.

Ελάχιστα πρότυπα

Ο εισηγητής υποστηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής να εξασφαλίσει τη σύγκλιση μεταξύ
κρατών μελών με βάση τα ελάχιστα πρότυπά τους, και τα προτεινόμενα ευρέα 
χρονοδιαγράμματα. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει ευελιξία ώστε να αντικατοπτρίζονται οι 
γεωγραφικές και κλιματικές διαφορές και ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει ότι τα πρότυπα είναι 
αυστηρά και βάσιμα. Ωστόσο, απαιτούνται ορισμένες μικρές βελτιώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς βελτιώσεις στην τεχνολογία και την τεχνογνωσία των
κατασκευών, και με βάση  τις εμπειρίες εφαρμογής από τα κράτη μέλη, είναι λογικό η 
Επιτροπή να επανεξετάζει και να ενημερώνει τακτικά την τυποποιημένη μεθοδολογία για τον 
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υπολογισμό της βέλτιστης από πλευράς κόστους ενεργειακής απόδοσης.

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να παρέχουν κίνητρα σε νέα κτήρια που δεν ικανοποιούν τα 
βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ενεργειακών επιδόσεων τα οποία συνεπάγεται η 
τυποποιημένη μεθοδολογία, μετά το 2014. Ωστόσο, ο εισηγητής ανησυχεί μήπως η εφαρμογή
αυτού του χρονοδιαγράμματος στις ανακαινίσεις είναι προβληματική - ο προγραμματισμός
και η εκτέλεση έργων ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας είναι χρονοβόρα διαδικασία και έτσι η 
ημερομηνία του 2014 ίσως σημαίνει ότι σημαντικά έργα μεγάλης κλίμακας σε πολλές χώρες 
θα καθυστερήσουν και θα διαταραχθούν.

Σε σχέση με τις εξαιρέσεις, ο εισηγητής δεν βλέπει για ποιο λόγο οι δευτερεύουσες κατοικίες 
πρέπει να εξαιρεθούν από τα ελάχιστα πρότυπα. Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί ότι τα δύο
χρόνια είναι πολύ μικρό διάστημα για να ορισθεί η προσωρινή χρήση ενός κτηρίου - για 
παράδειγμα, οι μεγάλες εταιρείες θα χρειασθεί να εγκατασταθούν προσωρινά σε κτήρια για 
μεγαλύτερα διαστήματα, όσο τα κεντρικά τους γραφεία θα ανακαινίζονται.

Ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής να επεκταθούν τα ελάχιστα πρότυπα 
σε όλες τις μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις. Αλλά ισχύει η  εξαίρεση με βάση την τεχνική και 
οικονομική εφικτότητα. Είναι πιθανό διάφορα κράτη μέλη, ακόμα και διαφορετικές τοπικές
αρχές επιβολής του νόμου, να ορίζουν την εφικτότητα με διαφορετικό τρόπο και έτσι 
απαιτείται σαφής καθοδήγηση σε αυτόν τον τομέα.

Κτήρια χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα

Εδώ οι προτάσεις της Επιτροπής μπορούν να ενισχυθούν. Δεν υπάρχει λόγος να μην
ικανοποιούν όλα τα νέα κτήρια το πρότυπο αυτό έως το 2020. Τα δημόσια κτήρια πρέπει να 
το ικανοποιούν νωρίτερα.

Η Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει έως το 2013 πρόταση για τον κοινό ορισμό κτηρίων με
χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές άνθρακα και συγκριτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη στην εξειδίκευση των εθνικών σχεδίων και ορισμών. Προκειμένου να
εξασφαλισθεί ότι όλες οι παράμετροι θα λαμβάνονται αυστηρά, αποτελεσματικά και σωστά 
υπόψη, το θέμα πρέπει να εμπίπτει στην συναπόφαση και όχι στην επιτροπολογία.

Επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού

Δεδομένου ότι οι επιθεωρήσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού ενδέχεται να
αποτελέσουν σημαντικό γραφειοκρατικό φόρτο για τους ιδιοκτήτες κτηρίων, επιβάλλεται οι 
επιθεωρήσεις να είναι εναρμονισμένες, στην ιδανική δε περίπτωση να συμβαίνουν 
ταυτόχρονα.

Η Επιτροπή παρέχει εξαίρεση από τις τακτικές επιθεωρήσεις των συστημάτων θέρμανσης εάν 
τα κράτη μέλη λάβουν άλλα μέτρα τα οποία είναι "ισοδύναμα". Ο ίδιος κανόνας πρέπει να
ισχύει για τα συστήματα κλιματισμού. Ωστόσο, η Επιτροπή φαίνεται να μην έχει μέσο να
παρεμποδίσει την παρέκκλιση εάν κατά τη γνώμη της τα μέτρα δεν είναι στην 
πραγματικότητα ισοδύναμα. Αυτό πρέπει να διορθωθεί.
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