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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

1.1. Σκοπός 

Στόχος της αναδιατύπωσης της οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων1, εφεξής 
«ΟΕΕΚ», είναι η αποσαφήνιση και η απλοποίηση ορισµένων διατάξεων, η επέκταση του 
πεδίου εφαρµογής της οδηγίας, η ενίσχυση ορισµένων διατάξεών της ώστε να καταστούν 
αποτελεσµατικότερες και η απόδοση ηγετικού ρόλου στον δηµόσιο τοµέα. Έτσι θα καταστεί 
ευκολότερη η µεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ΟΕΕΚ και η εφαρµογή της και θα αξιοποιηθεί 
σηµαντικό µέρος του εναποµένοντος οικονοµικά συµφέροντος δυναµικού του κτηριακού 
τοµέα. Ταυτόχρονα, διατηρούνται οι στόχοι και οι αρχές της ισχύουσας οδηγίας και εκ νέου 
εναπόκειται στα κράτη µέλη, όπως και προηγουµένως, να καθορίσουν τις συγκεκριµένες 
απαιτήσεις και τους τρόπους εφαρµογής της οδηγίας. 

1.2. Πολιτικοί στόχοι της ΕΕ και ο τοµέας των κτηρίων 

Τον Ιανουάριο του 2007 η Επιτροπή πρότεινε λεπτοµερή δέσµη µέτρων για το κλίµα και την 
ενέργεια2 η οποία περιλάµβανε στόχους µείωσης κατά 20-20-20% της κατανάλωσης 
ενέργειας και των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, καθώς και αυξηµένο µερίδιο των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για το 2020. Η δέσµη µέτρων εγκρίθηκε από το εαρινό 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2007. Οι παραπάνω στόχοι θεσπίστηκαν µε βάση τα διογκούµενα 
επιστηµονικά στοιχεία για την κλιµατική αλλαγή, τις υψηλές τιµές της ενέργειας καθώς και 
την αυξανόµενη εξάρτηση από εισαγόµενη ενέργεια και τις πιθανές γεωπολιτικές επιπτώσεις 
από την εξάρτηση αυτή. Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας µπορεί σαφώς να συµβάλλει 
σηµαντικά στην επίτευξη των εν λόγω στόχων. Ο κτηριακός τοµέας παρέχει πολλές 
οικονοµικά συµφέρουσες ευκαιρίες για δράση ενώ ταυτόχρονα συµβάλλει και στην ευηµερία 
των πολιτών της ΕΕ. 

Ο τοµέας των κτηρίων – δηλ. οι κατοικίες και τα εµπορικά κτήρια – είναι ο µεγαλύτερος 
χρήστης ενέργειας και η µεγαλύτερη πηγή εκποµπών CO2 στην ΕΕ και ευθύνεται για το 40% 
περίπου της συνολικής τελικής ενεργειακής κατανάλωσης και των εκποµπών CO2 στην ΕΕ. Ο 
τοµέας διαθέτει σηµαντικό ανεκµετάλλευτο δυναµικό για οικονοµικώς συµφέρουσα 
εξοικονόµηση ενέργειας, το οποίο εάν αξιοποιηθεί µπορεί να σηµαίνει ότι το 2020 η ΕΕ θα 
καταναλώνει 11% λιγότερη τελική ενέργεια. Αυτό µε τη σειρά του µεταφράζεται σε πολλά 
οφέλη, όπως µειωµένες ενεργειακές ανάγκες, µειωµένη εξάρτηση από τις εισαγωγές και 
µικρότερες επιπτώσεις στο κλίµα, µειωµένα τιµολόγια ενέργειας, αύξηση θέσεων εργασίας 
και τόνωση της ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.  

Τα κτήρια αντιστοιχούν ουσιαστικά στις ανάγκες και τις προτιµήσεις όλων των ευρωπαίων 
πολιτών στα συγκεκριµένα περιβάλλοντά τους και συνεπώς συχνά θεωρούνται ως ζήτηµα 
ζωτικής αρµοδιότητας για τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές. Ταυτόχρονα, τα 
προϊόντα δοµικών κατασκευών, οι συσκευές και οι υπηρεσίες αποτελούν σηµαντικό µέρος 
της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και σήµερα πολλοί εργαζόµενοι και επιχειρήσεις δεν 

                                                 
1 ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65-71 
2 COM (2007) 1 
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περιορίζονται σε µία µόνον χώρα. Επιπλέον, ο τοµέας των κτηρίων είναι ζωτικής σηµασίας 
προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι όσον αφορά την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή µε 
το µικρότερο δυνατό κόστος για τα µεµονωµένα άτοµα και την κοινωνία σε όλες τις χώρες, η 
δε προστιθέµενη αξία των κοινών προσπαθειών είναι σηµαντική. Αυτό δικαιολογεί 
περαιτέρω τη δράση σε επίπεδο ΕΕ.  

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2.1. Οδηγία για τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων  

Η ΟΕΕΚ αποτελεί το κύριο νοµικό εργαλείο της Κοινότητας για µιαν ολιστική προσέγγιση 
της αποτελεσµατικής χρήσης ενέργειας στον τοµέα των κτηρίων. Ο κύριος στόχος της ΟΕΕΚ 
είναι η προώθηση της οικονοµικώς συµφέρουσας βελτίωσης των συνολικών ενεργειακών 
επιδόσεων των κτηρίων. Οι διατάξεις της καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες για θέρµανση 
χώρων και παραγωγή ζεστού νερού, ψύξη, αερισµό και φωτισµό για νέα και υφιστάµενα 
κτήρια κατοικιών και µη. Οι περισσότερες από τις υφιστάµενες διατάξεις εφαρµόζονται σε 
όλα τα κτήρια ανεξαρτήτως µεγέθους είτε χρησιµοποιούνται ως κατοικίες είτε όχι. Ορισµένες 
διατάξεις εφαρµόζονται µόνο σε συγκεκριµένους τύπους κτηρίων. Η οδηγία συνδυάζει σε ένα 
νοµικό κείµενο διάφορα µέσα κανονιστικής (όπως η υποχρέωση των κρατών µελών να 
καθορίζουν απαιτήσεις για τις ενεργειακές επιδόσεις νέων και µεγάλων υφιστάµενων κτηρίων 
που υποβάλλονται σε ανακαίνιση µεγάλης κλίµακας) και πληροφοριακής φύσης (όπως τα 
πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και οι απαιτήσεις για επιθεώρηση των συστηµάτων 
θέρµανσης και κλιµατισµού). 

Η ΟΕΕΚ δεν καθορίζει επίπεδα για ολόκληρη την ΕΕ, αλλά υποχρεώνει τα κράτη µέλη να 
θεσπίσουν τις συγκεκριµένες απαιτήσεις και τους συναφείς µηχανισµούς. Συνεπώς, η οδηγία 
λαµβάνει πλήρως υπόψη τις εθνικές/περιφερειακές οριακές συνθήκες όπως το εξωτερικό 
κλίµα και τις µεµονωµένες παραδόσεις κατασκευής κτηρίων. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
υπερβούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία και να είναι πιο φιλόδοξα. 
Έχει σηµειωθεί καθυστέρηση στην εφαρµογή της ΟΕΕΚ, αλλά σήµερα 22 κράτη µέλη 
δηλώνουν ότι την έχουν ενσωµατώσει πλήρως (υπό αξιολόγηση από την Επιτροπή). Μέχρι 
τώρα, µία από τις κύριες επιτυχίες της ΟΕΕΚ ήταν η ένταξη της ενεργειακής απόδοσης των 
κτηρίων στο πολιτικό θεµατολόγιο, η ενσωµάτωση της στους κτηριοδοµικούς κανονισµούς 
και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέµα αυτό.  

2.2. Άλλα νοµοθετικά µέσα  

Εκτός από την ΟΕΕΚ, αρκετές άλλες οδηγίες πραγµατεύονται ενεργειακά ζητήµατα σε 
κτήρια, π.χ. η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασµό προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια 
(2005/32/ΕΚ)3, η οδηγία για την προώθηση της συµπαραγωγής ενέργειας (2004/8/ΕΚ)4, η 
οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 
(2006/32/ΕΚ)5, και η προτεινόµενη οδηγία σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιµες πηγές6. Συναφείς διατάξεις για τα κτήρια περιέχονται επίσης στην οδηγία 

                                                 
3 ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 29-58. 
4 ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50-60. 
5 ΕΕ L 114 της 27.4.2006 
6 COM (2008) 30 
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για τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ)7, καθώς και στο σχέδιο 
δράσης για τη βιώσιµη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιµη βιοµηχανική πολιτική8.  

Παρόλο που οι ανωτέρω οδηγίες δεν αναφέρονται ρητά στην πρόταση, επειδή αυτό δεν 
αποτελεί συνήθη νοµική πρακτική, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος δέσµης εργαλείων για την 
προώθηση της βιώσιµης κατασκευής και της χρήσης του κτηριακού αποθέµατος της ΕΕ, τα 
δε κράτη µέλη οφείλουν να τις λάβουν πλήρως υπόψη όταν αναπτύσσουν τις δικές τους 
πολιτικές για τον εν λόγω τοµέα. 

2.3. Υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω δράση; 

Παρά τις δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί, ένα τεράστιο δυναµικό οικονοµικώς 
συµφέρουσας εξοικονόµησης ενέργειας παραµένει ανεκµετάλλευτο. Αυτό σηµαίνει ότι δεν 
έχει πλήρως αξιοποιηθεί µεγάλο µέρος από τα δυνάµει κοινωνικά, οικονοµικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό οφείλεται στην 
πολυπλοκότητα του τοµέα και σε αδυναµίες της αγοράς, αλλά και σε ορισµένους 
περιορισµούς της διατύπωσης και του πεδίου εφαρµογής ορισµένων διατάξεων της 
ισχύουσας ΟΕΕΚ καθώς και στο χαµηλό επίπεδο των φιλοδοξιών όσον αφορά την εφαρµογή 
της από ορισµένα κράτη µέλη.  

3. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

3.1. ∆ιαβουλεύσεις, συγκέντρωση δεδοµένων και χρήση εµπειρογνωµοσύνης 

Η πρόταση αναδιατύπωσης της ΟΕΕΚ καταρτίστηκε βάσει πολυάριθµων εισηγήσεων από τα 
κράτη µέλη και τους ενδιαφερόµενους φορείς οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο διάφορων 
ευκαιριών συµπεριλαµβανοµένης και διαδικτυακής διαβούλευσης. Η λεπτοµερής ανάλυση 
επιπτώσεων των διάφορων προτεινόµενων εναλλακτικών επιλογών πραγµατοποιήθηκε αφού 
εξετάστηκαν οι οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις τους και 
λαµβανοµένων υπόψη των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.  

3.2. Εκτίµηση επιπτώσεων 

Η εκτίµηση των επιπτώσεων (ΕΕ) απέδειξε σαφώς ότι η αναθεώρηση της ΟΕΕΚ αποτελεί 
την ενδεδειγµένη ενέργεια ώστε να επιτευχθούν οι πολιτικοί στόχοι της ΕΕ. Η ισχύουσα 
οδηγία αποτελεί το σηµείο εκκίνησης και την «σπονδυλική στήλη». Ωστόσο, πρέπει να 
τονιστεί ότι η λύση έγκειται σε ενοποιηµένο µίγµα µέσων άσκησης πολιτικής. Έτσι, για να 
συµπληρωθεί η εφαρµογή της οδηγίας απαιτούνται και άλλα µη κανονιστικά µέτρα τα οποία 
από µόνα τους δεν επαρκούν. Συνεπώς, πρέπει να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν 
περαιτέρω οι προσπάθειες για την παροχή περισσότερων πληροφοριών, την κατάρτιση 
εµπειρογνωµόνων και την επίτευξη συµφωνιών για οικειοθελείς δράσεις. Επιπλέον, 
απαιτούνται προσπάθειες για τη θέσπιση οικονοµικών και φορολογικών κινήτρων στο σωστό 
επίπεδο προκειµένου να ενθαρρυνθεί η αποτελεσµατική χρήση των πόρων.  

Από την ΕΕ προέκυψε το συµπέρασµα ότι αρκετές πτυχές της ΟΕΕΚ πρέπει να 
αντιµετωπιστούν µε δύο τρόπους. Πρώτον, πρέπει να αποσαφηνιστούν οι αµφιλεγόµενες 
διατυπώσεις. Επίσης, προτάθηκε η χρήση της αναδιατύπωσης (αντί για τροποποίηση). 

                                                 
7 ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12-26.. 
8 COM(2008) 397/3 
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∆εύτερον, πρέπει να ενισχυθούν οι κύριοι πυλώνες της ισχύουσας οδηγίας (απαιτήσεις όσον 
αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις για νέα και υφιστάµενα κτήρια που υποβάλλονται σε 
ανακαίνιση µεγάλης κλίµακας, πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και επιθεώρηση 
συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού). Οι εναλλακτικές επιλογές που εξετάστηκαν στο 
πλαίσιο κάθε πυλώνα περιλαµβάνουν µίγµα µέσων άσκησης πολιτικής καθώς και µη 
κανονιστικές εναλλακτικές λύσεις. Θα επιτρέψουν την πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού της 
ισχύουσας ΟΕΕΚ και τη διεύρυνση της απήχησής της. 

Είναι σηµαντικές οι ελάχιστες συνολικές επιπτώσεις των εναλλακτικών επιλογών που 
θεωρήθηκαν ως οι πλέον επωφελείς και συνεπώς αποφασίστηκε να ενταχθούν στην παρούσα 
πρόταση αναδιατύπωσης και για τις οποίες κατέστη δυνατή η ποσοτικοποίηση: 

– εξοικονόµηση ενέργειας 60 – 80 εκατ. ΤΙΠ ετησίως µέχρι το 2020, δηλαδή µείωση κατά 5-
6% της τελικής ενέργειας της ΕΕ το 2020, 

– εξοικονόµηση 160 έως 210 εκατ. τόνων CO2 ετησίως µέχρι το 2020, δηλ. 4-5% των 
συνολικών εκποµπών CO2 της ΕΕ το 2020, 

– 280.000 (έως 450.000) πιθανές νέες θέσεις εργασίας µέχρι το 2020, κυρίως στον τοµέα 
των δοµικών κατασκευών, των εταιρειών ενεργειακής πιστοποίησης και ελέγχου καθώς 
και των εταιρειών επιθεώρησης συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού. Νέες θέσεις 
εργασίας θα προκύψουν επίσης λόγω της ανάγκης για προϊόντα, δοµοστοιχεία και υλικά 
που χρησιµοποιούνται ή εγκαθίστανται σε κτήρια µε καλύτερες επιδόσεις (οι οποίες δεν 
ποσοτικοποιήθηκαν στην εκτίµηση επιπτώσεων). 

Οι απαιτήσεις για επενδύσεις και το διοικητικό κόστος είναι σχετικά χαµηλά σε σχέση µε το 
όφελος και τα κέρδη. Για παράδειγµα, η κατάργηση του ορίου των 1.000 m2 του άρθρου 6 
της ισχύουσας ΟΕΕΚ θα έχει ως αποτέλεσµα 8 δισ. € ετησίως επιπλέον κεφαλαιακές 
επενδύσεις, αλλά θα προκαλέσει εξοικονόµηση ενεργειακών δαπανών 25 δισ. € ετησίως 
µέχρι το 2020, γεγονός που σηµαίνει επίσης σηµαντικές αρνητικές δαπάνες για τη µείωση 
των εκποµπών CO2. Οι υπολογισµοί αυτοί έγιναν µε βάση συντηρητικές εκτιµήσεις των 
τιµών πετρελαίου. 

Οι απαιτήσεις για επενδύσεις δεν κατανέµονται οµοιόµορφα στους πολίτες της ΕΕ, δηλαδή 
θα απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες για όσους πραγµατοποιήσουν ανακαινίσεις µεγάλης 
κλίµακας στα κτήρια τους ή συµµετάσχουν σε αγοραπωλησίες ακινήτων. Ωστόσο, λόγω των 
υψηλών τιµών ενέργειας, αυτές οι αρχικές επενδύσεις θα αποδώσουν ελκυστικά κέρδη και θα 
µειώσουν τους λογαριασµούς ενέργειας. Αυτό θα έχει άµεσες και έµµεσες θετικές επιδράσεις 
σε ολόκληρη την οικονοµία. 

Τα συνολικά οφέλη για την κοινωνία λόγω µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και, 
συνεπώς, µειωµένων εκποµπών CO2, µειωµένης εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας, 
δηµιουργίας θέσεων εργασίας, βελτίωσης της υγείας και παραγωγικότητας, υπερβαίνουν 
κατά πολύ τις δαπάνες των µέτρων που εξετάστηκαν. Οι επενδύσεις για την εξοικονόµηση 
ενέργειας που αυτοαποσβένυνται µέσω της αποδοτικότερης χρήσης της πρωτογενούς 
ενέργειας συµβάλουν επίσης στην αύξηση της ευηµερίας.  

Παρόλα αυτά, ορισµένες από τις απαιτήσεις ίσως να αποτελέσουν βάρος για ορισµένα 
νοικοκυριά χαµηλών εισοδηµάτων. Η βελτίωση της ποιότητας των κτηρίων αποτελεί 
σηµαντικό τρόπο για να δοθούν µακροπρόθεσµες λύσεις στα προβλήµατα των υψηλών 
λογαριασµών ενέργειας και καλύτερης ποιότητας ζωής, και πρέπει να χρησιµοποιηθούν άλλα 



 

EL 6   EL 

µέτρα που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη µέλη για να υποστηρίξουν όσους έχουν ανάγκη. 
Η αναθεωρηµένη οδηγία υποστηρίζει τη χρήση επικεντρωµένων µέσων χρηµατοδότησης. Για 
παράδειγµα, παρέχει τη βάση για να συνδεθούν µε οικονοµικά κίνητρα οι βελτιώσεις του 
ενεργειακού βαθµού απόδοσης που περιλαµβάνονται στις συστάσεις του πιστοποιητικού. 

Το δηµοσιευόµενο έγγραφο της εκτίµησης επιπτώσεων και τα παραρτήµατά του παρέχουν 
λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις διάφορες εναλλακτικές επιλογές που εξετάστηκαν 
και τις επιπτώσεις τους, καθώς και σχετικά µε τη µεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησής 
τους. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι αρχές των κρατών µελών, απαντώντας σε ερωτηµατολόγιο που κατάρτισε η Επιτροπή 
σχετικά µε την αναθεώρηση, εκτίµησαν ότι οι δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της οδηγίας δεν 
είναι σηµαντικές. Επιπλέον, οι διοικητικές επιπτώσεις είναι µέτριες. Η µείωση της µη 
παραγωγικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στον τοµέα των κτηρίων θα οδηγήσει σε 
περικοπές των δαπανών των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των δηµόσιων αρχών που 
διαχειρίζονται και χρησιµοποιούν τα εν λόγω κτήρια. Το χρηµατοοικονοµικό όφελος θα είναι 
υψηλότερο από τις επιπλέον δαπάνες για την υλοποίηση των επενδύσεων εξοικονόµησης 
ενέργειας. Το διοικητικό κόστος και οι απαιτούµενες επενδύσεις αναλύονται λεπτοµερώς στο 
έγγραφο της εκτίµησης επιπτώσεων. ∆εν εντοπίστηκαν σηµαντικές δαπάνες για τον κοινοτικό 
προϋπολογισµό. 

Οι ενισχυµένες απαιτήσεις θα αυξήσουν τον φόρτο εργασίας της Επιτροπής και θα απαιτηθεί 
πρόσθετο προσωπικό (περίπου τρεις υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης). 

5. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

5.1. Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης 

Στην πρόταση διατηρούνται οι στόχοι και οι βασικές αρχές της ισχύουσας ΟΕΕΚ, καθώς και 
ο ρόλος των κρατών µελών όσον αφορά την θέσπιση των συγκεκριµένων απαιτήσεων. Ο 
διοικητικός φόρτος έχει διατηρηθεί σε ελάχιστα επίπεδα, αλλά αυξήθηκε προκειµένου να 
επιτευχθεί µέγιστο αποτέλεσµα. Είναι ζωτικής σηµασίας να εφαρµοσθεί σωστά η ισχύουσα 
ΟΕΕΚ και εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Η παρούσα πρόταση δεν πρέπει να 
χρησιµεύσει ως δικαιολογία για να καθυστερήσει η εφαρµογή της ισχύουσας οδηγίας. Η 
πρόταση αποσαφηνίζει, ενισχύει και επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων της 
ισχύουσας ΟΕΕΚ µέσω των εξής: 

– Αποσαφήνιση της διατύπωσης ορισµένων διατάξεων, 

– Επέκταση του πεδίου εφαρµογής της διάταξης που απαιτεί από τα κράτη µέλη να 
θεσπίσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων όταν πραγµατοποιούνται 
ανακαινίσεις µεγάλης κλίµακας, 

– Ενίσχυση των διατάξεων για τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων, τις επιθεωρήσεις 
συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού, τις απαιτήσεις για ενεργειακές επιδόσεις, την 
πληροφόρηση και τους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, 
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– Παροχή, στα κράτη µέλη και στους ενδιαφερόµενους, µέσου υπολογισµού επιδόσεων 
αναφοράς που επιτρέπει να συγκρίνονται οι ελάχιστες επιδιωκόµενες ενεργειακές 
επιδόσεις που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο µε τα βέλτιστα επίπεδα από 
πλευράς κόστους, 

– Ώθηση των κρατών µελών να καταρτίσουν πλαίσια για µεγαλύτερη διείσδυση, στην 
αγορά, κτηρίων µε χαµηλή ή µηδενική κατανάλωση ενέργειας ή εκποµπή διοξειδίου του 
άνθρακα, 

– Ενθάρρυνση για ενεργότερη συµµετοχή του δηµόσιου τοµέα προκειµένου να αποτελέσει 
παράδειγµα προς µίµηση. 

5.2. Νοµική βάση 

Ο βαθµός ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων καταλαµβάνει σηµαντική θέση στην κοινοτική 
περιβαλλοντική πολιτική. Συνεπώς, η ισχύουσα ΟΕΕΚ βασίστηκε στο άρθρο 175 
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Αυτό παραµένει αµετάβλητο. 

5.3. ∆ικαίωµα δράσης της ΕΕ, επικουρικότητα και αναλογικότητα 

Τα νοµικά µέσα για τον βαθµό ενεργειακής απόδοσης που θεσπίζονται σε επίπεδο ΕΕ 
αντικατοπτρίζουν την αυξανόµενη σπουδαιότητα της ενέργειας ως πολιτικής και οικονοµικής 
πρόκλησης και τη στενή διασύνδεσή της µε τους τοµείς της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασµού, της κλιµατικής αλλαγής, της αειφορίας, του περιβάλλοντος, της εσωτερικής 
αγοράς και της οικονοµικής ανάπτυξης.  

Ο κτηριακός τοµέας ευθύνεται για το ήµισυ περίπου των εκποµπών CO2 που δεν καλύπτονται 
από το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής και έχει σηµαντικό δυναµικό µείωσης του 
CO2 µε αρνητικό ή χαµηλό κόστος. Τα χαρακτηριστικά του κτηριακού τοµέα περιορίζουν το 
ποσοστό βελτίωσης του βαθµού ενεργειακής απόδοσης. Τα προϊόντα δοµικών κατασκευών, 
οι συσκευές και οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε τα κτήρια αποτελούν σηµαντικό µέρος της 
εσωτερικής αγορά της ΕΕ. Χωρίς βεβαιότητα ότι έχουν καθοριστεί αυστηρά και 
µακροπρόθεσµα οι συνθήκες για ολόκληρη την αγορά της ΕΕ, οι επιχειρήσεις πιθανώς να 
µην ανταποκριθούν γρήγορα στην αυξανόµενη ζήτηση για υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης. 
Επιπλέον, µε την αυξανόµενη κινητικότητα των εργαζοµένων και τον αριθµό των 
επιχειρήσεων µε δραστηριότητες σε ολόκληρη της ΕΕ, τα µέτρα που θα δηµιουργούν πιο 
συγκρίσιµες εθνικές κανονιστικές συνθήκες θα οδηγήσουν σε µείωση του διοικητικού 
φόρτου και θα αυξήσουν τις ευκαιρίες για βελτίωση της παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις.  

Οι στόχοι όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση δεν κατέστη µέχρι σήµερα δυνατό να 
επιτευχθούν µόνον από τα κράτη µέλη, και απαιτείται δράση σε επίπεδο Κοινότητας για να 
διευκολυνθεί και να στηριχθεί η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Τα κύρια 
στοιχεία της ισχύουσας ΟΕΕΚ έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και η πράξη έχει αποδείξει τη καταλληλότητα της 
προσέγγισης. Στο προτεινόµενο κείµενο έχουν τηρηθεί αµφότερες οι αρχές. Τονίστηκε η 
θέσπιση κοινής προσέγγισης που δηµιουργεί τη βάση για συνεπείς και αλληοενισχυόµενους 
µηχανισµούς βελτίωσης του βαθµού ενεργειακής απόδοσης ενώ ταυτόχρονα τα κράτη µέλη 
διατηρούν τον έλεγχο του καθορισµού των συγκεκριµένων απαιτήσεων και των τρόπων για 
την εφαρµογή τους.  
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5.4. Επιλογή νοµικού µέσου 

Η αναδιατύπωση της Οδηγίας για τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων αποτελεί µέρος της 
στρατηγικής της Επιτροπής για βελτίωση της νοµοθεσίας, ιδίως του σχεδίου δράσης 
«Απλούστευση και βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος»9. Προτείνεται η 
χρησιµοποίηση της τεχνικής της αναδιατύπωσης επειδή βελτιώνει την αναγνωσιµότητα και 
διευκολύνει την κατανόηση της νοµοθετικής πράξης.  

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Εισάγονται αρκετές τροποποιήσεις στο κείµενο, µερικές από τις οποίες είναι προσαρµογές, 
αποσαφηνίσεις και ήσσονες διορθώσεις του κειµένου, ενώ µε άλλες εισάγονται νέες 
διατάξεις. Αυτές οι νέες διατάξεις περιγράφονται κατωτέρω. 

Προοίµιο  

Επικαιροποιούνται ή αναπροσαρµόζονται ορισµένες αιτιολογικές σκέψεις. 

Άρθρο 1. Αντικείµενο 

Εισάγεται αναφορά σχετικά µε νέες απαιτήσεις που αφορούν τα εξής: (i) τα εθνικά σχέδια για 
αύξηση του αριθµού των κτηρίων για τα οποία τόσο οι εκποµπές CO2 όσο και η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι χαµηλές ή µηδενικές και (ii) τα ανεξάρτητα συστήµατα ελέγχου 
για τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και τις εκθέσεις επιθεώρησης.  

Άρθρο 2. Ορισµοί 

Εισάγονται αποσαφηνίσεις αρκετών όρων και προστίθενται νέοι ορισµοί όπου απαιτείται.  

Άρθρο 3. Θέσπιση µεθοδολογίας 

Το κείµενο προσαρµόζεται και οι τεχνικές λεπτοµέρειες που περιέχει µεταφέρονται στο 
παράρτηµα Ι. 

Άρθρο 4. Καθορισµός των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών επιδόσεων 

Επί του παρόντος, οι απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων, όπως αυτές θεσπίζονται από τα 
κράτη µέλη, διαφέρουν σηµαντικά όσον αφορά το επίπεδο των φιλοδοξιών και µερικές 
απέχουν πολύ από τα βέλτιστα επίπεδα από πλευράς κόστους. Αυτό σηµαίνει ότι σε πολλές 
νέες κατασκευές και ανακαινίσεις µεγάλης κλίµακας χάνεται µια ευκαιρία βελτίωσης των 
ενεργειακών επιδόσεων µε οικονοµικό τρόπο και µείωσης των µελλοντικών λογαριασµών 
κατανάλωσης ενέργειας.  

Το κείµενο τροποποιήθηκε για να εξασφαλίσει ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών 
επιδόσεων των κτηρίων, όπως αυτές καθορίζονται από τα κράτη µέλη, θα ευθυγραµµιστούν 
σταδιακά µε τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα. Προτείνεται προσέγγιση σε τέσσερα 
στάδια:  

                                                 
9 COM/2002/0278 τελικό 
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(1) Τα κράτη µέλη πρέπει να καθορίσουν τις απαιτήσεις τους χρησιµοποιώντας την δική 
τους µεθοδολογία υπολογισµού, µε στόχο την επίτευξη των βέλτιστων από πλευράς 
κόστους επιπέδων που έχουν καθορίσει τα ίδια.  

(2) Η Επιτροπή θα αναπτύξει συγκριτική µεθοδολογία, και τα κράτη µέλη θα 
υποχρεωθούν να την χρησιµοποιήσουν για σκοπούς σύγκρισης, και θα αναφέρουν τα 
αποτελέσµατα όπως περιγράφεται στο παρακάτω άρθρο 5.  

(3) Από τις 30 Ιουνίου 2014, τα κράτη µέλη δεν θα µπορούν να παρέχουν κίνητρα για την 
κατασκευή ή την ανακαίνιση κτηρίων που δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών επιδόσεων µε τις οποίες επιτυγχάνονται τα αποτελέσµατα του 
συγκριτικού υπολογισµού που περιγράφεται στο άρθρο 5.  

(4) Από τις 30 Ιουνίου 2017, τα κράτη µέλη, όταν αναθεωρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
τους για τις ενεργειακές επιδόσεις, εξασφαλίζουν ότι µε τις απαιτήσεις αυτές 
επιτυγχάνονται τα αποτελέσµατα των υπολογισµών που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2. 

Άρθρο 5. Υπολογισµός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων 
απαιτήσεων ενεργειακών επιδόσεων  

Η ανωτέρω αναφερθείσα συγκριτική µεθοδολογία συνίσταται σε µεθοδολογία υπολογισµού 
που αναπτύσσεται από την Επιτροπή και η οποία λαµβάνει υπόψη της τα βέλτιστα από 
πλευράς κόστους κριτήρια µέσω µεταβλητών (όπως κόστος επενδύσεων, κόστος λειτουργίας 
και συντήρησης, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους ενέργειας). Τα κράτη µέλη θα 
υποχρεωθούν να χρησιµοποιήσουν την µεθοδολογία αυτή για να υπολογίσουν τις βέλτιστες 
από πλευράς κόστους απαιτήσεις, χρησιµοποιώντας µεταβλητές που καθορίζουν τα ίδια. Τα 
αποτελέσµατα πρέπει στη συνέχεια να συγκριθούν µε τις πραγµατικές απαιτήσεις που έχει 
καθορίσει το κράτος µέλος, ώστε να καταδειχθεί σαφώς πόσο πλησιάζουν οι εθνικές 
απαιτήσεις στα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα.  

Τα κράτη µέλη αναφέρουν στην Επιτροπή τις προσδιορισθείσες µεταβλητές, τα συγκριτικά 
αποτελέσµατα του υπολογισµού και τη σύγκριση µε τις καθορισθείσες απαιτήσεις, και η 
Επιτροπή δηµοσιεύει εκθέσεις προόδου.  

Άρθρο 6. Νέα κτήρια 

Η υποχρέωση εξέτασης εναλλακτικών συστηµάτων για τα νέα κτήρια επεκτείνεται σε όλα τα 
κτήρια. Αυτό διευρύνει το πεδίο εφαρµογής της ΟΕΕΚ και υποστηρίζει τους στόχους της ΕΕ 
σχετικά µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.  

Παρόλο που δεν αναφέρεται, η εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε την αξιολόγηση των 
εναλλακτικών συστηµάτων ευθυγραµµίζεται µε τις απαιτήσεις βάσει της οδηγίας σχετικά µε 
την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (COM(2008) 19 τελικό).  

Το άρθρο 6 παράγραφος 2 προστίθεται για να εξασφαλιστεί ότι η ανάλυση των εναλλακτικών 
συστηµάτων πραγµατοποιείται πραγµατικά και κατά διαφανή τρόπο. 

Άρθρο 7. Υφιστάµενα κτήρια 

Απαλείφεται το όριο των 1.000 m2 για να ικανοποιούνται οι ελάχιστες εθνικές/περιφερειακές 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων όταν τα κτήρια υποβάλλονται σε ανακαίνιση µεγάλης 



 

EL 10   EL 

κλίµακας. Στην παρούσα ΟΕΕΚ το όριο αυτό εξαιρεί το 72% των υφιστάµενων κτηρίων που 
αντιστοιχούν σε εξαιρετικό δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας κατά οικονοµικώς 
συµφέροντα τρόπο. Είναι σαφές ότι η καλύτερη στιγµή για να ληφθούν µέτρα βελτίωσης του 
βαθµού ενεργειακής απόδοσης είναι όταν το κτήριο υφίσταται ανακαίνιση µεγάλης κλίµακας 
(περίπου κάθε 25-40 έτη). Έτσι οι πρόσθετες απαιτούµενες επενδύσεις δεν είναι υψηλές και 
λόγω της εξοικονόµησης ενέργειας αποπληρώνονται εντός του χρόνου ζωής των µέτρων.  

Ο ορισµός της «ανακαίνισης µεγάλης κλίµακας» διατηρείται και ενισχύεται, µετακινούµενος 
από το προοίµιο στο άρθρο 2. Ως εκ τούτου, η επένδυση πρέπει να υπερβαίνει το 25% της 
συνολικής αξίας του κτηρίου, άνευ οικοπέδου, π.χ. της αναλογιστικής αξίας, ή πάνω από το 
25% του κελύφους του κτηρίου υποβάλλεται σε δοµική ανακαίνιση.  

Άρθρο 8. Τεχνικά κτηριακά συστήµατα σε υφιστάµενα κτήρια  

Συµπεριλαµβάνονται απαιτήσεις µε βάση τις οποίες τα κράτη µέλη καθορίζουν ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων για την εγκατάσταση νέων ή την αντικατάσταση 
υφιστάµενων τεχνικών κτηριακών συστηµάτων ή την µεγάλης κλίµακας µετασκευή τους. 
Αυτές πρέπει να συνάδουν µε τη νοµοθεσία που εφαρµόζεται για τα προϊόντα που 
συγκροτούν το σύστηµα και να στηρίζονται στη σωστή εγκατάσταση των επιµέρους 
συνιστωσών του συστήµατος και την κατάλληλη ρύθµιση και µέγεθός τους. Αυτό αποσκοπεί 
στην εξασφάλιση καλύτερης αποτελεσµατικότητας ολόκληρων συστηµάτων. Απαιτείται 
επειδή όταν τα µεµονωµένα στοιχεία ενός συστήµατος είναι πολύ υψηλής απόδοσης, εάν 
αυτά δεν εγκατασταθούν ή ρυθµιστούν σωστά, ο βαθµός απόδοσης ολόκληρου του 
συστήµατος ίσως να µην είναι υψηλός.  

Άρθρο 9. Κτήρια των οποίων αµφότερες οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι χαµηλές ή µηδενικές.  

Στα κράτη µέλη επιβάλλεται η υποχρέωση να προωθήσουν ενεργά την υψηλότερη υιοθέτηση, 
από την αγορά, τέτοιων κτηρίων µέσω της κατάρτισης εθνικών σχεδίων µε σαφείς ορισµούς 
και στόχους για την εισαγωγή τους. Τα κράτη µέλη πρέπει να αποδείξουν τον ηγετικό ρόλο 
των δηµόσιων αρχών όσον αφορά τον καθορισµό συγκεκριµένων στόχων για κτήρια που 
χρησιµοποιούν οι ίδιες. Με βάση τις πληροφορίες των κρατών µελών, η Επιτροπή θα 
θεσπίσει κοινές αρχές για τον καθορισµό τέτοιου είδους κτηρίων. Η Επιτροπή θα υποβάλλει 
εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο των κρατών µελών, και βάσει αυτών θα καταρτίσει 
στρατηγική και, εάν απαιτηθεί, θα προτείνει περαιτέρω µέτρα.  

Άρθρο 10. Πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων  

Ενισχύεται και αποσαφηνίζεται ο ρόλος των συστάσεων του πιστοποιητικού, 
υπογραµµίζοντας ότι πρόκειται για αναπόσπαστο µέρος του πιστοποιητικού και µε την 
ένταξη διατάξεων σχετικά µε τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν τα πιστοποιητικά. 

Άρθρο 11. Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων 

Οι απαιτήσεις που σχετίζονται µε την παροχή πιστοποιητικού αναδιατυπώνονται για να 
εξασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά παρέχονται κάθε φορά που πραγµατοποιείται συναλλαγή 
επί ακινήτων και ο υποψήφιος αγοραστής ή ενοικιαστής πληροφορείται τις ενεργειακές 
επιδόσεις του κτηρίου (ή τµηµάτων του) σε πρώιµο στάδιο (δηλ. στις αγγελίες 
πώλησης/ενοικίασης). 
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Εισάγεται απαίτηση σύµφωνα µε την οποία, εάν η συνολική χρήσιµη επιφάνεια άνω των 
250 m2 χρησιµοποιείται από δηµόσιες αρχές, πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό µέχρι τις 31 
∆εκεµβρίου 2010. 

Άρθρο 12. Επίδειξη πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων 

Το πεδίο εφαρµογής της υποχρέωσης επίδειξης του πιστοποιητικού επεκτείνεται: δηλ. εάν η 
συνολική ωφέλιµη επιφάνεια κτηρίου το οποίο χρησιµοποιείται από δηµόσια αρχή ή το οποίο 
επισκέπτεται συχνά το κοινό υπερβαίνει τα 250 m2, το πιστοποιητικό εκτίθεται σε περίοπτη 
θέση σαφώς ορατή στο κοινό. Στην τελευταία περίπτωση, η απαίτηση επιβάλλεται µόνον 
εφόσον το πιστοποιητικό διατίθεται ήδη. 

Άρθρο 13. Επιθεώρηση συστηµάτων θέρµανσης 

Εισάγονται αποσαφηνίσεις σχετικά µε τη συχνότητα των επιθεωρήσεων για να τονιστεί η 
σηµασία της αναλογίας µεταξύ κόστους επιθεώρησης και εκτιµώµενης εξοικονόµησης 
ενέργειας (όφελος) που προκύπτει από την επιθεώρηση. 

Εισάγεται απαίτηση για ανεξάρτητο σύστηµα ελέγχου των εκθέσεων επιθεώρησης δηλ. µέσω 
τυχαίων δειγµατοληπτικών ελέγχων της ποιότητας.  

Άρθρο 14. Επιθεώρηση συστηµάτων κλιµατισµού 

Παροµοίως µε το άρθρο 13, εισάγονται αποσαφηνίσεις σχετικά µε τη συχνότητα των 
επιθεωρήσεων.  

Άρθρο 15. Εκθέσεις σχετικά µε τις επιθεωρήσεις συστηµάτων θέρµανσης και 
κλιµατισµού 

Εισάγεται η απαίτηση χορήγησης της έκθεσης επιθεώρησης στον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή 
του κτηρίου προκειµένου να ενηµερωθούν καταλλήλως σχετικά µε τα αποτελέσµατα της 
επιθεώρησης και τις συστάσεις για οικονοµικώς συµφέρουσες βελτιώσεις.  

Άρθρο 16. Ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες 

Προστίθεται απαίτηση στη διαδικασία διαπίστευσης να λαµβάνονται υπόψη τα επιχειρησιακά 
και τεχνικά προσόντα των εµπειρογνωµόνων που πραγµατοποιούν τις πιστοποιήσεις και τις 
επιθεωρήσεις, και η ικανότητά τους να παρέχουν τις υπηρεσίες κατά ανεξάρτητο τρόπο. 

Προς το παρόν ορισµένα κράτη µέλη περιορίζουν τη διαπίστευση εµπειρογνωµόνων σε 
συγκεκριµένες επαγγελµατικές οµάδες ή εταιρείες, γεγονός που δεν εγγυάται τις ικανότητές 
τους και εµποδίζει άλλους πεπειραµένους επαγγελµατίες, για παράδειγµα ΕΕΥ και 
οργανισµούς ενέργειας να εισέλθουν στην αγορά, και περιορίζει τον ανταγωνισµό. 

Άρθρο 17. Ανεξάρτητο σύστηµα ελέγχου 

Εισάγεται απαίτηση για ανεξάρτητο σύστηµα ελέγχου όσον αφορά τα πιστοποιητικά 
ενεργειακών επιδόσεων και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων συστηµάτων θέρµανσης και 
κλιµατισµού δηλ. µέσω τυχαίων δειγµατοληπτικών ελέγχων της ποιότητας.  

Τα πιστοποιητικά και οι εκθέσεις επιθεώρησης καταχωρούνται σε µητρώο, αν ζητηθεί. 
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Άρθρο 18. Επανεξέταση 

Επικαιροποιείται. 

Άρθρο 19. Πληροφόρηση 

Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές 
κτηρίων σχετικά µε τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και την επιθεώρηση 
συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού. Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής της ισχύουσας 
οδηγίας κατέστη προφανές ότι το κοινό δεν είναι πάντοτε ενήµερο για τον ρόλο και την 
προστιθέµενη αξία τους. Αν αυτό δεν γίνει κατανοητό και τα παραπάνω αντιµετωπίζονται ως 
πρόσθετη διοικητική απαίτηση, οι δυνάµει θετικές επιδράσεις δεν θα υλοποιηθούν. Συνεπώς, 
τα κράτη µέλη οφείλουν να οργανώσουν σφαιρικές ενηµερωτικές εκστρατείες. 

Άρθ. 20: Προσαρµογή του παραρτήµατος Ι στην τεχνική πρόοδο  

Προσαρµογή. 

Άρθρο 21. Επιτροπή 

Τροποποιείται σύµφωνα µε τις προσαρµογές της κανονιστικής διαδικασίας µε έλεγχο.  

Άρθρο 22. Κυρώσεις 

Τα κράτη µέλη οφείλουν να καθορίσουν και να εφαρµόσουν κανόνες για την αντιµετώπιση 
παραβάσεων των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της ΟΕΕΚ. Το πρόστιµο µπορεί 
να εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας ή την ενεργειακή ζήτηση του πιστοποιούµενου 
κτηρίου / την πραγµατική ονοµαστική ισχύ του επιθεωρούµενου συστήµατος θέρµανσης / 
κλιµατισµού. 

Το κείµενο είναι παρόµοιο µε το άρθρο 20 (Κυρώσεις) της οδηγίας 2005/32/ΕΚ. 

Άρθρο 23. Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

Οι ηµεροµηνίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο προσαρµόζονται έτσι ώστε τα κράτη µέλη να 
έχουν αρκετό χρόνο για να ενσωµατώσουν στο εθνικό τους δίκαιο (31 Σεπτεµβρίου 2010) και 
να εφαρµόσουν πλήρως (31 Ιανουαρίου 2012) τις αναθεωρηµένες/νέες διατάξεις. 
Προκειµένου να ενισχυθεί ο σηµαντικός ρόλος του δηµόσιου τοµέα ως παράδειγµα προς 
µίµηση, η προθεσµία για την εφαρµογή της οδηγίας από τις δηµόσιες αρχές είναι 
συντοµότερη (31 ∆εκεµβρίου 2010). 

Άρθρο 24. Κατάργηση 

Η σχετική διάταξη εισάγεται προκειµένου να γίνεται διάκριση µεταξύ των διατάξεων της 
ισχύουσας ΟΕΕΚ και της αναδιατύπωσής της.  

Άρθρο 25. Έναρξη ισχύος 

Προσαρµογή. 

Άρθρο 26.  

Ουδεµία µεταβολή. 
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Παράρτηµα I 

Είναι σηµαντικό να γίνει εκτίµηση των «πραγµατικών» επιπτώσεων της λειτουργίας του 
κτηρίου στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και στο περιβάλλον, και συνεπώς πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί δείκτης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και δείκτης εκποµπών CO2.  

Τα ετήσια δεδοµένα ενεργειακών επιδόσεων πρέπει να χρησιµοποιούνται για την 
αξιολόγηση, ώστε να τονίζεται η σηµασία των διάφορων χρήσεων ενέργειας καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους και να ενσωµατωθεί καλύτερα η ζήτηση για ψύξη. 

Έγινε αναφορά στα ευρωπαϊκά πρότυπα για να ενισχυθεί η εναρµόνιση των µεθοδολογιών 
υπολογισµού των εθνικών/περιφερειακών ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών επιδόσεων. 

Παράρτηµα II 

Περιέχει περιγραφή των ανεξάρτητων συστηµάτων ελέγχου για τα πιστοποιητικά 
ενεργειακών επιδόσεων και τις εκθέσεις επιθεώρησης. 

Παράρτηµα III 

Προστίθεται όπως απαιτείται από το άρθρο 23. 

Παράρτηµα IV 

Πίνακας Αντιστοιχίας 
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 2002/91  
2008/0223 (COD) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την ενεργειακή απόδοση τις ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων  

(αναδιατύπωση) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

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

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής10, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών11, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης12, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

 

 νέο 

(1) Η οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης 
∆εκεµβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων13 έχει τροποποιηθεί14. 
∆εδοµένου ότι πρόκειται να πραγµατοποιηθούν περαιτέρω τροποποιήσεις, η εν λόγω 
οδηγία πρέπει να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας. 

                                                 
10 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
11 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
12 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
13 ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65. 
14 Βλέπε παράρτηµα IV, µέρος Α. 
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 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 1 
(προσαρµοσµένο) 

(1) Το άρθρο 6 της συνθήκης ορίζει ότι οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας 
πρέπει να ενταχθούν στον καθορισµό και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών και 
δράσεων. 

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 2  

(2) Οι φυσικοί πόροι στων οποίων τη συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση αναφέρεται 
το άρθρο 174 της Συνθήκης, περιλαµβάνουν προϊόντα πετρελαίου, φυσικό αέριο και 
στερεά καύσιµα, που αποτελούν ουσιώδεις πηγές ενέργειας αλλά επίσης και τις κύριες 
πηγές εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 3 

Η αυξηµένη ενεργειακή απόδοση αποτελεί σηµαντικό µέρος της δέσµης των πολιτικών και 
των µέτρων που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε το πρωτόκολλο του Κιότο, και θα πρέπει 
να περιλαµβάνεται σε όλες τις δέσµες πολιτικής για την τήρηση των περαιτέρω δεσµεύσεων. 

 

 νέο 

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

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 4 

(4) Η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης είναι σηµαντικό εργαλείο που επιτρέπει στην 
Κοινότητα να επηρεάζει την παγκόσµια αγορά ενέργειας, και ως εκ τούτου την 
µεσοµακροπρόθεσµη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού. 



 

EL 16   EL 

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 5 

(5) Στα συµπεράσµατά του της 30ής Μαΐου 2000 και της 5ης ∆εκεµβρίου 2000 το 
Συµβούλιο ενέκρινε το πρόγραµµα δράσης της Κοινότητας σχετικά µε την ενεργειακή 
απόδοση και ζήτησε τη λήψη ειδικών µέτρων στον τοµέα των κτιρίων.  

 

 νέο 

(5) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μαρτίου 2007 τόνισε την ανάγκη αύξησης του βαθµού 
ενεργειακής απόδοσης στην Κοινότητα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος µείωσης κατά 
20% της ενεργειακής κατανάλωσης µέχρι το 2020 και ζήτησε πλήρη και ταχεία 
υλοποίηση των προτεραιοτήτων που καθορίστηκαν µε την ανακοίνωση της Επιτροπής 
«Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του δυναµικού»15.. Στο εν 
λόγω σχέδιο δράσης αναγνωρίστηκε το σηµαντικό δυναµικό για οικονοµικώς 
συµφέρουσα εξοικονόµηση ενέργειας στον κτηριακό τοµέα. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, µε το ψήφισµά του της 31ης Ιανουαρίου 2008 ζήτησε την ενίσχυση των 
διατάξεων της οδηγίας 2002/91/ΕΚ. 

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 6 
(προσαρµοσµένο) 

(6) Ο τοµέας της κατοικίας και ο τριτογενής τοµέας, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων 
είναι κτήρια, αντιπροσωπεύει περισσότερο από ποσοστό το ⌦ περίπου ⌫ 40 % της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Κοινότητα και µεγεθύνεται αναπτύσσεται, τάση 
που πρόκειται θα αυξήσει την ενεργειακή του κατανάλωση και, κατά συνέπεια, τις 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 7 
(προσαρµοσµένο) 

(7) Η οδηγία 93/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1993, για περιορισµό 
των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
(SAVE)(5), η οποία ορίζει ότι τα κράτη µέλη πρέπει να καταρτίζουν και εφαρµόζουν 
προγράµµατα και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις για την ενεργειακή απόδοση στον 
κτιριακό τοµέα, αρχίζει τώρα να εµφανίζει µερικά σηµαντικά οφέλη. Πάντως, 
χρειάζεται συµπληρωµατικό νοµικό κείµενο για τη ⌦ Απαιτείται να ⌫ θεσπιστούν 
πλέον πιο συγκεκριµένες δράσεις µε σκοπό την αξιοποίηση να αξιοποιηθεί του 
µεγάλου ανεκµετάλλευτου δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας ⌦ στα κτήρια ⌫ και 
τη µείωση των να µειωθούν οι µεγάλες διαφορές µεταξύ των επιδόσεων των κρατών 
µελών στον τοµέα αυτόν. 

                                                 
15 COM(2006) 545 τελικό. 
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 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 8  

(8) Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την 
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών 
όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών(6), απαιτεί να γίνονται οι 
δοµικές κατασκευές και οι εγκαταστάσεις θέρµανσης, ψύξης και αερισµού κατά τρόπο ώστε 
η απαιτούµενη κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρησιµοποίηση του έργου να είναι χαµηλή, 
ανάλογα µε τα κλιµατικά δεδοµένα του τόπου αλλά και τους χρήστες. 

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 9 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

(8) Στα µέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ενεργειακών 
επιδόσεων των κτηρίων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο οι κλιµατολογικές όσο 
και οι τοπικές συνθήκες καθώς και οι κλιµατικές συνθήκες σε εσωτερικούς χώρους 
στο εσωτερικό τους και η σχέση κόστους/οφέλους. Τα µέτρα αυτά δεν θα πρέπει να 
⌦ επηρεάζουν ⌫ αντιβαίνουν σε άλλες βασικές απαιτήσεις για τα κτήρια, όπως η 
ευχέρεια πρόσβασης, η αρχή της προφύλαξης  η ασφάλεια  και η χρήση για την 
οποία προορίζεται το κτήριο. 

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 10 
(προσαρµοσµένο) 

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

 

2002/91 Αιτιολογική σκέψη 22 
(προσαρµοσµένο) 

(10) ⌦ Τα κράτη µέλη πρέπει να καθορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις για τις ενεργειακές 
επιδόσεις των κτηρίων. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να καθοριστούν µε σκοπό να 
επιτευχθεί η βέλτιστη από πλευράς κόστους ισορροπία µεταξύ των συναφών 
επενδύσεων και των ενεργειακών δαπανών που εξοικονοµούνται στη διάρκεια 
ολόκληρου του κύκλου ζωής του κτηρίου ⌫. Θα Πρέπει να προβλεφθεί η 
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δυνατότητα των κρατών µελών ταχείας προσαρµογής της µεθοδολογίας υπολογισµού 
και τακτικής αναθεώρησης εκ µέρους να αναθεωρούν τακτικά τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ⌦ τους ⌫ ως προς τις ⌦ ενεργειακές επιδόσεις ⌫ στον τοµέα της 
ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, έχοντας υπόψη συνεκτιµώντας την τεχνική 
πρόοδο, µεταξύ άλλων όσον αφορά τις µονωτικές ιδιότητες (ή την ποιότητα) των 
υλικών κατασκευής, και τις µελλοντικές εξελίξεις στην τυποποίηση. 

 

 νέο 

(11) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης. Συνεπώς, η έννοια του 
κινήτρου που χρησιµοποιείται στην παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι 
περιλαµβάνει κρατικές ενισχύσεις. 

 

 νέο 

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

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 12 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

(13) Τα κτήρια έχουν επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας µακροπρόθεσµα και, 
συνεπώς, τα νέα κτήρια θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις ενεργειακής απόδοσης προσαρµοσµένες στο τοπικό 
κλίµα. Οι ορθές πρακτικές στον τοµέα αυτόν θα πρέπει να αποσκοπούν στην βέλτιστη 
χρήση των παραγόντων που έχουν σχέση µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 
Επειδή εν γένει δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητες εφαρµογής 
εναλλακτικών συστηµάτων ενεργειακού εφοδιασµού θα πρέπει να εξετασθεί η 
τεχνική, περιβαλλοντική και οικονοµική σκοπιµότητα εναλλακτικών ενεργειακών 
συστηµάτων  , ανεξάρτητα από το µέγεθος του κτηρίου . 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 
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την έναρξη της κατασκευής, ενδέχεται να απαιτηθούν ειδικές µελέτες εάν το µέτρο ή 
τα µέτρα είναι όντως σκόπιµα. 

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 13 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

(14) Οι µεγάλης κλίµακας ανακαινίσεις υφιστάµενων κτηρίων  ανεξάρτητα από το 
µέγεθος  µεγαλύτερων από ένα συγκεκριµένο µέγεθος θα πρέπει να θεωρούνται 
⌦ δίνουν ⌫ ευκαιρία για τη λήψη οικονοµικώς αποδοτικών συµφερόντων µέτρων 
για τη βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων της ενεργειακής απόδοσης. Πρόκειται 
για ανακαινίσεις κατά τις οποίες το συνολικό κόστος της ανακαίνισης που αφορά το 
κέλυφος του κτιρίου ή/και τις εγκαταστάσεις ενέργειας όπως η θέρµανση, η παροχή 
θερµού ύδατος, ο κλιµατισµός, ο αερισµός και ο φωτισµός υπερβαίνει το 25 % της 
αξίας του κτιρίου, µη συνυπολογιζόµενης της αξίας του οικοπέδου, ή όπου άνω του 25 
% του κελύφους του κτιρίου ανακαινίζεται.  Για λόγους οικονοµικού συµφέροντος, 
πρέπει να είναι δυνατό οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις 
να περιορίζονται σε όσα ανακαινισµένα τµήµατα συνδέονται περισσότερο µε τις 
ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων.  

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 11  

(11) Η Επιτροπή προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω πρότυπα όπως το ΕΝ 832 ή prEN 
13790, επίσης όσον αφορά τα συστήµατα κλιµατισµού και φωτισµού. 

 

 νέο 

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

 

 νέο 

(16) Για να περιοριστεί η επιβάρυνση των κρατών µελών λόγω της υποβολής εκθέσεων, 
πρέπει να καταστεί δυνατή η ενσωµάτωση των εκθέσεων που απαιτούνται στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας στα σχέδια δράσης για τις ενεργειακές επιδόσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή 
απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση 
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της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου16. Ο δηµόσιος τοµέας σε κάθε κράτος µέλος 
πρέπει να πρωτοστατήσει στον τοµέα των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων και 
συνεπώς τα εθνικά σχέδια πρέπει να θέτουν πιο φιλόδοξους στόχους για τα κτήρια 
που στεγάζουν δηµόσιες υπηρεσίες. 

 

 νέο 

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

 νέο 

(18) 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. Τα δηµόσια κτήρια ⌦ που χρησιµοποιούνται 
από δηµόσιες αρχές ⌫ και τα κτήρια τα οποία που επισκέπτεται συχνά το κοινό θα 
πρέπει  αποτελούν ευκαιρία  να αποτελέσουν το χρησιµεύσουν ως 
⌦ εµφανές ⌫ παράδειγµα ⌦ του τρόπου µε τον οποίο λαµβάνονται υπόψη ⌫ στα 
περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήµατα, και, κατά συνέπεια, ⌦ τα εν λόγω 
κτήρια ⌫ θα πρέπει να υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή πιστοποίηση. Η 
δηµοσιότητα των πληροφοριών σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση θα τις 
ενεργειακές επιδόσεις πρέπει να βελτιωθεί µε επίδειξη των εν λόγω πιστοποιητικών σε 
περίοπτη θέση. Επί πλέον, η ένδειξη των επίσηµα συνιστώµενων εσωτερικών 
θερµοκρασιών, µαζί µε τη µετρούµενη πραγµατική θερµοκρασία, θα µπορούσαν να 
αποθαρρύνουν την κακή χρήση των συστηµάτων θέρµανσης, κλιµατισµού και 
αερισµού. Τούτο θα συµβάλλει στην αποφυγή άσκοπης χρήσης ενέργειας και στη 
διασφάλιση άνετων συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος (θερµοκρασιακή άνεση) σε 
σχέση µε την εξωτερική θερµοκρασία. 

                                                 
16 ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 64 



 

EL 21   EL 

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 18 

(19) Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και µεγαλύτερη διάδοση των αυξάνεται η 
εγκατάσταση συσκευών κλιµατισµού στις ευρωπαϊκές χώρες της Νοτίου Ευρώπης. 
Τούτο προκαλεί σοβαρά προβλήµατα σε ώρες αιχµής φορτίου, µε συνέπεια την 
αύξηση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύµατος ενέργειας και τη διατάραξη της 
ενεργειακής ισορροπίας στις χώρες αυτές. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε 
στρατηγικές που βελτιώνουν τη θερµική συµπεριφορά των κτιρίων το καλοκαίρι. 
Συγκεκριµένα, θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο οι τεχνικές παθητικής ψύξης 
των κτιρίων, και πρωτίστως εκείνες που συµβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του 
κλίµατος στο εσωτερικό των κτιρίων, καθώς και του µικροκλίµατος πέριξ του κτιρίου. 

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 14 

(14) Ωστόσο, η βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης ενός υφιστάµενου κτιρίου 
δεν συνεπάγεται αναγκαστικά συνολική ανακαίνισή του αλλά θα µπορούσε να περιορίζεται 
στα µέρη εκείνα που αφορούν κατ' εξοχήν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και τα οποία 
παρουσιάζουν ευνοϊκή σχέση κόστους-οφέλους. 

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 15 
(προσαρµοσµένο) 

(15) Οι απαιτήσεις ανακαίνισης για τα υφιστάµενα κτίρια δεν θα πρέπει να αντιβαίνουν 
στην επιδιωκόµενη λειτουργία, ποιότητα ή χαρακτήρα του κτιρίου. Τα επιπλέον έξοδα της 
ανακαίνισης θα πρέπει να µπορούν να ανακτηθούν σε λογικό χρονικό διάστηµα σε σχέση µε 
την αναµενόµενη τεχνική διάρκεια ζωής της επένδυσης µε µεγαλύτερη εξοικονόµηση 
ενέργειας. 

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 17 

(17) Τα κράτη µέλη δύνανται επίσης να χρησιµοποιούν άλλα µέσα και µέτρα που δεν 
προβλέπει η παρούσα οδηγία, προκειµένου να ενθαρρύνουν τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης. Τα κράτη µέλη οφείλουν να ενθαρρύνουν την καλή διαχείριση της ενεργείας, 
λαµβάνοντας υπόψη τον βαθµό χρήσης των κτιρίων. 

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 19 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

(20) Η τακτική  επιθεώρηση  συντήρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων 
συστηµάτων  θέρµανσης  και κλιµατισµού από ειδικευµένο προσωπικό µε 
κατάλληλα προσόντα συµβάλλει στη διατήρηση της σωστής τους ρύθµισης σύµφωνα 
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µε τα πρότυπα του προϊόντος και διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση από την άποψη 
του πλευράς περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της ενέργειας. Η αξιολόγηση από 
ανεξάρτητο φορέα της συνολικής εγκατάστασης ⌦ 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.  
ενδείκνυται όταν εξετάζεται το ενδεχόµενο αντικατάστασης βάσει της οικονοµικής 
αποδοτικότητας. 

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 20  

(20) Η τιµολόγηση, προς τους ενοίκους των κτιρίων, των δαπανών θέρµανσης, 
κλιµατισµού και παροχής ζεστού νερού, υπολογιζόµενων µε βάση την πραγµατική 
κατανάλωση, θα µπορούσε να συµβάλει στην εξοικονόµηση ενεργείας στον τοµέα της 
κατοικίας. Οι ένοικοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ρυθµίζουν οι ίδιοι την κατανάλωση 
θέρµανσης και ζεστού νερού που πραγµατοποιούν, εφόσον τα µέτρα αυτά είναι οικονοµικώς 
συµφέροντα. 

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 10 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

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

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 23 

(22) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28 Ιουνίου 
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή17. 

                                                 
17 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ.23. 



 

EL 23   EL 

 

 νέο 

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

 

 2002/91 Αιτιολογική σκέψη 21 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

(24)  ∆εδοµένου ότι ο στόχος βελτίωσης των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων δεν 
µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη λόγω της πολυπλοκότητας του 
κτηριακού τοµέα και της ανικανότητας των εθνικών αγορών κατοικίας να 
ανταποκριθούν επαρκώς στις προκλήσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, και 
µπορεί, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των συνεπειών των µέτρων, να επιτευχθεί 
ο στόχος καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα  
σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας όπως ορίζονται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης. , θα πρέπει να θεσπισθούν σε κοινοτικό επίπεδο γενικές 
αρχές που θα προβλέπουν σύστηµα απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης και τους 
στόχους του, αλλά η λεπτοµερής εφαρµογή θα πρέπει να ανατεθεί στα κράτη µέλη, 
επιτρέποντας έτσι σε κάθε κράτος µέλος να επιλέξει το καθεστώς που ανταποκρίνεται 
καλύτερα στην κατάστασή του. ⌦ Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ⌫ η παρούσα οδηγία περιορίζεται στο ελάχιστο 
απαραίτητο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια 
για το σκοπό αυτό⌦ να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι ⌫. 

 

 νέο 

(25) Η υποχρέωση µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να 
περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας σε σχέση µε την 
προγενέστερη οδηγία. Η υποχρέωση µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που 
δεν τροποποιούνται απορρέει από την προγενέστερη οδηγία. 

(26) Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών 
µελών όσον αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των 
οδηγιών που εµφαίνονται στο παράρτηµα III, µέρος Β. 
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 2002/91 (προσαρµοσµένο) 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 
Στόχος⌦ Αντικείµενο ⌫ 

Στόχος της Η παρούσας οδηγίας είναι η δίνει ⌦ ώθηση ⌫ στη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων εντός της Κοινότητας λαµβάνοντας 
υπόψη τις εξωτερικές κλιµατολογικές και τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τις κλιµατικές 
απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τη σχέση κόστους/οφέλους. 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν: 

α) το γενικό πλαίσιο για µια µεθοδολογία υπολογισµού της ολοκληρωµένης 
ενεργειακής απόδοσης των συνολικών ενεργειακών επιδόσεων κτηρίων ⌦ και 
µερών αυτών ⌫ · 

β) την εφαρµογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση τις ενεργειακές 
επιδόσεις των νέων κτηρίων ⌦ και τµηµάτων αυτών ⌫· 

γ) την εφαρµογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση τις ενεργειακές 
επιδόσεις µεγάλων υφισταµένων κτηρίων ⌦ και τµηµάτων αυτών ⌫ στα οποία 
γίνεται υποβάλλονται σε µεγάλης κλίµακας ανακαίνιση· 

 

 νέο 

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

(δ)(ε) την ενεργειακή πιστοποίηση των κτηρίων ⌦ και τµηµάτων αυτών ⌫· και 

(ε)(στ) την τακτική επιθεώρηση των λεβήτων συστηµάτων  θέρµανσης  και των 
εγκαταστάσεων κλιµατισµού κτηρίων και, επί πλέον, µια αξιολόγηση των 
εγκαταστάσεων θέρµανσης των οποίων οι λέβητες είναι παλαιότεροι των 15 ετών.· 

 

 νέο  

ζ) τα ανεξάρτητα συστήµατα ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και 
τις εκθέσεις επιθεώρησης. 
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 2002/91 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: 

(1) «κτήριο»: στεγασµένη κατασκευή µε τοίχους για την οποία χρησιµοποιείται 
ενέργεια προς ρύθµιση των εσωτερικών κλιµατικών συνθηκών εσωτερικού 
χώρου· ο όρος κτίριο δύναται να αφορά στο κτίριο στο σύνολό του ή σε 
τµήµατα του κτιρίου τα οποία έχουν µελετηθεί ή έχουν τροποποιηθεί για να 
χρησιµοποιούνται χωριστά· 

 

 νέο 

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

(2)(3) «ενεργειακή απόδοση ενεργειακές επιδόσεις κτηρίου»: η  υπολογισθείσα ή 
µετρούµενη  ποσότητα ενέργειας που πράγµατι καταναλώνεται  χρειάζεται  ή 
εκτιµάται ότι για να ικανοποιηθεί τις διάφορες ανάγκες  η ενεργειακή ζήτηση  που 
συνδέεται µε την συνήθη ⌦ τυπική ⌫ χρήση του κτηρίου, η οποία µπορούν να 
⌦ περιλαµβάνει ⌫, µεταξύ άλλων, ⌦ την ενέργεια που χρησιµοποιείται για ⌫ τη 
θέρµανση, την παραγωγή ζεστού νερού, την ψύξη, τον εξαερισµό και το φωτισµό. 

 

 νέο  

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

(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· 

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

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

(7) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
(CENELEC) ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τοµέα των 
Τηλεπικοινωνιών (ETSI) και διατίθεται προς δηµόσια χρήση· 

 

 2002/91 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

(3)(8) «πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων απόδοσης κτιρίου»: πιστοποιητικό 
αναγνωρισµένο από το κράτος µέλος ή νοµικό πρόσωπο που αυτό καθορίζει, στο 
οποίο περιλαµβάνει ⌦ αναγράφεται ⌫ την η ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου 
⌦ ή τµηµάτων αυτού ⌫ υπολογιζόµενη σύµφωνα µε ακολουθώντας µεθοδολογία 
βασιζόµενη στο γενικό πλαίσιο που παρατίθεται στο παράρτηµα ⌦ που θεσπίζεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 ⌫ 

 

 2002/91 

(4) "ΣΠΗΘ (συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας)": η ταυτόχρονη µετατροπή 
πρωτογενών καυσίµων σε µηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια και θερµότητα, υπό ορισµένα 
ποιοτικά κριτήρια ενεργειακής απόδοσης· 

 

 νέο 

(9) «συµπαραγωγή»: η ταυτόχρονη στο πλαίσιο µιας διεργασίας, παραγωγή θερµικής 
ενέργειας και ηλεκτρικής ή/και µηχανικής ενέργειας· 

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

 

 2002/91 (προσαρµοσµένο) 

 νέο 

(5)(11) «σύστηµα κλιµατισµού»: συνδυασµός όλων των απαιτουµένων κατασκευαστικών 
στοιχείων για την παροχή µιας µορφής επεξεργασίας του αέρος  εσωτερικών χώρων  
⌦ συµπεριλαµβανοµένου του αερισµού ⌫ κατά την οποία ελέγχεται ή µπορεί να ελαττωθεί 
η θερµοκρασία, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε τον έλεγχο του αερισµού, της υγρασίας και 
της καθαρότητας του αέρος· 
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(6)(12) «λέβητας»: το κοινό συγκρότηµα ο συνδυασµός σώµατος λέβητα- και µονάδας 
καυστήρα, που είναι σχεδιασµένο για να µεταδίδει στο νερό  σε ένα υγρό  τη θερµότητα 
που παράγεται από την καύση·; 

(7)(13) «ωφέλιµη ενεργός ονοµαστική ισχύς εξόδου (εκφραζόµενη σε kW)»: η µέγιστη 
θερµική ισχύς ⌦ εκφραζόµενη σε kW ⌫ την οποία αναφέρει και εγγυάται ο 
κατασκευαστής ως παρεχόµενη κατά τη συνεχή λειτουργία µε ταυτόχρονη τήρηση 
της ωφέλιµης απόδοσης που προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή· 

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

Άρθρο 3 
Θέσπιση µεθοδολογίας ⌦ υπολογισµού ενεργειακών επιδόσεων κτηρίων ⌫ 

 

 PE-CONS 3654/08 (2002/91 
προσαρµοσµένο) 
(προσαρµοσµένο) 

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, µεθοδολογία υπολογισµού 
της ενεργειακής απόδοσης των ενεργειακών επιδόσεων κτηρίων βάσει του γενικού πλαισίου 
το οποίο καθορίζεται παρατίθεται στο παράρτηµα Ι. Η Επιτροπή προσαρµόζει τα σηµεία 1 
και 2 του Παραρτήµατος στην τεχνική πρόοδο, λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές ή τα 
πρότυπα που εφαρµόζονται σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο. Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως 
αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται 
σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 14 
παράγραφος 2. 

 

 2002/91 

Η µεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου εκφράζεται µε διαφανή τρόπο και ενδέχεται να 
περιλαµβάνει δείκτη εκποµπών CO2. 

 

 2002/91 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Article 4 
Καθορισµός των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών επιδόσεων 

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

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

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

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

2. Οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης εφαρµόζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6. 

3.2. Τα κράτη µέλη δύνανται να µην καθορίσουν ή να µην εφαρµόσουν τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 1 για τις εξής κατηγορίες κτηρίων: 

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

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

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

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

ε) µεµονωµένα κτήρια µε συνολική ωφέλιµη επιφάνεια κάτω των µικρότερη από 
50 m². 

 

 νέο 

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

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 
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άρθρου, εξασφαλίζουν ότι µε τις απαιτήσεις αυτές επιτυγχάνονται τα αποτελέσµατα των 
υπολογισµών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. 

 

 νέο 

Άρθρο 5 

Υπολογισµός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων 
ενεργειακών επιδόσεων 

1. Η Επιτροπή θεσπίζει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 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. 

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

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

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

3. Η Επιτροπή δηµοσιεύει έκθεση σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώνουν τα κράτη 
µέλη όσον στην επίτευξη των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις ενεργειακές επιδόσεις. 
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Άρθρο 56 
Νέα κτήρια 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα νέα κτήρια να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακών απόδοσης επιδόσεων που αναφέρονται στο ⌦ καθορίζονται σύµφωνα 
µε το ⌫ άρθρο 4. 
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Για τα νέα κτήρια συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας άνω των 1000 m2, 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, όπως: 

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

β) ΣΠΗΘ, ⌦ συστήµατα συµπαραγωγής ⌫· 

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

δ) αντλίες θερµότητας θέρµανσης,· υπό ορισµένες συνθήκες, 

µελετάται και συνυπολογίζεται πριν από την έναρξη της ανέγερσης. 

 

 νέο 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η ανάλυση των εναλλακτικών συστηµάτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 τεκµηριώνεται κατά διαφανή τρόπο στην αίτηση 
έκδοσης άδειας οικοδοµής ή κατά την τελική έγκριση των έργων κατασκευής των 
κτηρίων. 

 

 2002/91 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 67 
Υφιστάµενα κτήρια 

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, όταν τα κτήρια συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας άνω των 
1000 m2 υφίστανται ριζική ανακαίνιση µεγάλης κλίµακας, η ενεργειακή απόδοσή 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 εξάγουν ⌦ καθορίζουν ⌫ τις εν λόγω ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ενεργειακών επιδόσεων µε βάση τις απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που θεσπίζονται για τα κτίρια σύµφωνα µε το άρθρο 4. Οι απαιτήσεις 
θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόµενο κτήριο ως σύνολο είτε για τα ανακαινιζόµενα 
συστήµατα ή δοµοστοιχεία όταν αυτά αποτελούν µέρος µιας ανακαίνισης που πρέπει να γίνει 
εντός περιορισµένου χρονικού διαστήµατος, µε στόχο τη βελτίωση των συνολικών 
ενεργειακών επιδόσεων της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου ⌦ ή τµήµατος 
αυτού ⌫ . 
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 νέο 

Άρθρο 8 

Τεχνικά συστήµατα κτηρίων 

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.  

Οι απαιτήσεις καλύπτουν ιδίως τα ακόλουθα επιµέρους κατασκευαστικά στοιχεία: 

α) λέβητες ή άλλες µονάδες θερµοπαραγωγής συστηµάτων θέρµανσης· 

β) θερµοσίφωνες σε συστήµατα παραγωγής ζεστού νερού· 

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

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

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

πρωτογενούς ενέργειας είναι χαµηλές ή µηδενικές. 

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

Καθορίζονται χωριστοί στόχοι για τα εξής: 

α) νέα και ανακαινισµένα κτήρια κατοικίας· 

β) νέα και ανακαινισµένα κτήρια πλην κατοικίας· 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Άρθρο 710  

Πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων απόδοσης  

2.1.  Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για τη θέσπιση συστήµατος 
πιστοποίησης των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων.  Το πιστοποιητικό ενεργειακών 
επιδόσεων απόδοσης κτιρίων περιλαµβάνει ⌦ τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου και ⌫ 
τιµές αναφοράς, όπως ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης 

 ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων  , ώστε να επιτρέπει στους ⌦ ιδιοκτήτες 
ή τους ενοικιαστές του κτηρίου ή τµηµάτων αυτού ⌫ καταναλωτές να συγκρίνουν και να 
αξιολογούν τις ενεργειακές επιδόσεις απόδοση του κτιρίου. 

2. Το πιστοποιητικό συνοδεύεται από ⌦ περιλαµβάνει ⌫ συστάσεις για την οικονοµικά 
συµφέρουσα βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων απόδοσης ⌦ του κτηρίου ή τµηµάτων 
αυτού ⌫ σε σχέση µε το κόστος. 

Οι συστάσεις που περιλαµβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων καλύπτουν τα εξής: 

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

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

 

 νέο  

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

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

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

 α) κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτηρίου για συγκροτήµατα µε κοινόχρηστο 
σύστηµα θέρµανσης, ή 
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 β) την αξιολόγηση άλλου αντιπροσωπευτικού διαµερίσµατος του ιδίου συγκροτήµατος 
 κτηρίων  . 

 

 νέο  

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

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

 

 2002/91 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 11 

⌦ Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων ⌫ 

 

 νέο 

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. 

 

 2002/91 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι  απαιτούν  κατά την κατασκευή την πώληση ή την 
εκµίσθωση κτιρίων κτηρίων  ή τµηµάτων τους,  θα διατίθεται να παραδίδεται στον 
ιδιοκτήτη του πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων  από τον ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα 
ο οποίος το εκδίδει  απόδοσης στον ιδιοκτήτη ή από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο 
αγοραστή ή µισθωτή. 

 

 νέο 

3. Τα κράτη µέλη απαιτούν, όταν κτήρια ή τµήµατα αυτών διατίθενται προς πώληση, να 
δηλώνεται σε όλες τις αγγελίες πώλησης του κτηρίου ή τµηµάτων αυτού η αριθµητική τιµή 
του δείκτη ενεργειακών επιδόσεων του πιστοποιητικού ενεργειακών επιδόσεων και το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων να επιδεικνύεται στον υποψήφιο αγοραστή. 
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Το πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων παραδίδεται από τον πωλητή στον αγοραστή το 
αργότερο κατά τη στιγµή της σύναψης του συµβολαίου πώλησης. 

4. Τα κράτη µέλη απαιτούν, όταν κτήρια ή τµήµατα αυτών διατίθεται προς εκµίσθωση, να 
δηλώνεται σε όλες τις αγγελίες εκµίσθωσης του κτηρίου ή τµηµάτων αυτού η αριθµητική 
τιµή του δείκτη ενεργειακών επιδόσεων του πιστοποιητικού ενεργειακών επιδόσεων και το 
πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων να επιδεικνύεται στον υποψήφιο ενοικιαστή. 

Το πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων παραδίδεται από τον ιδιοκτήτη στον εκµισθωτή το 
αργότερο κατά τη στιγµή της σύναψης του συµβολαίου εκµίσθωσης. 

 

 2002/91 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου των 
παραγράφων 1, 2, 3 και 4 τις κατηγορίες των κτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 32. 

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. 

Άρθρο 12 

⌦ Επίδειξη πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων ⌫ 

3.1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε στα κτίρια ⌦ στις περιπτώσεις ⌫ συνολικής 
ωφέλιµης επιφανείας άνω των 1000  250  m² ⌦ σε κτήρια ⌫ τα οποία 
χρησιµοποιούνται από δηµόσιες αρχές και από ιδρύµατα που παρέχουν δηµόσιες 
υπηρεσίες σε µεγάλο αριθµό ατόµων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις 
επισκέψεις των ατόµων αυτών, να ⌦ αναρτάται ⌫ τοποθετείται σε περίοπτη από 
το κοινό θέση ευδιάκριτη από το κοινό ⌦ το ⌫ πιστοποιητικό ενεργειακών 
απόδοσης επιδόσεων όχι παλαιότερο των δέκα ετών. 

 

 νέο 

2. 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.  
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 νέο 

2. 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. 

Άρθρο 813 
Επιθεώρηση λεβήτων  συστηµάτων θέρµανσης  

Όσον αφορά τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισµό των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα, τα κράτη µέλη είτε: 

1. Τα κράτη µέλη είτε: α) καθιερώνουν την τακτική επιθεώρηση συστηµάτων 
θέρµανσης µε λέβητες ενεργού ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος εξόδου ⌦ άνω των 
⌫ 20 έως 100 kW οι οποίοι θερµαίνονται µε µη ανανεώσιµα υγρά ή στερεά 
καύσιµα. Η επιθεώρηση αυτή περιλαµβάνει αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας 
του βαθµού απόδοσης του λέβητα και της διαστασιολόγησής του σε σύγκριση µε τις 
θερµαντικές ανάγκες του κτηρίου,. Η επιθεώρηση αυτή µπορεί να γίνει και σε 
λέβητες που χρησιµοποιούν άλλο καύσιµο. 

 

 νέο 

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

 

 2002/91 
 νέο 

 3. Τα συστήµατα θέρµανσης µε  Οι λέβητες ενεργού ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος 
εξόδου µεγαλύτερης των 100 kW επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά δύο έτη. 

Για τους λέβητες αερίου, η περίοδος δύναται να επεκταθεί σε τέσσερα έτη. 

 

 2002/91 (προσαρµοσµένο)  
 νέο 

Για εγκαταστάσεις θέρµανσης µε λέβητες ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος µεγαλύτερης των 20 
kW οι οποίοι είναι παλαιότεροι των 15 ετών, τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα µέτρα 
για την καθιέρωση µιας και µοναδικής επιθεώρησης ολόκληρης της εγκατάστασης. Με βάση 
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την επιθεώρηση αυτή, που θα περιλαµβάνει αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του 
λέβητα και των διαστάσεών του σε σύγκριση µε τις ανάγκες του κτιρίου, οι εµπειρογνώµονες 
συνιστούν στους χρήστες την πιθανή αντικατάσταση των λεβήτων, άλλες τροποποιήσεις στο 
σύστηµα θέρµανσης και εναλλακτικές λύσεις, είτε ή 

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

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

 

 2002/91 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 914 
Επιθεώρηση συστηµάτων κλιµατισµού 

1. Όσον αφορά τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον περιορισµό των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα, Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τακτική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων 
κλιµατισµού ενεργού ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος εξόδου µεγαλύτερης από των 12 kW. Η 
επιθεώρηση αυτή περιλαµβάνει αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του βαθµού απόδοσης 
του συστήµατος κλιµατισµού και τη διαστασιολόγησή του σε σύγκριση µε τις ανάγκες ψύξης 
του κτηρίου. Στους χρήστες παρέχονται κατάλληλες συµβουλές για πιθανή βελτίωση ή 
αντικατάσταση του συστήµατος κλιµατισµού και εναλλακτικές λύσεις.  

 

 νέο 

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

Άρθρο 15 
Εκθέσεις σχετικά µε τις επιθεωρήσεις συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού 

1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται για τις εκθέσεις σχετικά µε τις επιθεωρήσεις 
συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού  

2. Έκθεση επιθεώρησης συντάσσεται σε τακτά διαστήµατα για κάθε επιθεωρούµενο 
σύστηµα. Η έκθεση επιθεώρησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

α) σύγκριση των ενεργειακών επιδόσεων του επιθεωρούµενου συστήµατος µε 
εκείνες  

(i) του βέλτιστου διαθέσιµου εφικτού συστήµατος· και 

(ii) συστήµατος παρόµοιου τύπου για το οποίο όλα τα συναφή 
κατασκευαστικά στοιχεία επιτυγχάνουν το επίπεδο ενεργειακών 
επιδόσεων που απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία· 

β) συστάσεις για την οικονοµικώς συµφέρουσα βελτίωση των ενεργειακών 
επιδόσεων του συστήµατος του κτηρίου ή τµηµάτων αυτού.  

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

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

 

 2002/91 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 10 16 
Ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η πιστοποίηση ⌦ των ενεργειακών επιδόσεων ⌫ των 
κτηρίων, η σύνταξη των συνοδευτικών συστάσεων και η επιθεώρηση των λεβήτων και 
συστηµάτων ⌦ θέρµανσης και κλιµατισµού ⌫ να διεξάγονται µε ανεξάρτητο τρόπο από 
ειδικευµένους ή/και διαπιστευµένους εµπειρογνώµονες, ⌦ αυτοαπασχολούµενους ⌫ είτε 
αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες είτε ή υπαλλήλους δηµόσιων ⌦ φορέων ⌫ ή 
ιδιωτικών ⌦ επιχειρήσεων ⌫ οργανισµών.  
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 νέο 

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

 

 νέο 

Άρθρο 17 
Ανεξάρτητο σύστηµα ελέγχου 

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

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να αναθέσουν τις αρµοδιότητες εφαρµογής του ανεξάρτητου 
συστήµατος ελέγχου.  

Στις περιπτώσεις που αποφασίσουν να τις αναθέσουν, ελέγχουν την εφαρµογή του 
ανεξάρτητου συστήµατος ελέγχου σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ. 

3. Τα κράτη µέλη επιβάλλουν για τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και τις 
εκθέσεις επιθεώρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να καταχωρούνται ή να 
κοινοποιούνται κατόπιν αιτήµατος προς τις αρµόδιες αρχές ή τους φορείς στους οποίους 
έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες εφαρµογής του ανεξάρτητου συστήµατος ελέγχου από τις 
αρµόδιες αρχές. 

 

 2002/91  

Άρθρο 1118 
Επανεξέταση 

Η Επιτροπή, επικουρούµενη από την επιτροπή του άρθρου 1421, αξιολογεί την οδηγία βάσει 
της εµπειρίας που αποκτάται κατά την εφαρµογή της και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει 
προτάσεις όσον αφορά, µεταξύ άλλων, 

α) ενδεχόµενα συµπληρωµατικά µέτρα για τις ανακαινίσεις κτιρίων ολικής ωφέλιµης 
επιφάνειας κάτω των 10000 m2· 

 

 νέο 

α) µεθοδολογίες για τη µέτρηση των ενεργειακών επιδόσεων των κτηρίων βάσει της 
χρήσης πρωτογενούς ενέργειας και των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα· 
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β) τη θέσπιση γενικών κινήτρων για την εφαρµογή περαιτέρω µέτρων για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. 

Άρθρο 19 
Πληροφόρηση 

 

 2002/91 
 νέο 

Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την ενηµέρωση των χρηστών 
 ιδιοκτητών και των εκµισθωτών  των κτηρίων  ή τµηµάτων τους  σχετικά µε τις 

διάφορες µεθόδους και πρακτικές που συµβάλλουν στη βελτίωση των ενεργειακών 
επιδόσεων απόδοσης. 

 

 νέο 

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.  

 

 2002/91 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Εφόσον τα κράτη µέλη το ζητήσουν, η Επιτροπή τα βοηθά στην πραγµατοποίηση υλοποίηση 
των εν λόγω ενηµερωτικών εκστρατειών  για τους σκοπούς που αναφέρονται στην πρώτη 
και δεύτερη παράγραφο,  που οι οποίες µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο ενταχθούν σε 
κοινοτικά προγράµµατα. 

 

 νέο 

Άρθρο 20 
Προσαρµογή του πλαισίου  παραρτήµατος Ι στην τεχνική πρόοδο  

Τα µέρη 1 και 2 του παραρτήµατος επανεξετάζονται κατά τακτά διαστήµατα τα οποία δεν θα 
είναι µικρότερα των δύο ετών. 
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 PE-CONS 3654/08 (2002/91 
προσαρµοσµένο) 
(προσαρµοσµένο) 

 νέο 

⌦ Η Επιτροπή προσαρµόζει ⌫ τα σηµεία 13 και 24 του παραρτήµατος I στην τεχνική 
πρόοδο. 

Τα µέτρα αυτά, που έχουν ως µε αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην 
οποία παραπέµπει το άρθρο 1421 παράγραφος 2. 

 

 PE-CONS 3654/08 (2002/91 
προσαρµοσµένο)  

Άρθρο 1421 
∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται το άρθρο 5α 
παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. 

 

 νέο 

Άρθρο 22 
Κυρώσεις 

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 ∆εκεµβρίου 
2010 το αργότερο και κοινοποιούν κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση το συντοµότερο 
δυνατόν. 
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 2002/91 (προσαρµοσµένο) 

Άρθρο 23 15 
 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο 
µέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2006. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή 
σχετικά. 

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη 
δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από 
τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη, όταν δεν είναι διαθέσιµοι ειδικευµένοι ή/και διαπιστευµένοι 
εµπειρογνώµονες, µπορούν να κάνουν χρήση πρόσθετης περιόδου τριών ετών για 
την πλήρη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 7, 8 και 9. Τα κράτη µέλη, όταν 
κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής, ενηµερώνουν την Επιτροπή και παρέχουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία µαζί µε χρονοδιάγραµµα της περαιτέρω 
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 

 

 νέο 

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

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

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

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

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα 
οδηγία. 
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Άρθρο 24 
Κατάργηση 

Η οδηγία 2002/91/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό που αναφέρεται στο 
παράρτηµα III µέρος A, καταργείται από την 1η Φεβρουαρίου 2012, µε την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
και εφαρµογής της οδηγίας που εµφαίνονται στο παράρτηµα III µέρος B. 

Οι παραποµπές στην καταργούµενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία 
σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα IV. 

 

 2002/91 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

Άρθρο 25 16 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ⌦ εικοστή ⌫ ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 1726 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

[…] 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
[…] 

Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος 
[…] 
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 2002/91  
 νέο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Γενικό πλαίσιο για τον υπολογισµό των ενεργειακών επιδόσεων απόδοσης των κτηρίων ( 
 αναφέρεται στο  άρθρο 3) 

 

 νέο 

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

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

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

 

 2002/91 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

13. Η µέθοδος µεθοδολογία υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων πρέπει 
⌦ καθορίζεται λαµβανοµένων υπόψη ⌫ τουλάχιστον να περιλαµβάνει των ακόλουθων 
παραγόντων: 

α)  τα ακόλουθα πραγµατικά  θερµικά χαρακτηριστικά του κτηρίου (κέλυφος 
και  συµπεριλαµβανοµένων  των εσωτερικών χωρισµάτων του, κ.λπ.). 

 

 νέο 

(i) θερµοχωρητικότητα· 

(ii) µόνωση· 

(iii) παθητική θέρµανση·  

(iv) στοιχεία ψύξης· και  

(v) θερµικές γέφυρες·  
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 2002/91 (προσαρµοσµένο) 

Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν και την 
αεροστεγανότητα· 

β) εγκατάσταση θέρµανσης και τροφοδοσία θερµού παροχή ζεστού νερού, 
συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών των µονώσεών τους· 

γ) εγκαταστάσεις κλιµατισµού· 

δ) ⌦ φυσικό και µηχανικό ⌫ αερισµό ⌦ , που µπορεί να περιλαµβάνει και την 
αεροστεγανότητα ⌫· 

 

 2002/91 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

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

στ)  σχεδιασµό,  θέση και προσανατολισµό του κτηρίου, περιλαµβανοµένων 
των εξωτερικών κλιµατικών συνθηκών· 

ζ) παθητικά ηλιακά συστήµατα και ηλιακή προστασία· 

η) φυσικό αερισµό· 

(θη) εσωτερικές κλιµατικές συνθήκες εσωτερικού χώρου στις οποίες περιλαµβάνονται οι 
επιδιωκόµενες εσωτερικές κλιµατικές συνθήκες εσωτερικού κλίµατος. 

 

 νέο 

θ) εσωτερικά φορτία. 

 

 2002/91 (προσαρµοσµένο) 
 νέο 

24. Στον υπολογισµό αυτό θα συνεκτιµάται, κατά περίπτωση, η θετική επίδραση των 
ακόλουθων παραγόντων: 

α)  τοπικές συνθήκες έκθεσης στον ήλιο,  ενεργητικά ηλιακά συστήµατα και άλλα 
συστήµατα θέρµανσης και ηλεκτρισµού συστήµατα βασιζόµενα σε ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας· 

β) ηλεκτρική ενέργεια παραγόµενη µε ΣΠΗΘ ⌦ συµπαραγωγή ⌫· 
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γ) συστήµατα κεντρικής τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης σε κλίµακα περιοχής ή 
οικοδοµικού τετραγώνου· 

δ) φυσικός φωτισµός. 

35. Για το σκοπό αυτού του υπολογισµού, τα κτήρια θα πρέπει να κατατάσσονται στις 
⌦ ακόλουθες ⌫ κατηγορίες όπως: 

α) οικογενειακές µονοκατοικίες διαφόρων τύπων· 

β) συγκροτήµατα διαµερισµάτων· 

γ) γραφεία· 

δ) εκπαιδευτικά κτήρια· 

ε) νοσοκοµεία· 

στ) ξενοδοχεία και εστιατόρια· 

ζ) αθλητικές εγκαταστάσεις· 

η) κτήρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εµπορίου· 

θ) άλλα είδη κτηρίων που καταναλώνουν ενέργεια. 
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 νέο  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Ανεξάρτητα συστήµατα ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων και τις 
εκθέσεις επιθεώρησης. 

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

α) έλεγχος εγκυρότητας των δεδοµένων υπολογισµού για το κτήριο, τα οποία 
χρησιµοποιήθηκαν για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακών επιδόσεων, και 
των αποτελεσµάτων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό· 

β) έλεγχος των δεδοµένων υπολογισµού και επαλήθευση των αποτελεσµάτων του 
πιστοποιητικού, συµπεριλαµβανοµένων και των συστάσεων που έγιναν· 

γ) πλήρης έλεγχος των δεδοµένων υπολογισµού για το κτήριο, τα οποία 
χρησιµοποιήθηκαν για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακών επιδόσεων, πλήρης 
επαλήθευση των αποτελεσµάτων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό, 
συµπεριλαµβανοµένων και των συστάσεων που έγιναν, και επιτόπια επιθεώρηση του κτηρίου 
για να ελεγχθεί η αντιστοιχία µεταξύ των προδιαγραφών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
ενεργειακών επιδόσεων και του πιστοποιηθέντος κτηρίου. 

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

α) έλεγχος εγκυρότητας των δεδοµένων υπολογισµού για το επιθεωρηθέν τεχνικό 
σύστηµα κτηρίου, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για την έκδοση της έκθεσης επιθεώρησης, και 
των αποτελεσµάτων που αναφέρονται στην εν λόγω έκθεση· 

β) έλεγχος των δεδοµένων υπολογισµού και επαλήθευση των αποτελεσµάτων της 
έκθεσης επιθεώρησης, συµπεριλαµβανοµένων και των συστάσεων που έγιναν· 

γ) πλήρης έλεγχος των δεδοµένων υπολογισµού για το επιθεωρηθέν τεχνικό σύστηµα 
κτηρίου, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για την έκδοση της έκθεσης επιθεώρησης, πλήρης 
επαλήθευση των αποτελεσµάτων που αναφέρονται στην έκθεση επιθεώρησης 
συµπεριλαµβανοµένων και των συστάσεων που έγιναν, και επιτόπια επιθεώρηση του κτηρίου 
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για να ελεγχθεί η αντιστοιχία µεταξύ των προδιαγραφών που αναφέρονται στην έκθεση 
επιθεώρησης και στο τεχνικό σύστηµα κτηρίου που επιθεωρήθηκε. 
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 2002/91 
 νέο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Μέρος Α 

Καταργούµενη οδηγία µε τις διαδοχικές τροποποιήσεις της 
(που αναφέρονται στο άρθρο 24) 

Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου 
(ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65) 

 

Κανονισµός […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου 
ΕΕ […] 

Μόνο το σηµείο 9.9 του 
παραρτήµατος 

Μέρος B 

Προθεσµίες µεταφοράς και εφαρµογής στο εθνικό δίκαιο 
(που αναφέρονται στο άρθρο 24) 

Οδηγία Λήξη προθεσµίας 
ενσωµάτωσης 

Ηµεροµηνία εφαρµογής 

2002/91/ΕΚ: 4 Ιανουαρίου 2006- 4 Ιανουαρίου 2009 όσον 
αφορά µόνον τα άρθρα 7, 8 

και 9 

_____________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

Οδηγία 2002/91/ΕΚ. Παρούσα οδηγία 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 

Άρθρο 2 εισαγωγικές λέξεις Άρθρο 2, εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 2 σηµείο 1) Άρθρο 2 σηµείο 1) 

- Άρθρο 2 σηµείο 2) 

Άρθρο 2 σηµείο 2) Άρθρο 2 παράγραφος 3 και παράρτηµα I 

- Άρθρο 2 παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 

Άρθρο 2 σηµείο 3) Άρθρο 2 σηµείο 8) 

Άρθρο 2 σηµείο 4) Άρθρο 2 σηµείο 9) 

- Άρθρο 2 σηµείο 10) 

Άρθρο 2 σηµείο 5) Άρθρο 2 σηµείο 11) 

Άρθρο 2 σηµείο 6) Άρθρο 2 σηµείο 12) 

Άρθρο 2 σηµείο 7) Άρθρο 2 σηµείο 13) 

Άρθρο 2 σηµείο 8) Άρθρο 2 σηµείο 14) 

Άρθρο 3 Άρθρο 19 και Παράρτηµα I 

Άρθρο 4 σηµείο 1) Άρθρο 4 σηµείο 1) 

Άρθρο 4 σηµείο 2) - 

Άρθρο 4 σηµείο 3) Άρθρο 4 σηµείο 2) 

- Άρθρο 4 σηµείο 3) 

- Άρθρο 4 σηµείο 4) 

- Άρθρο 5 

Άρθρο 5 Άρθρο 6 σηµείο 1) 

- Άρθρο 6 σηµείο 2) 

Άρθρο 6 Άρθρο 7 



 

EL 51   EL 

- Άρθρο 8 

- Άρθρο 9 

Άρθρο 7 σηµείο 1) Άρθρο 10 σηµείο (5), άρθρο 11 σηµεία (1), 
(2), (3), (5) και (6)  

Άρθρο 7 σηµείο 2) Άρθρο 10 σηµεία 1 και 2  

Άρθρο 7 σηµείο 3) Άρθρο 12 

- Άρθρο 11 σηµεία 4, 7 και 8 

Άρθρο 8 εισαγωγικές λέξεις Άρθρο 13 εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 8 εδάφιο α) Άρθρο 13 σηµεία 1 και 3  

- Άρθρο 13 σηµείο 2) 

Άρθρο 8 εδάφιο β) Άρθρο 13 σηµείο 4) 

Άρθρο 9 Άρθρο 14 σηµείο 1) 

- Άρθρο 14 σηµείο 2) 

- Άρθρο 15 

Άρθρο 10 Άρθρο 16 

- Άρθρο 17 

Άρθρο 11 εισαγωγικές λέξεις Άρθρο 18 εισαγωγικές λέξεις 

Άρθρο 11 εδάφιο α) - 

- Άρθρο 18 εδάφιο α) 

Άρθρο 11 εδάφιο β) Άρθρο 18 εδάφιο β) 

Άρθρο 12 Άρθρο 19 

Άρθρο 13 Άρθρο 20 

Άρθρο 14 σηµείο 1) Άρθρο 21 σηµείο 1) 

Άρθρο 14 σηµείο 2) Άρθρο 21 σηµείο 2)  

Άρθρο 14 σηµείο 3) - 

- Άρθρο 22 

Άρθρο 15 σηµείο 1) Άρθρο 23 σηµεία 1 και 2 
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Άρθρο 15 σηµείο 2) -  

- Άρθρο 24 

Άρθρο 16 Άρθρο 25 

Άρθρο 17 Άρθρο 26 

Παράρτηµα Παράρτηµα I 

- Παραρτήµατα II έως IV 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ  

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις 
ενεργειακές επιδόσεις των κτηρίων 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆/ΠΒ∆ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) 

Τοµέας(-είς) δραστηριότητας και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες): 

06: Ενέργεια και µεταφορές 

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1. Γραµµές προϋπολογισµού [επιχειρησιακές γραµµές και συναφείς γραµµές 
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραµµές B.A)] 
συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών τους: 

06 01 01: ∆απάνες που αφορούν το εν ενεργεία προσωπικό του τοµέα άσκησης 
πολιτικής «Ενέργεια και Μεταφορές» 

3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και των δηµοσιονοµικών επιπτώσεων: 

Έναρξη 2010 λήξη: δεν προσδιορίζεται 

3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά: 

Γραµµή 
προϋπολ
ογισµού 

Είδος δαπάνης Νέα Συνεισφορά 
ΕΖΕΣ 

Συνεισφορές 
υποψηφίων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµι

κών 
προοπτικών 

06 01 01  ΜΥ∆ Μ∆Π ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Αριθ. 5 
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4. ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 

4.1.1. Συγκεφαλαιωτικός πίνακας των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των 
πιστώσεων πληρωµών (ΠΠ) 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Είδος δαπάνης 
Τµήµα 
αριθ. 

  

Έτος 
ν 

 

ν + 1

 

ν + 2

 

ν + 3

 

ν + 4 

ν + 5 
και 
επόµε
να 

 

Σύνολο 

Επιχειρησιακές δαπάνες         
Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8.1. α        

Πιστώσεις πληρωµών (ΠΠ)  β        

∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς     
Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια (Μ∆Π) 8.2.4. γ        

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ        

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

 α+γ        

Πιστώσεις πληρωµών  β+γ        

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς   
Ανθρώπινοι πόροι και 
συναφείς δαπάνες (Μ∆Π) 8.2.5. δ 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 2,196 

∆ιοικητικές δαπάνες, εκτός 
ανθρώπινων πόρων και 
συναφών δαπανών, µη 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς (Μ∆Π) 

8.2.6. ε 

       

Συνολικές ενδεικτικές δηµοσιονοµικές δαπάνες της δράσης 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 α+γ
+δ
+ε 

0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 2,196 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 β+γ
+δ
+ε 

0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 2,196 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση 

Εάν η πρόταση προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη ή από άλλους 
οργανισµούς (να διευκρινιστεί από ποιους), ο κατωτέρω πίνακας πρέπει να 
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περιλαµβάνει εκτίµηση του επιπέδου της συγχρηµατοδότησης (µπορούν να 
προστεθούν γραµµές, εάν προβλέπεται η συµµετοχή πολλών οργανισµών στη 
συγχρηµατοδότηση): 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Συγχρηµατοδότης 
οργανισµός  

 

Έτος 
ν 

 

ν + 1

 

ν + 2

 

ν + 3

 

ν + 4 

ν + 5 
και 
επόµε
να 

 

Σύνολο 

…………………… στ        

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ 
περιλαµβανοµένης της 
συγχρηµατοδότησης 

α+γ
+δ
+ε

+στ

0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 2,196 

4.1.2. Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

X Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό. 

 Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

 Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή των διατάξεων της 
διοργανικής συµφωνίας (σχετικά µε το µέσο ευελιξίας ή µε την αναθεώρηση 
των δηµοσιονοµικών προοπτικών). 

4.1.3. ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα 

X Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στα έσοδα 

 Η πρόταση έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις – οι επιπτώσεις στα έσοδα είναι οι 
ακόλουθες: 

εκατ. ευρώ (µε 1 δεκαδικό ψηφίο) 

  Μετά από τη δράση 

Γραµµή 
προϋπολογισµού 

Έσοδα 

Πριν 
από 
τη 

δράση 
[Έτος 
ν-1] 

[Έτο
ς ν] 

[ν+1] [ν+2] [ν+3] [ν+4] [ν+5]
18 
 

α) Έσοδα σε απόλυτες τιµές         

β) Μεταβολή εσόδων  ∆       

                                                 
18 Να προστεθούν στήλες εάν είναι αναγκαίο, δηλαδή εάν η διάρκεια της δράσης υπερβαίνει τα έξι έτη. 
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4.2. Ισοδύναµο Πλήρους Απασχόλησης) (περιλαµβανοµένων των µονίµων 
υπαλλήλων και του έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε 
λεπτοµέρειες στο σηµείο 8.2.1. 

Ετήσιες ανάγκες 

 

Έτος ν 

 

ν + 1 

 

ν + 2 

 

ν + 3 

 

ν + 4 

 

ν + 5 
και 

επόµεν
α 

Σύνολο ανθρώπινων 
πόρων 

      

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε το πλαίσιο της πρότασης πρέπει να εκτίθενται στην 
αιτιολογική έκθεση. Το παρόν τµήµα του νοµοθετικού δηµοσιονοµικού δελτίου πρέπει να 
περιλαµβάνει τις ακόλουθες συµπληρωµατικές πληροφορίες: 

5.1. Ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

Η οδηγία απαιτεί από την Επιτροπή να θεσπίσει και να εφαρµόσει µεθοδολογία 
υπολογισµού του βέλτιστου από πλευράς κόστους επιπέδου των ελάχιστων 
απαιτήσεων ενεργειακών επιδόσεων για τα κτήρια. Η µεθοδολογία αυτή πρέπει να 
είναι έτοιµη προς χρήση στις 31 ∆εκεµβρίου 201ο το αργότερο. Η Επιτροπή πρέπει 
επίσης να καθορίσει τις αρχές καθορισµού των κτηρίων µε χαµηλή ή µηδενική 
κατανάλωση ενέργειας ή εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 

Με την οδηγία επιβάλλεται στα κράτη µέλη η χρήση της προαναφερθείσας 
µεθοδολογίας και η υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τα αποτελέσµατα ανά τριετία 
αρχής γενοµένης από τις 30 Ιουνίου 2011. Τα κράτη µέλη υποχρεούνται επίσης να 
κοινοποιήσουν τα εθνικά τους σχέδια για τα κτήρια µε χαµηλή ή µηδενική 
κατανάλωση ενέργειας ή εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα τα οποία θα αναλύσει η 
Επιτροπή και θα υποβάλλει στη συνέχεια έκθεση προόδου. Τέλος, τα κράτη µέλη 
υποχρεούνται να υποβάλλουν έκθεση σχετικά µε την ισοδυναµία των 
πληροφοριακών και εθελοντικών µέτρων για τα συστήµατα θέρµανσης και τα 
προγράµµατα επιθεώρησης. 

5.2. Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια µεταξύ της πρότασης 
και των άλλων δηµοσιονοµικών µέσων, δυνατότητα συνέργειας 

Ο τοµέας των κτηρίων είναι ο µεγαλύτερος χρήστης ενέργειας και η µεγαλύτερη 
πηγή εκποµπής CO2 στην ΕΕ και ευθύνεται για το 40% περίπου της συνολικής 
τελικής ενεργειακής κατανάλωσης και των εκποµπών CO2 στην ΕΕ. Ο τοµέας 
διαθέτει σηµαντικό ανεκµετάλλευτο δυναµικό για αποτελεσµατική από πλευράς 
κόστους εξοικονόµηση ενέργειας, το οποίο εάν αξιοποιηθεί µπορεί να σηµαίνει ότι 
µέχρι το 2020 η ΕΕ θα καταναλώνει 11% λιγότερη τελική ενέργεια. 
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5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆Β∆ (διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων) 

Στόχος της οδηγίας είναι η εξοικονόµηση ενέργειας και η µείωση των εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου στο τοµέα των κτηρίων. 

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

Αναφέρατε κατωτέρω τη µέθοδο ή τις µεθόδους που επιλέχθηκε(-αν) για την 
υλοποίηση της δράσης. 

 συγκεντρωτική διαχείριση 

X απευθείας από την Επιτροπή 

 έµµεσα µε ανάθεση σε: 

 εκτελεστικούς οργανισµούς 

 οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύµφωνα µε 
το άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού 

X εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς / οργανισµούς µε αποστολή 
δηµόσιας υπηρεσίας 

 Επιµερισµένη ή αποκεντρωµένη διαχείριση 

 µε τα κράτη µέλη 

 µε τρίτες χώρες 

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (να διευκρινιστεί) 

Παρατηρήσεις: 
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6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

6.1. Σύστηµα παρακολούθησης 

Τυποποιηµένο κείµενο. 

6.2. Αξιολόγηση 

6.2.1. Εκ των προτέρων αξιολόγηση 

… 

6.2.2. Μέτρα που ελήφθησαν µετά από ενδιάµεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγµατα 
από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος) 

… 

6.2.3. Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων 

… 

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ  

Τυποποιηµένο κείµενο. 

… 
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8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Έτος ν Έτος ν+1 Έτος ν+2 Έτος ν+3 Έτος ν+4 Έτος ν+5 και 
επόµενα 

ΣΥΝΟΛΟ (Ονοµασίες 
στόχων, δράσεων 
και υλοποιήσεων) 

Είδος 
υλοποίησης 

Μέσ
ο 

κόστ
ος Αριθ. 

υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθ. 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ. 119 ……… 
 

                

∆ράση 1……                 

- Υλοποίηση 1                 

- Υλοποίηση 2                 

∆ράση 2……                 

- Υλοποίηση 1                 

Υποσύνολο 
Στόχος 1 

                

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΣ ΣΤΌΧΟΣ 
αριθ. 2 1……… 

                

                                                 
19 Όπως περιγράφεται στο τµήµα 5.3. 
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∆ράση 1……                 

- Υλοποίηση 1                 

Υποσύνολο 
Στόχος 2 

                

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ-
ΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
αριθ. ν 1 

                

Υποσύνολο 
Στόχος ν 

                

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
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8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

8.2.1. Αριθµός και είδος ανθρώπινων πόρων 

Κατηγορίες 
θέσεων 

απασχόλησης 

 Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιµους 
και/ή συµπληρωµατικούς ανθρώπινους πόρους (αριθµός θέσεων/ΙΠΑ) 

  Έτος ν Έτος ν+1 Έτος ν+2 Έτος ν+3 Έτος ν+4 Έτος ν+5 

AD 3 3 3 3 3 3 
Μόνιµο 

προσωπικό B*, 
C*/AST 

      

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται από το 
άρθρο XX 01 02 

      

Λοιπό προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται από το 
άρθρο XX 01 04/05 

      

ΣΥΝΟΛΟ 3 3 3 3 3 3 

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 

Θέσπιση και παρακολούθηση µεθοδολογίας για τον υπολογισµό του βέλτιστου από 
πλευράς κόστους επιπέδου των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών επιδόσεων για 
κτήρια 

Παρακολούθηση της εφαρµογής της οδηγίας από τα κράτη µέλη και υποβολή 
σχετικών εκθέσεων. Προετοιµασία. οργάνωση και παρακολούθηση των 
συναντήσεων της επιτροπής (επιτροπολογίας). 

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (Κανονισµός Υπηρεσιακής Κατάστασης) 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράµµατος και πρέπει να 
αντικατασταθούν ή να παραταθούν 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ΕΣΠ/ΠΣΠ (Ετήσια Στρατηγική Πολιτική/Προσχέδιο Προϋπολογισµού) για το 
έτος ν 

X Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόµενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ 

 Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση των υφιστάµενων πόρων της 
διαχειρίστριας υπηρεσίας (εσωτερική αναδιάταξη) 

 Θέσεις που απαιτούνται για το έτος ν αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονοµικού έτους 
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8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – 
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης) 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Γραµµή προϋπολογισµού 

(αριθµός και ονοµασία) Έτος 
ν 

Έτος 
ν+1 

Έτος 
ν+2 

Έτος 
ν+3 

Έτος 
ν+4 

Έτος 
ν+5  

και 
επό-
µενα 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια 
(περιλαµβανοµένων των σχετικών 
δαπανών προσωπικού) 

 
     

 

Εκτελεστικοί οργανισµοί20 
 

       

Άλλη τεχνική ή διοικητική βοήθεια        

 - Εσωτερική (intra muros)         

 - Εξωτερική (extra muros)        

Σύνολο τεχνικής και διοικητικής 
βοήθειας        

8.2.5. ∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία) 

Κατηγορία ανθρώπινων 
πόρων Έτος ν Έτος ν+1 Έτος ν+2 Έτος ν+3 Έτος ν+4 

Έτος ν+5 

και επό-
µενα 

Μόνιµοι και έκτακτοι 
υπάλληλοι (XX 01 01) 

0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται από το άρθρο 
XX 01 02 (επικουρικοί 
υπάλληλοι, αποσπασµένοι 
εθνικοί υπάλληλοι, 
συµβασιούχοι κ.λπ.) 

(να αναφερθεί η γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

      

                                                 
20 Να γίνει παραποµπή στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο που αφορά ειδικά τον (τους) εν λόγω 

εκτελεστικό (-ούς) οργανισµό (-ούς). 
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Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και 
συναφείς δαπάνες (ΜΗ 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς) 

0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 0,366 

 

Υπολογισµός– Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 

Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση 

Από το έτος ν: 3 υπάλληλοι AD (122.000 €/υπάλληλο/έτος) 

 

Υπολογισµός– Προσωπικό που χρηµατοδοτείται από το άρθρο XX 01 02 

Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση 

… 

 

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)

 Έτος 
ν 

Έτος 
ν+1 

Έτος 
ν+2 

Έτος 
ν+3 

Έτος 
ν+4 

Έτος 
ν+5 

και 
επό-
µενα 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

XX 01 02 11 01 – Αποστολές        

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και 
διασκέψεις 

       

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές21  
 

       

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και παροχή 
συµβουλών 

       

XX 01 02 11 05 – Πληροφορικά συστήµατα        

2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης 
(XX 01 02 11) 

       

3 Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης 
(να προσδιοριστούν και να αναφερθεί η 

       

                                                 
21 Να διευκρινιστεί το είδος της επιτροπής και η οµάδα στην οποία ανήκει. 
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σχετική γραµµή του προϋπολογισµού) 

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός 
των ανθρώπινων πόρων και των 
συναφών δαπανών (που ∆ΕΝ 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς) 

 

     

 

 

Υπολογισµός – Άλλες διοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς 

Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και διοικητικοί πόροι καλύπτονται εντός των ορίων των κονδυλίων 
που µπορούν να διατεθούν στη διαχειρίστρια Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
κατανοµής, λαµβανοµένων υπόψη των δηµοσιονοµικών περιορισµών. 

 




