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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

H ενεργειακή απόδοση είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος, από απόψεως κόστους, για 
να μειωθούν οι εκπομπές θερμοκηπίου και οι άλλες εκπομπές που σχετίζονται με τα ορυκτά 
καύσιμα. Μας καθιστά λιγότερο εξαρτημένους από εισαγωγές ενέργειας, για τις οποίες επί 
του παρόντος η ΕΕ πληρώνει περισσότερο από 400 δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος.
Επενδύοντας στην ενεργειακή απόδοση, η ΕΕ μειώνει την εξάρτησή της από τη Ρωσία 
και τα κράτη του ΟΠΕΚ και επενδύει στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Ειδικότερα οι ΜΜΕ 
– συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστατών και του κατασκευαστικού τομέα – θα 
επωφεληθούν. 

Στα επόμενα έτη απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις στον τομέα υποδομών της ενέργειας, 
π.χ. όσον αφορά το δυναμικό παραγωγής και αποθήκευσης. Αυτό θα αποτελέσει σημαντική 
πρόκληση για την οικονομία της ΕΕ. Η ενεργειακή απόδοση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση 
των δαπανών, διότι ενέργεια η οποία δεν χρησιμοποιείται δεν απαιτεί δυναμικό 
παραγωγής, αποθήκευση ή δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με την ενεργειακή απόδοση θα μειώσει τις 
δαπάνες για αποτελεσματικά ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες και θα αυξήσει τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις εμπλεκόμενες βιομηχανίες. Η δημιουργία μιας κοινής 
αγοράς ενεργειακής απόδοσης είναι κάτι περισσότερο από απλώς ένας χρήσιμος στόχος 
πολιτικής. Η Συνθήκη της Λισαβόνας υποχρεώνει την ΕΕ να προωθεί την ενεργειακή 
απόδοση (άρθρο 194 παράγραφος 2).

Ο στόχος ενεργειακής απόδοσης 20 % έχει ήδη καθοριστεί με ομόφωνη απόφαση των 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων το 2007. Σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, το 
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τα σημερινά μέτρα των κρατών μελών θα μας επιτρέψουν να 
επιτύχουμε μόνο κατά το ήμισυ τον εν λόγω στόχο. Η επίτευξη του στόχου αποτελεί στοιχείο 
κλειδί για τον οδικό χάρτη χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050. Για το λόγο αυτό 
απαιτείται επειγόντως περαιτέρω δράση. Η πρόταση της Επιτροπής κινείται προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Βέβαια, είναι εύκολο να ασκείται κριτική σε συγκεκριμένα τμήματα, αλλά η 
Επιτροπή θα πρέπει να επαινεθεί για το ότι παρουσιάζει μια λύση στο πρόβλημα.   Όποιος 
ασκεί κριτική στην Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει αμέσως εναλλακτικές 
προτάσεις για το πώς θα επιτευχθεί ο προαναφερθείς στόχος.

Το σχέδιο γνωμοδότησης αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση. Οι 
κύριες αλλαγές είναι:

1. Ενίσχυση της προσέγγισης δύο σταδίων

Ο συντάκτης δεν παρουσιάζει δεσμευτικούς στόχους - παρά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει κατά το παρελθόν με συνέπεια ψηφίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η 
σύσταση είναι να αποδεχθεί την προσέγγιση δύο σταδίων της Επιτροπής αλλά και να την 
ενισχύσει. Για να αποφευχθεί αδικαιολόγητα μειωμένη φιλοδοξία όσον αφορά την 
προσέγγιση στους εθνικούς ενδεικτικούς στόχους, θα πρέπει να καθοριστεί μια ευρωπαϊκή 
μεθοδολογία. Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται στο μοντέλο της Επιτροπής PRIMES
από το 2007. Το εν λόγω μοντέλο λαμβάνει υπόψη τη διαφορετική κατάσταση στα κράτη 
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μέλη, π.χ. την ανάγκη για τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης να καλύψουν την 
απόσταση με άλλες περιοχές της ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη καθώς και την ανάγκη για 
οικονομική μεγέθυνση. Παραδείγματος χάριν, ο απόλυτος στόχος μείωσης για την Πολωνία, 
σε σύγκριση με το 2007, ανέρχεται μόνο σε -5,5 %. Για ορισμένα κράτη μέλη το μοντέλο 
δημιουργεί ανυπόφορα βάρη (π.χ. Μάλτα) ή υιοθετεί αδικαιολόγητα χαμηλά φιλόδοξη 
προσέγγιση (π.χ. Λετονία). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται ένας διορθωτικός 
συντελεστής που θα συνδέεται με την οικονομική κατάσταση της εν λόγω χώρας. Θα πρέπει 
να τονισθεί ότι ο στόχος της ΕΕ είναι μόνο 20% συγκρινόμενος με την τρέχουσα πρακτική· η 
απόλυτη μείωση για την Ευρώπη των 27 συγκρινόμενη με το 2009 ανέρχεται σε μόνο 7,7%.
Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος κάθε άλλο παρά υπερβολικά φιλόδοξος είναι, αλλά πολύ 
ρεαλιστικός. Η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για εξοικονομήσεις ύψους 368,4 εκατομμυρίων 
ΤΙΠ αποτελεί κλειδί για την αξιοπιστία της ΕΕ και την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων 
στον οδικό χάρτη για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως το 
2050. 

Τα κράτη μέλη απαιτείται να εκπονήσουν εθνικά προγράμματα δράσης. Είναι σημαντικό 
τα εν λόγω προγράμματα να μην περιλαμβάνουν μόνον καλές προθέσεις αλλά και απτά 
μέτρα.  Για το λόγο αυτό η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να τα αξιολογεί και να 
τροποποιεί. Στα εν λόγω εθνικά προγράμματα δράσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
μέτρα για την αποφυγή διαρροής άνθρακα.

2. Περισσότερη έμφαση στα κίνητρα

Η πρόταση της Επιτροπής, εάν υλοποιηθεί σωστά, οδηγεί σε μια σειρά κινήτρων, π.χ. μέσω 
του συστήματος υποστήριξης για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αλλά η πρόταση της 
Επιτροπής θα πρέπει να καταστεί περισσότερο σαφής ως προς το ότι η ενεργειακή απόδοση 
πρόκειται να επιτυγχάνεται κυρίως όχι με ρυθμίσεις για κάθε επί μέρους πολίτη και ΜΜΕ, 
αλλά με κίνητρα. Απαιτούνται ως εκ τούτου σχετικές διασαφηνίσεις για να αποφευχθεί ότι τα 
εθνικά κίνητρα θα θεωρούνται ως παράνομη κρατική ενίσχυση.  

3. Σύστημα υποστήριξης για την εξοικονόμηση ενέργειας - βιώσιμο πλαίσιο για τους 
οικονομικούς φορείς και τους πολίτες κατά του φαινομένου ανάσχεσης και εκκίνησης 
(stop and go-effect) 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι η οικονομική ενίσχυση για τα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης συχνά είναι μη βιώσιμη και μη προβλέψιμη. Μερικές φορές οι 
φορείς της αγοράς δεν έχουν πρόσβαση στο αντίστοιχο πρόγραμμα τον Ιανουάριο διότι ο 
προϋπολογισμός δεν έχει ακόμα εγκριθεί, και το Σεπτέμβριο η σχετική γραμμή του 
προϋπολογισμού έχει ήδη εξαντληθεί. Αυτό δημιουργεί απογοήτευση σε όλους τους εταίρους 
και αποτρέπει μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον εν λόγω τομέα. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή 
σωστά προτείνει ένα καθεστώς υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο εγγυάται 
συνεχή ροή χρήματος. Αντίστοιχου είδους συστήματα έχουν εισαχθεί με επιτυχία σε πολλά 
κράτη μέλη όπως στην Ιταλία, την Γαλλία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Δανία, την Ιρλανδία καθώς και στην περιφέρεια της Φλάνδρας. Επιπλέον, πολλές 
ομόσπονδες πολιτείες στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν το εν λόγω σύστημα. Το πρόβλημα του 
άρθρου 6 είναι ότι αναφέρεται σε «υποχρέωση». Θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι η 
υποχρέωση αφορά μόνο την εταιρεία διανομής ενέργειας. Οι ΜΜΕ και ο μέσος πολίτης θα 
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επωφεληθεί από τα κίνητρα. Ως εκ τούτου ο συντάκτης προτείνει να αλλαχθεί το όνομα σε 
σύστημα υποστήριξης της εξοικονόμησης ενέργειας.

Το άρθρο 6, παράγραφος 9 προβλέπει μια ρήτρα δυνατότητας μη εφαρμογής για τα κράτη 
μέλη. Για να διασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα αποτελέσει "παραθυράκι", απαιτείται να υπάρξει 
δέσμευση ότι τα κράτη μέλη τα οποία θα επιλέξουν τη ρήτρα μη εφαρμογής, θα εγγυηθούν 
την ίδια μόνιμη και προβλέψιμη ενίσχυση για την ενεργειακή απόδοση όπως το σύστημα 
υποστήριξης της εξοικονόμησης ενέργειας που έχει σχεδιαστεί από την Επιτροπή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Ένωση αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες 
προκλήσεις που απορρέουν από την 
αυξημένη εξάρτηση από τις εισαγωγές 
ενέργειας και τους ανεπαρκείς 
ενεργειακούς πόρους, καθώς και την 
ανάγκη περιορισμού της αλλαγής του 
κλίματος και αντιμετώπισης της 
οικονομικής κρίσης. Η ενεργειακή 
απόδοση αποτελεί πολύτιμο μέσο για την 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. 
Βελτιώνει την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ένωσης μειώνοντας την 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και 
περιορίζοντας τις εισαγωγές ενέργειας. 
Συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου με οικονομικώς 
αποδοτικό τρόπο και, ως εκ τούτου, στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η 
μετάβαση σε μια ενεργειακώς 
αποδοτικότερη οικονομία αναμένεται 
επίσης να επιταχύνει την εξάπλωση 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας στην Ένωση, δίνοντας ώθηση 
στην οικονομική ανάπτυξη και 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής 

(1) Η Ένωση αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες 
προκλήσεις που απορρέουν από την 
αυξημένη εξάρτηση από τις εισαγωγές 
ενέργειας και τους ανεπαρκείς 
ενεργειακούς πόρους, καθώς και την 
ανάγκη περιορισμού της αλλαγής του 
κλίματος και αντιμετώπισης της 
οικονομικής κρίσης. Η ενεργειακή 
απόδοση αποτελεί πολύτιμο μέσο για την 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. 
Βελτιώνει την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ένωσης μειώνοντας την 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και 
περιορίζοντας τις εισαγωγές ενέργειας. 
Συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου με οικονομικώς 
αποδοτικό τρόπο και, ως εκ τούτου, στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η 
μετάβαση σε μια ενεργειακώς 
αποδοτικότερη οικονομία αναμένεται 
επίσης να επιταχύνει την εξάπλωση 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας στην Ένωση, δίνοντας ώθηση 
στην οικονομική ανάπτυξη και 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής 
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ποιότητας σε διάφορους τομείς που 
σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση.

ποιότητας σε διάφορους τομείς που 
σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, οι 
οποίες μπορούν να παραμείνουν 
αλώβητες από τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα.

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή απόδοση, όταν επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο τρόπο, μπορεί να οδηγήσει στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο οι οποίες μπορούν να διατηρηθούν 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και να αντέξουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση 
πρέπει να δοθεί στην εκπλήρωση υψηλών 
προτύπων από τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες των τοπικών ευρωπαίων 
παραγωγών και των ΜΜΕ. Για τον 
σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να ελέγχει αποτελεσματικά τις σχετικές 
εισαγωγές από τρίτες χώρες προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω προϊόντα 
και υπηρεσίες πληρούν τα ίδια υψηλά 
πρότυπα ποιότητας με τα πρότυπα που 
πληρούν οι τοπικοί παραγωγοί και οι 
φορείς παροχής υπηρεσιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στο ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 
2010 για την αναθεώρηση του σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση19, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την 

(5) Στο ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου
2010 για την αναθεώρηση του σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την 
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Επιτροπή να συμπεριλάβει στο 
αναθεωρημένο σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση μέτρα για τη 
γεφύρωση του χάσματος ώστε να 
επιτευχθεί ο συνολικός στόχος 
ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ το 2020.

Επιτροπή να συμπεριλάβει στο 
αναθεωρημένο σχέδιο δράσης ένα 
δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης, 
παράλληλα με μέτρα για τη γεφύρωση του 
χάσματος ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός 
στόχος εξοικονόμησης ενέργειας της ΕΕ 
το 2020.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Στις 22 Ιουνίου 2011 η εκτίμηση των 
επιπτώσεων που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή1 έδειξε ότι οι δεσμευτικοί 
εθνικοί στόχοι στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης για την 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
έχουν μεγαλύτερη αξία από τους 
ενδεικτικούς εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επίτευξη του συνολικού 
στόχου της κατά 20% εξοικονόμησης 
ενέργειας. Επιπλέον, η εκτίμηση 
αντικτύπου ανέφερε ότι οι δεσμευτικοί 
στόχοι θα παρείχαν μεγαλύτερη ευελιξία 
στα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό 
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που θα 
ήταν προσαρμοσμένα στα επιμέρους 
κράτη μέλη.
1 SEC(2011) 779

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό 
ανακαινιζόμενων κτιρίων, δεδομένου ότι ο 
υπάρχων κτιριακός πλούτος αποτελεί τον 

(15) Πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό 
ανακαινιζόμενων κτιρίων, δεδομένου ότι ο 
υπάρχων κτιριακός πλούτος αποτελεί τον 
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μοναδικό τομέα με το μεγαλύτερο 
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. 
Επιπλέον, τα κτίρια έχουν ζωτική σημασία 
για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050 σε 
σύγκριση με το 1990. Τα κτίρια που 
ανήκουν σε δημόσιους φορείς 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του 
κτιριακού δυναμικού και τυγχάνουν 
μεγάλης προβολής στη δημόσια ζωή.
Επομένως, είναι σκόπιμο να καθοριστεί 
ένα ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης όλων των 
κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς 
με σκοπό την αναβάθμιση της ενεργειακής 
απόδοσής τους. Το εν λόγω ποσοστό 
ανακαίνισης δεν πρέπει να θίγει τις 
υποχρεώσεις όσον αφορά τα κτίρια με 
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 
που προβλέπονται στην οδηγία 
2010/31/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων27. Η υποχρέωση 
ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων 
συμπληρώνει τις διατάξεις της ανωτέρω 
οδηγίας, η οποία απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν ώστε, όταν τα 
υπάρχοντα κτίρια υποβάλλονται σε 
μείζονα ανακαίνιση, η ενεργειακή τους 
απόδοση αναβαθμίζεται ούτως ώστε τα 
κτίρια να πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

μοναδικό τομέα με το μεγαλύτερο 
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. 
Επιπλέον, τα κτίρια έχουν ζωτική σημασία 
για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050 σε 
σύγκριση με το 1990. Τα κτίρια που 
ανήκουν σε δημόσιους φορείς 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του 
κτιριακού δυναμικού και τυγχάνουν 
μεγάλης προβολής στη δημόσια ζωή. 
Επομένως, είναι σκόπιμο να καθοριστεί 
ένα ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης όλων των 
κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς 
με σκοπό την αναβάθμιση της ενεργειακής 
απόδοσής τους. Το εν λόγω ποσοστό 
ανακαίνισης δεν πρέπει να θίγει τις 
υποχρεώσεις όσον αφορά τα κτίρια με 
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας 
που προβλέπονται στην οδηγία 
2010/31/EΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων27. Η υποχρέωση 
ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων 
συμπληρώνει τις διατάξεις της ανωτέρω 
οδηγίας, η οποία απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν ώστε, όταν τα 
υπάρχοντα κτίρια υποβάλλονται σε 
μείζονα ανακαίνιση, η ενεργειακή τους 
απόδοση αναβαθμίζεται ούτως ώστε τα 
κτίρια να πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη 
διασφάλιση της καλής ποιότητας του 
αέρα στους εσωτερικούς χώρους, π.χ. 
μέσω απαιτήσεων επαρκούς εξαερισμού 
και της χρήσης οικοδομικών υλικών, 
εξοπλισμού και προϊόντων χαμηλών 
εκπομπών. Όταν τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης αφορούν δημόσια κτίρια, όπως 
παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία ή σχολεία, 
πρέπει να διεξάγεται εκτίμηση των 
επιπτώσεων για την υγεία.

Αιτιολόγηση

Οι Ευρωπαίοι περνούν το μεγαλύτερο τμήμα της ζωής τους σε εσωτερικούς χώρους. Η ποιότητα 
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του αέρα των εσωτερικών χώρων παίζει καθοριστική σημασία για την υγεία τους και αποτελεί 
παράγοντα χρόνιων ασθενειών όπως το άσθμα και οι αλλεργίες. Κατά την ανακαίνιση κτιρίων 
για λόγους βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσής τους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι 
ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την υγεία, δηλαδή κίνδυνοι που απορρέουν από ανεπαρκή αερισμό 
λόγω μεγαλύτερης στεγανότητας και βλαβερές εκπομπές από οικοδομικά υλικά και 
κατασκευαστικά προϊόντα.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εκτίμηση της δυνατότητας 
καθιέρωσης ενός καθεστώτος «λευκών 
πιστοποιητικών» σε επίπεδο Ένωσης 
κατέδειξε ότι, στην παρούσα κατάσταση, 
ένα τέτοιο καθεστώς θα δημιουργούσε 
υπερβολικό διοικητικό κόστος και ότι 
υπάρχει κίνδυνος η εξοικονόμηση 
ενέργειας να συγκεντρωθεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη και να μην καθιερωθεί σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ο τελευταίος 
στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, 
τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μέσω 
των εθνικών καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή 
άλλων εναλλακτικών μέτρων που 
επιτυγχάνουν το ίδιο μέγεθος 
εξοικονομούμενης ενέργειας. Η Επιτροπή 
πρέπει ωστόσο να καθορίσει, με πράξη 
κατ’ εξουσιοδότηση, τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες ένα κράτος μέλος θα 
μπορεί στο μέλλον να αναγνωρίζει την 
εξοικονόμηση ενέργειας που έχει 
επιτευχθεί σε άλλο κράτος μέλος. Είναι 
σκόπιμο οι φιλόδοξοι στόχοι των εν λόγω 
καθεστώτων να τεθούν σε ένα κοινό 
πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης, ενώ
παράλληλα θα παρέχεται σημαντική 
ευελιξία στα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη την εθνική οργάνωση των 
παραγόντων της αγοράς, το συγκεκριμένο 
πλαίσιο του ενεργειακού τομέα και τις 
συνήθειες των τελικών καταναλωτών. Το 
κοινό πλαίσιο πρέπει να παρέχει στις 

(18) Η εκτίμηση της δυνατότητας 
καθιέρωσης ενός καθεστώτος «λευκών 
πιστοποιητικών» σε επίπεδο Ένωσης 
κατέδειξε ότι, στην παρούσα κατάσταση, 
ένα τέτοιο καθεστώς θα δημιουργούσε 
υπερβολικό διοικητικό κόστος και ότι 
υπάρχει κίνδυνος η εξοικονόμηση 
ενέργειας να συγκεντρωθεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη και να μην καθιερωθεί σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ο τελευταίος 
στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, 
τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μέσω 
των εθνικών καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή 
άλλων εναλλακτικών μέτρων που 
επιτυγχάνουν το ίδιο μέγεθος 
εξοικονομούμενης ενέργειας. Το κοινό 
πλαίσιο πρέπει να παρέχει στις 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας του 
ενεργειακού τομέα τη δυνατότητα να 
παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες σε όλους 
τους τελικούς καταναλωτές, και όχι μόνο 
σε εκείνους στους οποίους πωλούν 
ενέργεια. Έτσι αυξάνεται ο ανταγωνισμός 
στην αγορά ενέργειας, διότι οι επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας του ενεργειακού τομέα 
μπορούν να διαφοροποιούν το προϊόν τους 
παρέχοντας συμπληρωματικές ενεργειακές 
υπηρεσίες. Το κοινό πλαίσιο πρέπει να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στο εθνικό τους καθεστώς 
απαιτήσεις που επιδιώκουν κοινωνικούς 
σκοπούς, κυρίως προκειμένου να 
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επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας του 
ενεργειακού τομέα τη δυνατότητα να 
παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες σε όλους 
τους τελικούς καταναλωτές, και όχι μόνο 
σε εκείνους στους οποίους πωλούν 
ενέργεια. Έτσι αυξάνεται ο ανταγωνισμός 
στην αγορά ενέργειας, διότι οι επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας του ενεργειακού τομέα 
μπορούν να διαφοροποιούν το προϊόν τους 
παρέχοντας συμπληρωματικές ενεργειακές 
υπηρεσίες. Το κοινό πλαίσιο πρέπει να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στο εθνικό τους καθεστώς 
απαιτήσεις που επιδιώκουν κοινωνικούς 
σκοπούς, κυρίως προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι ευάλωτοι πελάτες 
έχουν πρόσβαση στα οφέλη της 
μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. 
Πρέπει επίσης να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εξαιρούν τις μικρές εταιρείες από 
την υποχρέωση ενεργειακής απόδοσης. Η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Νόμος για τις 
μικρές επιχειρήσεις»28 θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

διασφαλιστεί ότι οι ευάλωτοι πελάτες 
έχουν πρόσβαση στα οφέλη της 
μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. 
Πρέπει επίσης να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εξαιρούν τις μικρές εταιρείες από 
την υποχρέωση ενεργειακής απόδοσης. Η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Νόμος για τις 
μικρές επιχειρήσεις» 28 θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης της εξοικονόμησης ενέργειας θα είχε ουσιαστικά ως 
αποτέλεσμα οι καταναλωτές ενός κράτους μέλους να πληρώνουν για την εξοικονόμηση 
ενέργειας που προσυπολογίζεται στον αντίστοιχο στόχο κάποιου άλλου κράτους μέλους.  Αυτό 
δεν είναι δίκαιο, καθώς οι καταναλωτές πρέπει να έχουν όφελος σε όλα τα κράτη μέλη.  
Άλλωστε θα μπορούσε να οδηγήσει και στην εμφάνιση κερδοσκοπικών τακτικών από την 
πλευρά των εταιρειών ενέργειας.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να αξιοποιήσουν το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας σε ορισμένα 
τμήματα της αγοράς όπου οι ενεργειακοί 

(19) Για να αξιοποιήσουν το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας σε ορισμένα 
τμήματα της αγοράς όπου οι ενεργειακοί 
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έλεγχοι δεν προσφέρονται γενικά στο 
εμπόριο (όπως νοικοκυριά ή μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις), τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα 
ενεργειακών ελέγχων. Οι ενεργειακοί 
έλεγχοι πρέπει να είναι υποχρεωτικοί και 
τακτικοί για τις μεγάλες επιχειρήσεις, διότι 
η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να είναι 
σημαντική.

έλεγχοι δεν προσφέρονται γενικά στο 
εμπόριο (όπως νοικοκυριά ή μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις), τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα 
και την προσιτότητα των ενεργειακών 
ελέγχων. Οι ενεργειακοί έλεγχοι πρέπει να 
είναι υποχρεωτικοί και τακτικοί για τις 
μεγάλες επιχειρήσεις, διότι η 
εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να είναι 
σημαντική.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Κατά τον σχεδιασμό των μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οφέλη 
απόδοσης και η εξοικονόμηση που 
επιτυγχάνεται με την ευρεία εφαρμογή 
οικονομικώς αποδοτικών τεχνολογικών 
καινοτομιών όπως οι έξυπνοι μετρητές. Για 
τη μεγιστοποίηση των οφελών 
εξοικονόμησης από τις εν λόγω 
καινοτομίες, οι τελικοί καταναλωτές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να έχουν εικόνα 
των δεικτών κόστους και κατανάλωσης, 
και να έχουν τακτική ατομική τιμολόγηση 
με βάση την πραγματική κατανάλωση.

(21) Κατά τον σχεδιασμό των μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οφέλη 
απόδοσης και η εξοικονόμηση που 
επιτυγχάνεται με την ευρεία εφαρμογή 
οικονομικώς αποδοτικών τεχνολογικών 
καινοτομιών όπως οι έξυπνοι μετρητές. Για 
τη μεγιστοποίηση των οφελών 
εξοικονόμησης από τις εν λόγω 
καινοτομίες, οι τελικοί καταναλωτές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να έχουν εικόνα 
των δεικτών κόστους και κατανάλωσης, 
και να έχουν τακτική ατομική τιμολόγηση 
με βάση την πραγματική κατανάλωση.
Ωστόσο, τέτοιοι μετρητές πρέπει να 
εγκαθίστανται μόνο εάν το ενδεχόμενο 
όφελος υπερβαίνει το κόστος 
εγκατάστασής τους, και εάν η 
εγκατάστασή τους δεν συνεπάγεται 
σημαντικά πρόσθετα έξοδα για τον τελικό 
καταναλωτή·

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι περισσότερες επιχειρήσεις της ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 
Αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας για την ΕΕ. Για 
να βοηθηθούν να υιοθετήσουν μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθιερώσουν ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο με στόχο να παράσχουν στις ΜΜΕ 
τεχνική βοήθεια και στοχευμένες 
πληροφορίες.

(27) Οι περισσότερες επιχειρήσεις της ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 
Αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας για την ΕΕ. Για 
να βοηθηθούν να υιοθετήσουν μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καθιερώσουν ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο με στόχο να παράσχουν στις ΜΜΕ 
τεχνική βοήθεια, στοχευμένες πληροφορίες 
και απλοποιημένες διαδικασίες και 
έντυπα υποβολής αίτησης 
χρηματοδότησης ή/και συμπερίληψης 
στο εθνικό δίκτυο ενέργειας.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής 
αριθμός αξιόπιστων επαγγελματιών με 
ειδίκευση στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, για παράδειγμα όσον 
αφορά τη συμμόρφωση προς τις 
απαιτήσεις σχετικά με τους ενεργειακούς 
ελέγχους και την εφαρμογή των 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσουν καθεστώτα 
πιστοποίησης για τους παρόχους 
ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακούς 
ελέγχους και άλλα μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης.

(30) Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής 
αριθμός αξιόπιστων και καταρτισμένων 
επαγγελματιών με ειδίκευση στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να 
διασφαλισθεί η αποτελεσματική και 
έγκαιρη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
για παράδειγμα όσον αφορά τη 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις σχετικά 
με τους ενεργειακούς ελέγχους και την 
εφαρμογή των καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να 
θεσπίσουν καθεστώτα πιστοποίησης για 
τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, 
ενεργειακούς ελέγχους και άλλα μέτρα 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Η απαραίτητη αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης δεν θα είναι 
δυνατό να επιτευχθεί χωρίς μια 
γενικότερη αλλαγή νοοτροπίας στην 
κοινωνία. Τα σημερινά παιδιά είναι οι 
αυριανοί εργαζόμενοι, μηχανικοί, 
αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες και χρήστες 
της ενέργειας. Οι αποφάσεις που θα 
λάβουν θα επηρεάσουν τον μελλοντικό 
τρόπο παραγωγής και χρησιμοποίησης 
της ενέργειας από την κοινωνία. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να ξεκινήσει μια 
ενεργειακή εκπαίδευση προκειμένου να 
έχουμε τη δυνατότητα να εξηγήσουμε 
στις επόμενες γενιές πώς μπορούν να 
συμβάλουν με τον τρόπο ζωής τους και 
την ατομική τους συμπεριφορά στην 
αποδοτική χρήση της ενέργειας. Ως εκ 
τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν κατάλληλα μέτρα για να
προωθήσουν την ενεργειακή εκπαίδευση 
στο σχολείο, εστιάζοντας κυρίως στους 
τρόπους με τους οποίους ο καθένας 
μπορεί να συμβάλει με την ατομική του 
συμπεριφορά σε μια πιο αποδοτική και 
βιώσιμη χρήση της ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Αν θέλουμε να προωθήσουμε τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας, πρέπει να αρχίσουμε από τις 
επόμενες γενιές. Οι επόμενες γενιές αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης 
εφόσον τα παιδιά μάθουν από μικρή ηλικία να χρησιμοποιούν την ενέργεια υπεύθυνα.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Βάσει των νομοθετικών προτάσεων 
της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά με το μέλλον της πολιτικής 
συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 
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πιθανό να αυξηθεί σημαντικά η 
χρηματοδοτική στήριξη για την 
ενεργειακή απόδοση που παρέχεται από 
τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής την περίοδο 2014-2020 σε 
σύγκριση με την περίοδο 2007-2013. 
Αυτή η χρηματοδότηση θα συνεισφέρει 
καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων 
της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33β) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη αναλαμβάνουν να θεσπίσουν 
ερευνητικά προγράμματα προκειμένου να 
βρεθεί μια τεχνολογία η οποία θα 
χρησιμοποιείται στα ιστορικά κτίρια και 
θα καλύπτει όλες τις πτυχές που 
συνδέονται με τη χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, την εγκατάσταση 
έξυπνων μετρητών και άλλες τεχνολογίες 
που θα πρέπει να εγκατασταθούν στα 
συγκεκριμένα κτίρια. Η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη αναλαμβάνουν επίσης να 
κοινοποιήσουν τα πορίσματα των 
ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33γ) Δεδομένων των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των ιστορικών κτιρίων, 
πρέπει να διεξαχθούν έρευνες σχετικά με 
την επιμέρους ενεργειακή τους 
κατανάλωση, λαμβάνοντας υπόψη την 
αντοχή της μόνωσης της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής, την προσαρμογή της στο 
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περιβάλλον της και τις ορθές πρακτικές 
που εφαρμόστηκαν κατά το παρελθόν 
όσον αφορά τη χρήση και τη λειτουργία 
αυτών των κτιρίων.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Κατά την υλοποίηση του στόχου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 
20%, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο των νέων 
μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 
προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
ανταμείβοντας τις επενδύσεις μείωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα και 
προετοιμάζοντας τους τομείς ΣΕΔΕ για τις 
καινοτομίες που θα χρειαστούν 
μελλοντικά.

(34) Η υλοποίηση του στόχου βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της 
ζήτησης για δικαιώματα του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών 
(ΣΕΔΕ) της ΕΕ και να προκαλέσει 
στρεβλώσεις στην τιμή διοξειδίου του 
άνθρακα της ΕΕ· η Επιτροπή εκπονεί 
έκθεση εκτίμησης του αντικτύπου των 
νέων μέτρων στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ), 
προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα 
στο σύστημα εμπορίας εκπομπών 
οδηγώντας στη λήψη πρόσθετων μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης, ανταμείβοντας τις 
επενδύσεις μείωσης του διοξειδίου του 
άνθρακα και προετοιμάζοντας τους τομείς 
ΣΕΔΕ για τις καινοτομίες που θα 
χρειαστούν μελλοντικά.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 
πλαίσιο για μακροπρόθεσμες βελτιώσεις 
ενεργειακής απόδοσης το οποίο θα είναι 
σύμφωνο με τον στόχο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για την επίτευξη μείωσης 
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των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 80-95% έως το 2050, είναι 
απαραίτητο να προσαρμοστεί ο 
γραμμικός συντελεστής στο πλαίσιο της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ περί θεσπίσεως 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της 
ΕΕ.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34β) Κατά τη λήψη απόφασης για το 
ύψος των δικαιωμάτων που θα 
παρακρατούνται, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 5,  η Επιτροπή 
πρέπει να δίνει προσοχή ώστε το μέτρο 
αυτό να μην οδηγεί σε τιμή άνθρακα που 
υπερβαίνει την τιμή που αναμένεται να 
προκύψει από την εκτίμηση αντικτύπου 
της Επιτροπής του 2008, που συνοδεύει 
τις προτάσεις για τη δέσμη μέτρων 
σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα (30 
ευρώ).

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Η οδηγία 2006/32/ΕΚ απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν και να 
προσπαθήσουν να επιτύχουν τον συνολικό 
εθνικό ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης 
ενέργειας 9% έως το 2016, που θα 
επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενεργειακών 
υπηρεσιών και άλλων μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης. Η εν λόγω 

(35) Η οδηγία 2006/32/ΕΚ απαιτεί από τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν και να επιτύχουν 
τον συνολικό εθνικό ενδεικτικό στόχο 
εξοικονόμησης ενέργειας 9% έως το 2016, 
που θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη 
ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η εν 
λόγω οδηγία ορίζει ότι το δεύτερο σχέδιο 



AD\889370EL.doc 17/82 PE472.304v03-00

EL

οδηγία ορίζει ότι το δεύτερο σχέδιο 
ενεργειακής απόδοσης που εγκρίθηκε από 
τα κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύεται, 
κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται,
από προτάσεις της Επιτροπής για πρόσθετα 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
παράτασης της περιόδου υλοποίησης των 
στόχων. Εάν μια έκθεση καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι σημειώθηκε ελάχιστη 
πρόοδος προς την επίτευξη των 
ενδεικτικών εθνικών στόχων που 
προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία, οι 
προτάσεις αυτές πρέπει να επανεξετάσουν 
το επίπεδο και τη φύση των στόχων. Η 
εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την 
παρούσα οδηγία διαπιστώνει ότι τα κράτη 
μέλη βρίσκονται στο σωστό δρόμο για την 
επίτευξη του στόχου του 9%, ο οποίος 
είναι σαφώς λιγότερο φιλόδοξος από τον 
μεταγενέστερα εγκριθέντα στόχο της 
εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 
ανάγκη επανεξέτασης του επιπέδου των 
στόχων.

ενεργειακής απόδοσης που εγκρίθηκε από 
τα κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύεται από 
προτάσεις της Επιτροπής για πρόσθετα 
μέτρα. Η εκτίμηση επιπτώσεων που 
συνοδεύει την οδηγία διαπιστώνει ότι τα 
κράτη μέλη βρίσκονται στο σωστό δρόμο 
για την επίτευξη του στόχου του 9%, ο 
οποίος είναι σαφώς λιγότερο φιλόδοξος 
από τον μεταγενέστερα εγκριθέντα στόχο
της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% 
έως το 2020 και, ότι ως εκ τούτου, υπάρχει 
ανάγκη επανεξέτασης του επιπέδου των 
επιμέρους εθνικών στόχων το ταχύτερο 
δυνατό.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Επειδή ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι η επίτευξη του στόχου 
ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης με 
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020 και η προλείανση 
του εδάφους για περαιτέρω βελτιώσεις 

(37) Επειδή ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι η επίτευξη του στόχου 
ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης με 
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020 και η προλείανση 
του εδάφους για περαιτέρω βελτιώσεις 
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στην ενεργειακή απόδοση πέραν του 2020, 
δεν βρίσκεται στο σωστό δρόμο ώστε να 
επιτευχθεί από τα κράτη μέλη χωρίς τη 
λήψη πρόσθετων μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης και μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν 
λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει όσα είναι αναγκαία για την 
επίτευξη αυτού του στόχου.

στην ενεργειακή απόδοση πέραν του 2020, 
δεν βρίσκεται στο σωστό δρόμο ώστε να 
επιτευχθεί από τα κράτη μέλη χωρίς τη 
λήψη πρόσθετων μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης και μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινή δράση σε 
επίπεδο της Ένωσης στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης θα μειώσει τις 
δαπάνες για ενεργειακά αποδοτικά 
προϊόντα και υπηρεσίες και θα αυξήσει 
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις 
βιομηχανίες που εμπλέκονται στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης. Αξίζει να 
δημιουργηθεί μια κοινή αγορά για 
ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και 
υπηρεσίες. Οι συντάκτες των Συνθηκών 
έχουν με ρητό τρόπο συμπεριλάβει την 
ενεργειακή αποδοτικότητα στις 
συνθήκες, πράγμα το οποίο δημιουργεί 
καθήκον για δράση στον εν λόγω τομέα. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει όσα είναι 
αναγκαία για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Κατά τον καθορισμό στόχων και 
δεικτών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
διαφορές μεταξύ των αντίστοιχων 
καταστάσεων των διαφόρων κρατών 
μελών, και συγκεκριμένα οι κλιματικές 
συνθήκες, η οικονομική κατάσταση και οι 
προβλέψεις για την ανάπτυξή τους·
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο και στις 
αλλαγές στην κατανομή των ενεργειακών 
πηγών, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά ορισμένα θέματα. Είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, μεταξύ 
άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(38) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο και στις 
αλλαγές στην κατανομή των ενεργειακών 
πηγών, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά ορισμένα θέματα. Η Επιτροπή 
πρέπει να διεξάγει διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 
της, μεταξύ άλλων με την αντίστοιχη 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να επιτευχθεί τουλάχιστον ο στόχος της 
Ένωσης για εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας κατά 20% σε σύγκριση με τις 
προβλέψεις του 20071, έως το 2020, που 
ισοδυναμεί με ετήσια κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας ίση με 1470,5 
εκατ. ΤΙΠ, και να προετοιμάσει το έδαφος 
για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης για το 2030 και μετέπειτα.

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που
αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην 
αγορά ενέργειας και στην υπερνίκηση των 
αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν 
την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση 
ενέργειας, και προβλέπει τη θέσπιση 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης για 

Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που 
αποσκοπούν στην άρση των φραγμών στην 
αγορά ενέργειας και στην υπερνίκηση των 
αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν 
την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση 
ενέργειας, ιδίως σε ό,τι αφορά τους 
μικρούς καταναλωτές, τις μικρές και 
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το 2020. πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα 
αντίστροφα κίνητρα των μεγάλων 
παραγωγών ενέργειας στην προώθηση 
της ενεργειακής αποτελεσματικότητας
και προβλέπει τη θέσπιση εθνικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης για το 2020.
1 Άτυπο έγγραφο της Επιτροπής: Achieving  20 % 
Energy Efficiency

Τροπολογία 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. «κλειστό σύστημα διανομής»: το 
σύστημα που διανέμει ενεργειακά 
προϊόντα στα όρια μίας γεωγραφικά 
περιορισμένης βιομηχανικής, εμπορικής 
ή επιμερισμένων υπηρεσιών τοποθεσίας 
και δεν εφοδιάζει οικιακούς καταναλωτές 
εκτός από παρεμπίπτουσα χρήση από 
μικρότερο αριθμό νοικοκυριών με 
σύνδεση απασχόλησης ή άλλη συναφή 
σχέση με τον ιδιοκτήτη του συστήματος 
διανομής, τα οποία βρίσκονται στην 
περιοχή που εξυπηρετεί ένα κλειστό 
σύστημα διανομής·

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για συνέπεια της τροπολογίας επί του άρθρου 6 παράγραφος 1 νέο εδάφιο. Ο 
ορισμός συνδέεται με το άρθρο 28 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και το άρθρο 28 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α. «ανταπόκριση στη ζήτηση»: η 
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από τελικούς 
χρήστες/γεννήτριες μικρής κλίμακας 
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μεταβάλλεται σε σχέση με τα 
τρέχοντα/συνήθη επίπεδα 
κατανάλωσης/τροφοδότησης 
ανταποκρινόμενη στις μεταβολές των 
τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας ή/και 
οικονομικά κίνητρα με σκοπό την 
προσαρμογή της χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας, ή ανταποκρινόμενη στην 
αποδοχή της προσφοράς των 
καταναλωτών, ατομικά ή ομαδικά, να 
«πουλήσουν» τη μείωση της ζήτησης σε 
μια ορισμένη τιμή σε οργανωμένες αγορές 
ηλεκτρικού ρεύματος ή σε πάροχο 
λιανικής. Τα προγράμματα ανταπόκρισης 
στη ζήτηση έχουν στόχο να αυξήσουν την 
αποδοτικότητα της αλυσίδας αξίας της 
ενέργειας ή/και να αυξήσουν την 
κατανάλωση και την ενσωμάτωση της 
διαλείπουσας ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές·

Αιτιολόγηση

Η ανταπόκριση στη ζήτηση είναι μια βασική έννοια που πρέπει να οριστεί στην οδηγία, καθώς 
είναι σχετικά καινούρια, αλλά έχει τεράστιες δυνατότητες και από οικονομικής και από 
περιβαλλοντικής πλευράς. Η ανταπόκριση στη ζήτηση βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση της 
προσφοράς και της ζήτησης απελευθερώνοντας το δυναμικό της ζήτησης.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. «ενεργειακός έλεγχος»: η συστηματική 
διαδικασία για την απόκτηση επαρκούς 
γνώσης του υφιστάμενου συνόλου 
χαρακτηριστικών ενεργειακής 
κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας 
κτιρίων, μιας βιομηχανικής ή εμπορικής 
δραστηριότητας ή εγκατάστασης, 
ιδιωτικής ή δημόσιας υπηρεσίας, με την 
οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται 
ποσοτικά οι αποτελεσματικές συγκριτικά 
με το κόστος δυνατότητες εξοικονόμησης 
ενέργειας, και μετά την οποία συντάσσεται 

12. «ενεργειακός έλεγχος»: η συστηματική 
διαδικασία για την απόκτηση επαρκούς 
γνώσης του υφιστάμενου συνόλου 
χαρακτηριστικών ενεργειακής 
κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας 
κτιρίων, μιας βιομηχανικής ή εμπορικής 
δραστηριότητας ή εγκατάστασης, 
ιδιωτικής ή δημόσιας υπηρεσίας, με την 
οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται 
ποσοτικά οι αποτελεσματικές συγκριτικά 
με το κόστος δυνατότητες εξοικονόμησης 
ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις 



PE472.304v03-00 22/82 AD\889370EL.doc

EL

έκθεση αποτελεσμάτων· επιπτώσεις στην υγεία, και μετά την οποία 
συντάσσεται έκθεση αποτελεσμάτων·

Αιτιολόγηση

Κατά την εκτίμηση των ευκαιριών οικονομικά αποδοτικών εξοικονομήσεων ενέργειας, πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος στην υγεία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ 
καλής ποιότητας του εσωτερικού ατμοσφαιρικού αέρα, ελέγχου της υγρασίας και άνεσης, 
αφενός, και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, αφετέρου.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «σύμβαση ενεργειακής απόδοσης»: η 
συμβατική συμφωνία μεταξύ του 
δικαιούχου και του παρόχου μέτρου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
σύμφωνα με την οποία οι πληρωμές για 
τις επενδύσεις που πραγματοποίησε ο 
πάροχος είναι ανάλογες με το συμβατικώς 
συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης ή άλλο συμφωνηθέν 
κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η 
εξοικονόμηση χρημάτων·

13. «σύμβαση ενεργειακής απόδοσης»: η 
συμβατική συμφωνία μεταξύ του 
δικαιούχου και του παρόχου μέτρου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
(συνήθως μιας εταιρείας ενεργειακών 
υπηρεσιών, ΕΕΥ), που ελέγχεται και 
παρακολουθείται καθόλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, όπου οι επενδύσεις (εργασία, 
εφοδιασμός ή υπηρεσία) για το 
συγκεκριμένο μέτρο καταβάλλονται 
αναλόγως με το συμβατικώς συμφωνηθέν 
επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης ή άλλο συμφωνηθέν κριτήριο 
ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

24α. «μικροτεχνολογίες για παραγωγή 
ενέργειας» ή «μικρογεννήτριες 
ενέργειας»: ποικίλες τεχνολογίες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
θέρμανσης σε μικρή κλίμακα οι οποίες 
είναι δυνατό να εγκατασταθούν και να 
χρησιμοποιηθούν σε επιμέρους 
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νοικοκυριά·

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27α. «ριζική ανακαίνιση»: ανακαίνιση 
που μειώνει τόσο την παρεχόμενη 
ενέργεια όσο και την τελική κατανάλωση 
ενέργειας ενός κτιρίου κατά 80% 
τουλάχιστον σε σύγκριση με τα προ της 
ανακαίνισης επίπεδα·

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς 
στόχους ενεργειακής απόδοσης 
εκφραζόμενους σε απόλυτο επίπεδο 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 
2020. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω 
στόχων συνεκτιμούν τον στόχο της 
Ένωσης για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 
20%, τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, τα μέτρα που ελήφθησαν 
για την επίτευξη των εθνικών στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας και εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2006/32/ΕΚ και άλλα μέτρα 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης στα κράτη μέλη και σε επίπεδο 
Ένωσης.

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το 
εθνικό του απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας είναι τουλάχιστον 
κατώτερο από τον στόχο του όπως αυτός 
ορίζεται στο Παράρτημα Ια. Τέτοιοι 
υποχρεωτικοί εθνικοί στόχοι 
εξασφαλίζουν την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020, που απαιτεί 
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας της ΕΕ κατά 368 εκατ. ΤΙΠ το 
2020. Οι εθνικοί στόχοι ενεργειακής 
απόδοσης λαμβάνουν υπόψη τα μέτρα που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για 
να διασφαλίσουν ότι η εθνική 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 
ίση ή κατώτερη από τον στόχο του 2020 
του παραρτήματος Ια.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή 
εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020, απαιτώντας 
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας στην ΕΕ κατά 368 εκατομμύρια 
ΤΙΠ το 2020, λαμβάνοντας υπόψη το 
άθροισμα των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 4.

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή 
διατυπώνει μια πρόταση για στόχους 
ενεργειακής απόδοσης για το 2030.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α  

Κτιριακό δυναμικό

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικές 
στρατηγικές για τη μείωση της 
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ενεργειακής κατανάλωσης του εθνικού 
υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού.

2. Οι εθνικές στρατηγικές περιλαμβάνουν 
νομοθετικά, οικονομικά μέτρα και μέτρα 
κατάρτισης για να σημειωθεί μείωση 
στην κατανάλωση ενέργειας του 
υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού κατά 
80% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2010 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2050, κυρίως 
μέσω εκτεταμένων ανακαινίσεων.

3. Οι εθνικές στρατηγικές περιλαμβάνουν 
επίσης τους παρακάτω ενδιάμεσους 
στόχους:

(α) μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού 
κατά 30% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2030·

(β) μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού 
κατά 60% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2040.

συνεκτιμούν κατά την κατασκευή των 
δημόσιων κτιρίων τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα των δομικών 
υλικών, την ενεργειακή κατανάλωση που 
επιφέρει η παραγωγή των δομικών 
υλικών, τον φιλικό για το περιβάλλον 
χαρακτήρα των δομικών υλικών σε όλο 
τον κύκλο ζωής, και επίσης προωθούν τη 
χρήση ανανεώσιμων φυσικών πόρων, 
όπως το ξύλο, στη δόμηση.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
διαφοροποιημένες προσεγγίσεις για 
εμπορικά, οικιακά και δημόσια κτίρια και 
μπορούν να ξεκινήσουν πρώτα από τα 
κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις. Αυτές 
οι προσεγγίσεις διασφαλίζουν μέτρηση 
των μειώσεων της διανεμόμενης ή 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας (σε kWh 
ή KWh/m² ή ισοδύναμες μονάδες), όπως 
ορίζεται στην οδηγία 2010/31/ΕΕ 
παράρτημα Ι, τουλάχιστον κατά 20%, 
40% και 80% έως το 2020, 2030 και 2045 
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αντίστοιχα.

5. Τα κράτη μέλη βασίζουν σε κίνητρα τις 
εθνικές στρατηγικές και τα μέτρα τους 
για τον τομέα των ιδιωτικών κτιρίων και 
την κοινωνική στέγη. 

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3β
Ενδεικτικοί μακροπρόθεσμοι στόχοι

Οι μακροπρόθεσμοι ενδεικτικοί στόχοι 
ενεργειακής απόδοσης για την Ένωση 
ανέρχονται σε 33,3 % μέχρι το 2030, 
46,6 % κατόπιν και μέχρι το 2040, και 
60 % κατόπιν και μέχρι το 2050, 
εκπεφρασμένοι ως απόλυτο επίπεδο 
μείωσης σε πρωτογενή κατανάλωση 
ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Το 2020 δεν είναι μακριά. Οι επιχειρηματικοί φορείς χρειάζονται ασφάλεια όσον αφορά τον 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Για να επιτευχθεί ο στόχος μας για μείωση κατά 80-95 % του CO2, 
είναι σημαντικό να υπάρξει αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μείγμα καθώς και περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 3% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 μειώνεται κάθε χρόνο το 2,5% της 
κατανάλωσης ενέργειας (KWh και 
KWh/m2 ή ισοδύναμες μονάδες) των 
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χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από 
το οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το 
ποσοστό 3% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των 
κτιρίων με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
δαπέδου πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας 
δημοσίων φορέων του οικείου κράτους 
μέλους, το οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους δεν πληροί τις εθνικές απαιτήσεις 
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που 
τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

κτιρίων που ανήκουν ή μισθώνονται με 
νέα μισθωτήρια σύμβαση από δημόσιους 
φορείς.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικό 
μηχανισμό καταμερισμού της 
προσπάθειας για την επίτευξη του στόχου 
2,5 % που εφαρμόζεται στα δημόσια 
κτίρια. Κατά τη θέσπιση του εν λόγω 
μηχανισμού καταμερισμού της 
προσπάθειας, λαμβάνουν υπόψη τους 
οικονομικούς πόρους των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών και τις πρακτικές 
δυνατότητες ανακαίνισης παρόμοιων 
κτιρίων. Υποστηρίζουν τις περιφερειακές 
και τοπικές δημόσιες αρχές, π.χ. 
βελτιώνοντας την πρόσβαση σε μέσα 
όπως η σύναψη συμβάσεων και το 
"intracting".

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη 
διασφάλιση της καλής ποιότητας του 
αέρα των εσωτερικών χώρων μέσω 
επαρκών απαιτήσεων όσον αφορά τον 
αερισμό και τη χρήση οικοδομικών 
υλικών, εξοπλισμού και προϊόντων με 
χαμηλές εκπομπές. 
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
οικείους δημόσιους φορείς να 
συνυπολογίζουν στο ετήσιο ποσοστό 
ανακαίνισης την πλεονάζουσα 
ανακαινισμένη επιφάνεια δαπέδου του 
κτιρίου σε ένα δεδομένο έτος ωσάν να είχε 
ανακαινιστεί κατά το ένα από τα δύο
προηγούμενα ή δύο επόμενα έτη.

2. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
οικείους δημόσιους φορείς να 
συνυπολογίζουν στο ετήσιο ποσοστό 
ανακαίνισης την πλεονάζουσα 
ανακαινισμένη επιφάνεια δαπέδου του 
κτιρίου σε ένα δεδομένο έτος ωσάν να είχε 
ανακαινιστεί κατά το ένα από τα τρία
προηγούμενα ή τρία επόμενα έτη.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014 τα κράτη 
μέλη πραγματοποιούν και δημοσιοποιούν 
τον κατάλογο των κτιρίων που ανήκουν σε 
οικείους δημόσιους φορείς, αναφέροντας:

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014 τα κράτη 
μέλη πραγματοποιούν και δημοσιοποιούν 
τον κατάλογο των κτιρίων που ανήκουν σε 
οικείους δημόσιους φορείς ή τα οποία 
μισθώνονται σε νέα σύμβαση από 
οικείους δημόσιους φορείς, αναφέροντας:

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχεία β, β α (νέα) και β β  (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να καθιερώσουν σύστημα ενεργειακής 
διαχείρισης στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του σχεδίου τους.

(β) να καθιερώσουν σύστημα ενεργειακής 
διαχείρισης στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του σχεδίου τους.

Το σχέδιο και το σύστημα διαχείρισης 
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της ενεργειακής απόδοσης λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τους κινδύνους υγείας και 
τα ευεργετικά μέτρα. 

(βα) συνεκτιμούν κατά την κατασκευή 
των δημόσιων κτιρίων τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα των δομικών 
υλικών, την ενεργειακή κατανάλωση που 
επιφέρει η παραγωγή των δομικών 
υλικών, τον φιλικό για το περιβάλλον 
χαρακτήρα των δομικών υλικών σε όλο 
τον κύκλο ζωής, και επίσης προωθούν τη 
χρήση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, 
όπως το ξύλο, στη δόμηση.

(ββ) αναθέτουν συμβάσεις για ενεργειακές 
υπηρεσίες που αποβλέπουν στη 
διατήρηση ή βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης μακροπρόθεσμα, 
συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων 
ενεργειακής απόδοσης·

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ως εναλλακτική προσέγγιση της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δύνανται 
να επιλέξουν άλλα μέτρα για την επίτευξη 
ισοδύναμης βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης  (opt-out). Για τους σκοπούς 
αυτής της εναλλακτικής προσέγγισης, 
μπορούν να υπολογίζουν την 
εξοικονόμηση ενέργειας στην οποία θα 
οδηγήσει η εφαρμογή των παραγράφων 1 
και 2, μέσω κατάλληλων πρότυπων τιμών 
Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν την εναλλακτική 
προσέγγιση του άρθρου  4 (1) για να
εκτιμούν την ειδική αρχιτεκτονική ή 
ιστορική αξία επίσημα προστατευόμενων 
κτιρίων ή συγκροτημάτων, να εκτιμούν 
και να προωθούν τα παραδοσιακά 
χαρακτηριστικά τους που 
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ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης, και να εξετάζουν 
μέτρα για τη βελτίωση συγκεκριμένων 
περιπτώσεων, χωρίς αλλοίωση της 
αυθεντικότητάς τους.

Παρακολουθούν διαρκώς την πρόοδο ως 
προς την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, 
ιδίως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
εφαρμόζουν την προσέγγιση αυτή σε 
δημοτικές αρχές ως προς την αρχή της 
επικουρικότητας. 

Κατά την εξέταση εναλλακτικών μέτρων, 
τα κράτη μέλη πρέπει κατά βάση να 
αποβλέπουν στην υπερεκπλήρωση του 
στόχου του άρθρου 3α για τα ιδιωτικά 
κτίρια. 

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν 
εναλλακτική προσέγγιση κοινοποιούν, το 
αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014, 
στην Επιτροπή, τα εναλλακτικά μέτρα 
που προτίθενται να υιοθετήσουν, 
αναπτύσσοντας τον τρόπο με τον οποίο 
θα επιτευχθεί η ισοδύναμη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού 
δυναμικού. Η Επιτροπή εξετάζει αυτά τα 
μέτρα και τα απορρίπτει ή τα τροποποιεί 
εφόσον αρμόζει. 

Η Επιτροπή παρακολουθεί διαρκώς την 
πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσω των 
εναλλακτικών μέτρων στα κράτη μέλη. 
Εάν οι εξοικονομήσεις που 
επιτυγχάνονται μέσω αυτών των μέτρων 
δεν ανέρχονται συνολικά στην ποσότητα 
εξοικονομήσεων ενέργειας που απαιτείται 
στην παράγραφο 1, η Επιτροπή 
ενημερώνει το κράτος μέλος και 
διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση 
των μέτρων. Εάν ύστερα από δέουσα 
εξέταση οι προτάσεις αυτές ή άλλα μέτρα 
επί των οποίων συμφωνούν η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη δεν υλοποιούνται από 
το κράτος μέλος, η Επιτροπή αποφασίζει 
να εφαρμόσει το δεσμευτικό μέτρο που 
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αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δημόσιοι φορείς να αγοράζουν μόνο 
προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα III.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
δημόσιους φορείς να αγοράζουν, στο 
μέτρο του δυνατού, μόνο προϊόντα, 
υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, κατά τρόπο αποτελεσματικό 
από πλευράς κόστους. Σε αυτό το 
πλαίσιο, οι δημόσιοι φορείς λαμβάνουν 
υπόψη τη σχέση κόστους ωφελείας, την 
οικονομική δυνατότητα εκτέλεσης και 
τον τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη και την ανάληψη ενεργειακών 
υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 3. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
δημόσιοι φορείς εξετάζουν την 
πιθανότητα να συνάψουν 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις ενεργειακής 
απόδοσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 
14β.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, και 
αυτό περιορίζει την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η επίτευξη του 
συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη προσέγγιση 
ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την ελευθερία να 
κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.
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Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας ίση με το 1,5% των οικείων 
πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, κατά το 
προηγούμενο έτος στο εν λόγω κράτος 
μέλος, εκτός της ενέργειας που 
χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές.

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι όλοι οι 
διανομείς ενέργειας και/ή οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν επιπρόσθετη ετήσια 
εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική 
χρήση ίση με το 1,5% τουλάχιστον των 
οικείων ετήσιων πωλήσεων ενέργειας κατ’ 
όγκο και κατά μέσο όρο τα τρία τελευταία 
έτη για το εν λόγω κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή πραγματοποιεί εκτίμηση της 
ενδεχόμενης διπλής ρύθμισης στον τομέα 
των μεταφορών .Τα υπόχρεα μέρη 
επιτυγχάνουν την εν λόγω ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας στους 
τελικούς καταναλωτές.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εξοικονόμηση ενέργειας που ζητείται από 
τα υπόχρεα μέρη να υπολογίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο 2. Τα 
κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή 
συστήματα ελέγχου με βάση τα οποία 
εξακριβώνεται τουλάχιστον ένα στατιστικά 
σημαντικό ποσοστό των μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης που 
εφαρμόζουν τα υπόχρεα μέρη.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εξοικονόμηση ενέργειας που ζητείται από 
τα υπόχρεα μέρη να υπολογίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο 2. Τα 
κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή 
συστήματα ανεξάρτητης μέτρησης, 
ελέγχου και επαλήθευσης, με βάση τα 
οποία εξακριβώνεται τουλάχιστον ένα 
στατιστικά σημαντικό ποσοστό των 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης που εφαρμόζουν τα υπόχρεα 
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μέρη.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος, στοιχεία α, β, γ και γ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής 
της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, τα 
κράτη μέλη μπορούν:

5. Στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής 
της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, τα 
κράτη μέλη πρέπει:

(α) να συμπεριλάβουν στις υποχρεώσεις 
εξοικονόμησης που επιβάλλουν απαιτήσεις 
με κοινωνικό σκοπό, μεταξύ άλλων 
απαιτώντας την υλοποίηση μέτρων σε 
νοικοκυριά που πλήττονται από ένδεια 
ενέργειας ή στην κοινωνική κατοικία·

(α) να συμπεριλάβουν στις δεσμευτικές 
υποχρεώσεις εξοικονόμησης που 
επιβάλλουν απαιτήσεις με κοινωνικό 
σκοπό, μεταξύ άλλων απαιτώντας την 
υλοποίηση μέτρων σε νοικοκυριά χαμηλού 
εισοδήματος που πλήττονται από ένδεια 
ενέργειας ή στην κοινωνική κατοικία·
Αυτά τα μέτρα πρέπει να αποφασίζονται 
σε διαβούλευση με τις δημόσιες αρχές.

(β) να επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν, στο πλαίσιο της υποχρέωσής 
τους, την πιστοποιημένη εξοικονόμηση 
ενέργειας που επέτυχαν οι πάροχοι 
ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλα τρίτα 
μέρη· σε αυτή την περίπτωση, θεσπίζουν 
διαδικασία πιστοποίησης που είναι σαφής, 
διαφανής και ανοικτή σε όλους τους 
παράγοντες της αγοράς και η οποία 
αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του 
κόστους πιστοποίησης·

(β) να επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν, στο πλαίσιο της υποχρέωσής 
τους, την πιστοποιημένη εξοικονόμηση 
ενέργειας που επέτυχαν οι πάροχοι 
ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλα τρίτα 
μέρη· σε αυτή την περίπτωση, 
εξασφαλίζουν ότι υπάρχει διαδικασία 
πιστοποίησης που είναι σαφής, διαφανής 
και ανοικτή σε όλους τους παράγοντες της 
αγοράς και η οποία αποσκοπεί στην 
ελαχιστοποίηση του κόστους 
πιστοποίησης·

(γ) να επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση που 
επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριμένο έτος, 
ωσάν να είχε επιτευχθεί σε ένα από τα δύο 
προηγούμενα ή δύο επόμενα έτη.

(γ) να επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση που 
επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριμένο έτος, 
ωσάν να είχε επιτευχθεί σε ένα από τα δύο 
προηγούμενα ή δύο επόμενα έτη, 
προκειμένου να ενισχυθεί η ευελιξία του 
συστήματος.
(γα) να λαμβάνουν ειδικά μέτρα για να 
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αντιμετωπίσουν τα αντίστροφα κίνητρα 
τα οποία υφίστανται όταν οι διανομείς 
ενέργειας και οι εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας είναι ταυτόχρονα και 
παραγωγοί ενέργειας

Τροπολογία 44

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) το κόστος που μετακυλίεται στους 
πελάτες τους, διατηρώντας ταυτόχρονα 
την ακεραιότητα και την 
εμπιστευτικότητα ιδιωτικών ή εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών σε 
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αρχή των κινήτρων. Το βάρος της αποδείξεως, σε 
περίπτωση που αμφισβητηθεί το κίνητρο ως αδικαιολόγητη κρατική ενίσχυση, πρέπει να 
βρίσκεται στην Επιτροπή και όχι στο κράτος μέλος που θέλει να παράσχει κίνητρα. 

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 6, δημοσιεύουν ετήσιες 
εκθέσεις οι οποίες εξετάζουν κατά πόσον 
τα καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης επιτυγχάνουν τους 
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στόχους τους με το χαμηλότερο δυνατό 
κόστος για τους καταναλωτές. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές αναθέτουν επίσης 
τακτικά τη διεξαγωγή ανεξάρτητων 
ελέγχων σχετικά με τις επιπτώσεις του 
καθεστώτος στους λογαριασμούς 
κατανάλωσης ενέργειας και στην 
ενεργειακή πενία, καθώς και την 
εξοικονόμηση ενέργειας που 
επιτυγχάνεται από το σύστημα 
προκειμένου να διασφαλίζεται μέγιστη 
οικονομική αποδοτικότητα. Τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη 
αυτές τις επιπτώσεις προσαρμόζοντας τα 
καθεστώτα.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν λιγότερο από το 
ισοδύναμο 75 GWh ενέργειας κατ’ έτος, 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει 
τα 2.000.000 ευρώ, από την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Η ενέργεια που 
παράγεται για ιδία χρήση δεν 
συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια.

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν λιγότερο από το 
ισοδύναμο 200 GWh ενέργειας κατ’ έτος, 
απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει 
τα 8.000.000 ευρώ, από την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Η ενέργεια που 
παράγεται για ιδία χρήση δεν 
συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια.
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Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εταιρείες διανομής ή λιανικής πώλησης 
ενέργειας συνεργάζονται με ειδικευμένους 
παρόχους κατά την υλοποίηση μέτρων 
ώστε να επιτευχθούν εξοικονομήσεις 
ενέργειας στους τελικούς πελάτες. Μέσω 
μιας θεώρησης της ενεργειακής 
υπηρεσίας, την οποία έχουν επεξεργαστεί 
οι ομάδες συμφερόντων ή οι εταίροι της 
αγοράς, επιτυγχάνεται συμφωνία ως προς 
τις συγκεκριμένες προσφορές των 
εταίρων της αγοράς που μπορούν εύλογα 
να συνδυαστούν και να προσφερθούν 
συνεργατικά σε τοπικό επίπεδο. 

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8β. Οι πωλήσεις ή οι παραδόσεις 
ενεργειακών προϊόντων δεν 
προϋποθέτουν τις υποχρεώσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας της 
παραγράφου 1, εάν

- συνίστανται σε αναπόφευκτη παραγωγή 
φυσικού αερίου από την παραγωγή 
χάλυβα· ή

- παραδίδονται ή πωλούνται κυρίως σε 
οικείες εγκαταστάσεις ή θυγατρικές· ή

- πραγματοποιούνται ενός «κλειστών 
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συστημάτων διανομής».

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εναλλακτικώς προς την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
λάβουν άλλα μέτρα για την επίτευξη 
εξοικονόμησης ενέργειας στους τελικούς 
καταναλωτές. Η ετήσια ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται μέσω αυτής της προσέγγισης 
είναι ισοδύναμη με το ποσότητα της 
εξοικονομούμενης ενέργειας που 
απαιτείται στην παράγραφο 1. Τα κράτη 
μέλη που επιλέγουν αυτή τη δυνατότητα 
κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο 
έως την 1η Ιανουαρίου 2013, τα 
εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

9. Εναλλακτικώς προς την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
λάβουν άλλα μέτρα για την επίτευξη 
επιπρόσθετης εξοικονόμησης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές (opt-out). Η 
ετήσια ποσότητα εξοικονομούμενης 
ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω αυτής 
της προσέγγισης είναι ισοδύναμη με το 
ποσότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας 
που απαιτείται στην παράγραφο 1. Τα 
κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

Η Επιτροπή παρακολουθεί διαρκώς την 
πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσω των 
εναλλακτικών μέτρων στα κράτη μέλη. 
Εάν οι εξοικονομήσεις που 
επιτυγχάνονται μέσω αυτών των μέτρων 
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δεν ανέρχονται συνολικά στην ποσότητα 
εξοικονομήσεων ενέργειας που απαιτείται 
στην παράγραφο 1, η Επιτροπή 
ενημερώνει το κράτος μέλος και 
διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση 
των μέτρων. Εάν ύστερα από δέουσα 
εξέταση οι προτάσεις αυτές ή άλλα μέτρα 
επί των οποίων συμφωνούν η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη δεν υλοποιούνται από 
το κράτος μέλος, η Επιτροπή αποφασίζει 
να εφαρμόσει το δεσμευτικό μέτρο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Μέτρα τα οποία λαμβάνονται δυνάμει της 
παρούσας παραγράφου θα εξασφαλίσουν 
ισοδύναμη αξιοπιστία σχεδιασμού όσον 
αφορά τα συστήματα υποστήριξης της 
εξοικονόμησης ενέργειας για όλους τους 
φορείς της αγοράς. Τα 
χρηματοοικονομικά μέσα για ενεργειακή 
απόδοση θα πρέπει να είναι εγγυημένα,
ανεξάρτητα από τις ετήσιες αλλαγές στον 
προϋπολογισμό, κατά τρόπο συνεχή και 
μακροπρόθεσμο και, εάν κρίνεται 
κατάλληλο, σε μειούμενη κλίμακα .

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή 
θεσπίζει, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 18, καθεστώς 
αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το καθεστώς 
αυτό επιτρέπει στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση ενέργειας 

διαγράφεται
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που επιτυγχάνεται και πιστοποιείται σε 
ένα κράτος μέλος στις υποχρεώσεις τους 
σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Όταν τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν 
τις ενεργειακές επιχειρήσεις να επιτύχουν 
τους στόχους ενεργειακής απόδοσης που 
ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, 
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ολόκληρη 
την αλυσίδα προστιθέμενης αξίας από 
την παραγωγή και τη διανομή της 
ενέργειας μέχρι την κατανάλωσή της.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται εθνικά καθεστώτα 
κινήτρων για την επιστροφή των εξόδων 
ελέγχου στις εταιρείες που εφαρμόζουν 
σημαντικό αριθμό των προτεινόμενων 
μέτρων τα οποία προέκυψαν από τις 
συστάσεις των ενεργειακών τους ελέγχων, 
καθώς και για την παροχή περαιτέρω 
κινήτρων για την εφαρμογή των εν λόγω 
μέτρων.

Τροπολογία 53
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους και/ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.
Οι έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται από 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτοί είναι ειδικευμένοι 
και διαπιστευμένοι, ότι δεν εμπλέκονται 
άμεσα στην ελεγχόμενη δραστηριότητα, 
και ότι το κράτος μέλος έχει θέσει σε 
εφαρμογή ένα καθεστώς διασφάλισης και 
ελέγχου της ποιότητάς τους.

Αιτιολόγηση

Για τις μεγάλες εταιρείες για τις οποίες η ενέργεια αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος του 
λειτουργικού κόστους, οι ενεργειακοί έλεγχοι ή τα συστήματα ενεργειακής/περιβαλλοντικής 
διαχείρισης αναγνωρίζονται ήδη ως καίρια μέσα για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση 
της κατανάλωσης ενέργειας. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα σε αυτές 
τις μεγάλες εταιρείες να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους με εσωτερικό τους προσωπικό, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και 
πιστοποίηση για τη διενέργεια αυτών των ελέγχων.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη παρέχουν σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, όπου 
κρίνεται κατάλληλο, στα νοικοκυριά 
κίνητρα και οικονομική ενίσχυση όπως 
εκπτώσεις φόρου ή επιδοτήσεις για να 
καλύψουν πλήρως ή εν μέρει τις δαπάνες 
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ενεργειακού ελέγχου, να εφαρμόσουν 
συστήματα διαχείρισης ενέργειας, να 
προβούν σε αξιολογήσεις κόστους κατά 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής των 
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν 
ενέργεια ή για να εφαρμόσουν τις 
συστάσεις ενεργειακού ελέγχου ή να 
μειώσουν την ενεργειακή εξάρτησή τους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αρχή των κινήτρων. Το βάρος της αποδείξεως, σε 
περίπτωση που αμφισβητηθεί το κίνητρο ως αδικαιολόγητη κρατική ενίσχυση, πρέπει να 
βρίσκεται στην Επιτροπή και όχι στο κράτος μέλος που θέλει να παράσχει κίνητρα. 

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2. Η 
απαίτηση για ανεξαρτησία επιτρέπει τη 
διενέργεια των ελέγχων από εσωτερικούς 
εμπειρογνώμονες, υπό τον όρο ότι αυτοί 
είναι εγκεκριμένοι ή διαπιστευμένοι, ότι 
δεν εμπλέκονται άμεσα στην ελεγχόμενη 
δραστηριότητα, και ότι το κράτος μέλος 
έχει θέσει σε εφαρμογή ένα καθεστώς 
διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητάς 
τους και επιβολής κυρώσεων εάν 
χρειαστεί.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη της αιτιολογικής σκέψης 20 σχετικά με τους εσωτερικούς εμπειρογνώμονες πρέπει 
επίσης να συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο.
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Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενεργειακοί έλεγχοι μπορούν να είναι 
μεμονωμένοι ή να αποτελούν μέρος ενός 
ευρύτερου περιβαλλοντικού ελέγχου.

4. Οι ενεργειακοί έλεγχοι μπορούν να είναι 
μεμονωμένοι ή να αποτελούν μέρος ενός 
ευρύτερου περιβαλλοντικού ελέγχου. Ως 
ελάχιστη απαίτηση, αυτοί οι έλεγχοι 
πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση των 
επιπτώσεων στην υγεία.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι ενεργειακοί έλεγχοι και τα 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης που 
εφαρμόζονται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο 
ίδια ή παρόμοια μέτρα να 
χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν 
υφιστάμενα ή μελλοντικά καθεστώτα 
οικονομικών κινήτρων και ενισχύσεων 
όπως επιστροφές φόρων. Εάν κριθεί 
απαραίτητο, οι ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις και η οδηγία 2003/96/ΕΚ θα 
προσαρμοστούν ανάλογα.

Αιτιολόγηση

Οι ενεργειακοί έλεγχοι και τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δεν πρέπει να αποκλείουν 
υφιστάμενα ή μελλοντικά καθεστώτα κινήτρων και ενισχύσεων των κρατών μελών. Οι 
επιστροφές φόρων έχουν αποδειχθεί καλό κίνητρο για τη θέσπιση συστημάτων ενεργειακής 
διαχείρισης.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2013, η 
Επιτροπή εγκρίνει, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, γενικά κριτήρια 
στα οποία βασίζονται οι ενεργειακοί 
έλεγχοι.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI. Οι μετρητές πρέπει 
να είναι αποδοτικοί ως προς το κόστος 
και να βελτιώνουν την ενεργειακή 
απόδοση των νοικοκυριών.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα κράτη μέλη διοργανώνουν την 
ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών που 
προβλέπονται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ 
και 2009/73/ΕΚ σχετικά με αγορές 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, 
μεριμνούν ώστε οι στόχοι της ενεργειακής 

Όταν τα κράτη μέλη διοργανώνουν την 
ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών, πρέπει 
να προηγείται πλήρης ανάλυση κόστους-
οφέλους του συμφέροντος του 
καταναλωτή, όπως προβλέπεται στις 
οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ 
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απόδοσης και τα οφέλη των τελικών 
καταναλωτών να λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη στον καθορισμό των ελάχιστων 
λειτουργιών των μετρητών και των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά.

σχετικά με αγορές ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου. Κατά τη θέσπιση των 
ελάχιστων λειτουργικών 
χαρακτηριστικών των μετρητών και των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε οι στόχοι της 
ενεργειακής απόδοσης και τα οφέλη των 
τελικών καταναλωτών να λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 
να εξασφαλιστεί ότι οι έξυπνοι μετρητές 
είναι φιλικοί προς τον χρήστη και 
προσφέρουν σαφείς, ακριβείς και 
λεπτομερείς πληροφορίες για την
κατανάλωση ενέργειας, σε πραγματικό 
χρόνο, ώστε να μπορεί ο τελικός πελάτης 
να κάνει εξοικονομήσεις ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η τρίτη δέσμη νομοθετικών μέτρων για την εγκαθίδρυση μίας εσωτερικής αγοράς φυσικού 
αερίου και ηλεκτρισμού στην ΕΕ επιτρέπει στα κράτη μέλη να διενεργούν ανάλυση κόστους-
οφέλους πριν από την ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών. Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο 
80% των νοικοκυριών έως το 2020 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον προκύψει 
θετική ανάλυση κόστους-οφέλους. Δαπανηρά συστήματα θα πρέπει να εγκαθίστανται μόνο αν 
είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή. Τα χρήματα που δαπανώνται για την ανάπτυξη 
έξυπνων μετρητών μπορούν να δαπανηθούν αποτελεσματικότερα σε άλλα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης, όπως η μόνωση.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης, εγκαθίσταται 
θερμιδόμετρο στην είσοδο του κτιρίου. 
Στις πολυκατοικίες, εγκαθίστανται επίσης 
ατομικοί μετρητές κατανάλωσης 
θερμότητας για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης σε 
κάθε διαμέρισμα. Σε περίπτωση που η 
χρήση ατομικών μετρητών κατανάλωσης 
θερμότητας δεν είναι τεχνικά εφικτή, 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
κτίρια με πολλές μονάδες (οικιστικές και 
εμπορικές) τα οποία εφοδιάζονται με 
θέρμανση και ζεστό νερό οικιακής 
χρήσης από κεντρικά συστήματα, η 
κατανάλωση μετράται για κάθε μονάδα 
ξεχωριστά· τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
κανόνες για την ετήσια κατανομή του 
κόστους θερμότητας και ζεστού νερού 
οικιακής χρήσης στα κτίρια αυτά με 
βάση την κατανάλωση. Εξαιρέσεις 
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χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές 
κόστους θερμότητας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος VI 
σημείο 1.2, για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε 
θερμαντικό σώμα.

επιτρέπονται σε περίπτωση που η 
εγκατάσταση μετρητών ή η κατανομή 
κόστους με βάση την κατανάλωση 
αποδεικνύεται τεχνικά ανέφικτη και/ή 
από ανάλυση κόστους-οφέλους προκύπτει 
ότι το κόστος υπερβαίνει το όφελος, π.χ. 
σε κτίρια υψηλής απόδοσης. Η μέτρηση 
της ψύξης είναι προαιρετική.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές να ελέγχουν σε 
ετήσια βάση την προσβασιμότητα και τη 
χρηστικότητα των ενεργειακών 
λογαριασμών για τους καταναλωτές. Τα 
σχετικά αποτελέσματα καθίστανται 
διαθέσιμα στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τους ενεργειακούς τους λογαριασμούς 
προκειμένου να μεταβάλουν την ενεργειακή τους κατανάλωση.  Ως εκ τούτου οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) θα πρέπει να ελέγχουν κατά πόσον οι καταναλωτές είναι σε θέση να 
κατανοούν τους λογαριασμούς τους.  Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα παρέχει στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν τις εταιρείες που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της 
συμπαραγωγής μικρής και πολύ μικρής 
κλίμακας, και της αποδοτικής 
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που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII. 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Ο 
διοικητικός φόρτος πρέπει εν προκειμένω 
να ελαχιστοποιηθεί. Τα σχέδια 
επικαιροποιούνται και κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή ανά πενταετία. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν, μέσω του ρυθμιστικού 
πλαισίου τους, ότι τα εθνικά σχέδια 
θέρμανσης και ψύξης λαμβάνονται υπόψη 
στα τοπικά και περιφερειακά σχέδια 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των 
αστικών και αγροτικών χωροταξικών 
σχεδίων, και πληρούν τα κριτήρια 
σχεδιασμού του παραρτήματος VII. 

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές 
υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και στη
χρήση θέρμανσης και ψύξης από 
απορριπτόμενη θερμότητα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 3, 6 και 7. Κατά την 
ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης και της 
τηλεψύξης, τα κράτη μέλη επιλέγουν, στο 
μέτρο του δυνατού, τη συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης και όχι την 
αποκλειστική παραγωγή θερμότητας. 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα για να αναπτύξουν αποδοτικές 
υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης 
ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη της 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
συμπαραγωγής μικρής και πολύ μικρής 
κλίμακας,  και τη χρήση θέρμανσης και 
ψύξης από απορριπτόμενη θερμότητα και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με 
τις παραγράφους 1, 3, 6 και 7. Κατά την 
ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης και της 
τηλεψύξης, τα κράτη μέλη επιλέγουν, στο 
μέτρο του δυνατού, τη συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης και όχι την 
αποκλειστική παραγωγή θερμότητας. 

Τροπολογία 65
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν 
όρους για την απαλλαγή από τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 όταν:

διαγράφεται

(α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρονται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII·

(β) δεν πληρούται η απαίτηση του 
στοιχείου β) της παραγράφου 3 σχετικά 
με την τοποθεσία της εγκατάστασης λόγω 
της ανάγκης τοποθέτησης της 
εγκατάστασης πλησίον χώρου 
αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς που αδειοδοτήθηκε 
δυνάμει της οδηγίας 2009/31/EΚ· ή 

(γ) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
προϋποθέσεις απαλλαγής στην Επιτροπή 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή 
μπορεί να απορρίψει τις εν λόγω 
προϋποθέσεις ή να υποβάλει προτάσεις 
τροποποιήσεων εντός έξι μηνών από την 
κοινοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 
προϋποθέσεις απαλλαγής δεν 
εφαρμόζονται από το οικείο κράτος μέλος 
έως ότου η Επιτροπή δεχθεί ρητώς τις εκ 
νέου υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις.

Τροπολογία 66
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν 
όρους για την απαλλαγή από τις διατάξεις 
της παραγράφου 6 όταν:

διαγράφεται

(α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρονται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII· ή

(β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
προϋποθέσεις απαλλαγής στην Επιτροπή 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή 
μπορεί να απορρίψει τις εν λόγω 
προϋποθέσεις ή να υποβάλει προτάσεις 
τροποποιήσεων εντός έξι μηνών από την 
κοινοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 
προϋποθέσεις απαλλαγής δεν 
εφαρμόζονται από το οικείο κράτος μέλος 
έως ότου η Επιτροπή δεχθεί ρητώς τις εκ 
νέου υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν την 
αδειοδότηση ή ισοδύναμα κριτήρια 
έκδοσης άδειας προκειμένου να 

8. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν την 
αδειοδότηση ή ισοδύναμα κριτήρια 
έκδοσης άδειας προκειμένου να 
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διασφαλίσουν ότι οι βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ 
άνω των 20 MW που παράγουν 
απορριπτόμενη θερμότητα και έχουν 
κατασκευαστεί ή ουσιαστικά ανακαινιστεί 
μετά [την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] δεσμεύουν και 
χρησιμοποιούν την απορριπτόμενη 
θερμότητά τους. Τα κράτη μέλη
καθιερώνουν μηχανισμούς προκειμένου να 
διασφαλίσουν τη σύνδεση των εν λόγω 
εγκαταστάσεων με δίκτυα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης. Μπορούν να απαιτήσουν οι 
εγκαταστάσεις αυτές να επιβαρυνθούν με 
τα τέλη σύνδεσης και το κόστος ανάπτυξης 
των δικτύων τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης που είναι αναγκαία για τη 
μεταφορά της απορριπτόμενης θερμότητάς 
τους στους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίσουν όρους για την 
απαλλαγή από τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου όταν:

διασφαλίσουν ότι οι βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις με συνολική θερμική ισχύ 
άνω των 20 MW που παράγουν 
απορριπτόμενη θερμότητα και έχουν 
κατασκευαστεί ή ουσιαστικά ανακαινιστεί 
μετά [την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας] δεσμεύουν και 
χρησιμοποιούν την απορριπτόμενη 
θερμότητά τους. Τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν μηχανισμούς προκειμένου να 
διασφαλίσουν τη σύνδεση των εν λόγω 
εγκαταστάσεων με δίκτυα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης. Μπορούν να απαιτήσουν οι 
εγκαταστάσεις αυτές να επιβαρυνθούν με 
τα τέλη σύνδεσης και το κόστος ανάπτυξης 
των δικτύων τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης που είναι αναγκαία για τη 
μεταφορά της απορριπτόμενης θερμότητάς 
τους στους καταναλωτές.

(α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρονται στο 
σημείο 2 του παραρτήματος VIII· ή

(β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας θερμότητας 
με χωριστό σύστημα θέρμανσης ή ψύξης. 
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
προϋποθέσεις απαλλαγής στην Επιτροπή 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή 
μπορεί να απορρίψει τις εν λόγω 
προϋποθέσεις ή να υποβάλει προτάσεις 
τροποποιήσεων εντός έξι μηνών από την 
κοινοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 
προϋποθέσεις απαλλαγής δεν 
εφαρμόζονται από το οικείο κράτος μέλος 
έως ότου η Επιτροπή δεχθεί ρητώς τις εκ 
νέου υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις.
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Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2013, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με το άρθρο 18, τη 
μεθοδολογία ανάλυσης κόστους-οφέλους 
που αναφέρεται στις παραγράφους 4 
στοιχείο γ), 7 στοιχείο β) και 8 στοιχείο 
β).

9. Η Επιτροπή θεσπίζει, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2013, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη σύμφωνα με το άρθρο 18, τη 
μεθοδολογία ανάλυσης κόστους-οφέλους 
που αναφέρεται στις παραγράφους 10α 
στοιχεία β) και ε).

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν να εξαιρεθούν ενμέρει ή 
πλήρως από τος υποχρεώσεις των 
παραγράφων 3, 6, και 8 εάν εξασφαλίσουν 
την ανάπτυξη εναλλακτικών μέτρων για 
την προώθηση της συμπαραγωγής, π.χ. 
μέσω βιώσιμων μέτρων 
χρηματοοικονομικής στήριξης, τα οποία 
είναι εγγυημένα ανεξάρτητα από αλλαγές 
στον ετήσιο προϋπολογισμό. Τα κράτη 
μέλη, ύστερα από κατάρτιση των εθνικών 
προγραμμάτων θέρμανσης και ψύξης, 
υπολογίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή το επιτεύξιμο δυνητικό ποσό 
εξοικονομήσεων ενέργειας βάσει των 
παραγράφων 3, 6 και 8. Η Επιτροπή
εξετάζει αυτούς τους υπολογισμούς. Τα 
ισοδύναμα μέτρα συμποσούνται στην ίδια 
ποσότητα εξοικονομήσεων ενέργειας με 
αυτήν που έχει προκύψει από τους εν 
λόγω υπολογισμούς. 
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Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτυγχάνουν 
μέρος των υπολογιζόμενων 
εξοικονομήσεων με άλλα μέσα, 
επιπρόσθετα στις άλλες παραγράφους της 
παρούσας οδηγίας, εφόσον η ανάλυση του 
αντίστοιχου κράτους μέλους καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι η συμπαραγωγή δεν 
είναι εφικτή, διότι

(α) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρονται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII·

(β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.

(γ) δεν πληρούται η απαίτηση του 
στοιχείου β) της παραγράφου 3 σχετικά 
με την τοποθεσία της εγκατάστασης λόγω 
της ανάγκης τοποθέτησης της 
εγκατάστασης πλησίον χώρου 
αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς που αδειοδοτήθηκε 
δυνάμει της οδηγίας 2009/31/EΚ· or

(δ)  η εγκατάσταση βρίσκεται πλησίον 
χώρου αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς που αδειοδοτήθηκε 
δυνάμει της οδηγίας 2009/31/EΚ· ή

(ε) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος δεν επιτρέπει 
την ανταγωνιστική απόδοση των 
επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη το 
συνολικό κόστος του κύκλου ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων 
σε έργα υποδομής, για παροχή της ίδιας 
ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας με ξεχωριστό σύστημα 
θέρμανσης ή ψύξης.
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στ)  για οικονομικούς λόγους ή για τη 
διασφάλιση της σταθερότητας του 
δικτύου θα αδειοδοτούνται σταθμοί 
παραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης 
που θα λειτουργούν με φυσικό άεριο ή με 
καύση άνθρακα χωρίς μονάδες 
συμπαραγωγής.

ζ) η εγκατάσταση χρησιμοποιεί 
τεχνολογίες μη καύσης.

Όχι περισσότερο από το ήμισυ των εν 
λόγω ισοδύναμων μέτρων θα βρίσκονται 
εκτός του τομέα της συμπαραγωγής, π.χ. 
μέσω χρηματοοικονομικών κινήτρων.  

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση, ιδίως σε 
περιπτώσεις όπου δεν εξασφαλίζεται 
βιώσιμη χρηματοοικονομική στήριξη. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η εναλλακτική 
προσέγγιση δεν εφαρμόζεται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έως ότου η 
Επιτροπή αποδεχθεί ρητά το εκ νέου 
υποβληθέν ή τροποποιημένο σχέδιο 
μέτρων.

Η Επιτροπή παρακολουθεί διαρκώς την 
πρόοδο που επιτυγχάνεται μέσω των 
εναλλακτικών μέτρων στα κράτη μέλη. 
Εάν οι εξοικονομήσεις που 
επιτυγχάνονται μέσω αυτών των μέτρων 
δεν ανέρχονται συνολικά στην ποσότητα 
εξοικονομήσεων ενέργειας που απαιτείται 
στην παράγραφο 1, η Επιτροπή 
ενημερώνει το κράτος μέλος και 
διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση 
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των μέτρων. Εάν ύστερα από δέουσα 
εξέταση οι προτάσεις αυτές ή άλλα μέτρα 
επί των οποίων συμφωνούν η Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη δεν υλοποιούνται από 
το κράτος μέλος, η Επιτροπή αποφασίζει 
να εφαρμόσει τα δεσμευτικά μέτρα που 
αναφέρεται στις παραγράφους 3, 6 και 8.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
διαθεσιμότητα πόρων σε επίπεδο 
ζήτησης, όπως π.χ. η ανταπόκριση στη 
ζήτηση, στο πλαίσιο του συστήματος 
ενεργειακής διαχείρισης.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
κατάργηση των κινήτρων εκείνων στα 
τιμολόγια μεταφοράς και διανομής που 
αυξάνουν άσκοπα τον όγκο της 
μεταφερόμενης ή διανεμόμενης ενέργειας. 
Εν προκειμένω, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ και 
το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιβάλουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας σχετικά με την ενεργειακή 
απόδοση σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του αερίου.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
κατάργηση των κινήτρων εκείνων στα 
τιμολόγια μεταφοράς και διανομής που 
αυξάνουν άσκοπα τον όγκο της 
μεταφερόμενης ή διανεμόμενης ενέργειας, 
ή εκείνων που ενδέχεται να 
παρεμποδίζουν τη συμμετοχή της 
ανταπόκρισης στη ζήτηση, στις 
υπηρεσίες εξισορρόπησης και τις 
παρεπόμενες υπηρεσίες. Εν προκειμένω, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2009/72/ΕΚ και το άρθρο 3 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση σε 
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επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και 
του αερίου.

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό τον 
όρο τήρησης των απαιτήσεων διατήρησης 
της αξιοπιστίας και της ασφάλειας δικτύου 
με βάση διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια 
που καθορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, οι διαχειριστές συστήματος 
μεταφοράς και οι διαχειριστές συστήματος 
διανομής στην επικράτειά τους:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό τον 
όρο τήρησης των απαιτήσεων διατήρησης 
της αξιοπιστίας και της ασφάλειας δικτύου 
με βάση διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια 
που καθορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, και σε συμμόρφωση με κριτήρια 
εναρμονισμένα σε επίπεδο ΕΕ, οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής στην 
επικράτειά τους:

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν ειδικότερα να 
διευκολύνουν τη σύνδεση με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας.

Τα κράτη μέλη μπορούν ειδικότερα να 
διευκολύνουν τη σύνδεση με το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης σε 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας. Για μονάδες 
συμπαραγωγής μικρής κλίμακας που 
έχουν εγκατασταθεί από μεμονωμένους 
πολίτες, οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν 
τη δυνατότητα αντικατάστασης των 
αδειοδοτήσεων από απλές κοινοποιήσεις 
- "διαδικασία εγκατάστασης και 
ενημέρωσης" προς τις αρμόδιες αρχές.

Αιτιολόγηση
Η προτεινόμενη αλλαγή αποσκοπεί στην άρση περιττών διοικητικών διαδικασιών που 
εφαρμόζονται σε μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας μικρής κλίμακας που έχουν 
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εγκατασταθεί σε ιδιωτικούς χώρους καθώς και στην ενίσχυση της ανάπτυξης αυτής της 
τεχνολογίας.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίσουν διατάξεις για τη συνεχή και 
μακροπρόθεσμη ειδική τιμολόγηση 
τροφοδοσίας, σε περιορισμένο βαθμό 
εφόσον ενδείκνυται, στις περιπτώσεις 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ 
μικρής κλίμακας.

Αιτιολόγηση

Η κατανεμημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμα και σε επίπεδο μεμονωμένων 
πολιτών, είναι πλέον πραγματικότητα. Θα πρέπει να διευκολύνεται η πρόσβαση στο 
διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό σύστημα της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από συμπαραγωγή 
υψηλής απόδοσης από μονάδες μικρής και πολύ μικρής κλίμακας. Για τον λόγο αυτόν, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν διατάξεις για την έκδοση ειδικών τιμολογίων τροφοδοσίας για την 
υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή πολύ μικρής κλίμακας. Τα εν λόγω ειδικά τιμολόγια 
τροφοδοσίας θα μπορούσαν να υποβάλλονται σε προγραμματισμένη μείωση συναρτήσει του 
χρόνου.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας 
ενθαρρύνουν την ανταπόκριση στη 
ζήτηση ώστε να συμμετέχει χωρίς 
διακρίσεις στο πλαίσιο του εφοδιασμού 
των τοπικών ή περιφερειακών αγορών 
ενέργειας και αποθεμάτων του 
τριτογενούς τομέα, απαιτώντας, εφόσον 
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παραστεί ανάγκη, από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές και τους διαχειριστές 
δικτύων μεταφοράς να θεσπίσουν 
τεχνικές προδιαγραφές για τη συμμετοχή 
στις αγορές ενέργειας και αποθεμάτων 
του τριτογενούς τομέα, με βάση τις 
τεχνικές απαιτήσεις των εν λόγω αγορών 
και τις δυνατότητες της ανταπόκρισης 
στη ζήτηση.
Οι προδιαγραφές για την υποβολή 
προσφορών στο πλαίσιο της συμμετοχής 
της ανταπόκρισης στη ζήτηση στις 
αγορές ενέργειας και αποθεμάτων του 
τριτογενούς τομέα περιλαμβάνουν εύλογες 
προδιαγραφές όσον αφορά:
(α) την ελάχιστη συνολική ισχύ (σε kW) 
που απαιτείται για τη συμμετοχή·
(β) βασική μεθοδολογία μέτρησης·
(γ) την ελάχιστη συνολική ισχύ (σε kW) 
που απαιτείται για τη συμμετοχή ανά 
τοποθεσία μέτρησης (εφόσον 
προβλέπεται)·
(δ) διάρκεια ενεργοποίησης της 
ανταπόκρισης στη ζήτηση·
(ε) χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης της 
ανταπόκρισης στη ζήτηση·
(στ) χρόνος προειδοποίησης για την 
ενεργοποίηση της ανταπόκρισης στη 
ζήτηση·
(ζ) απαιτήσεις τηλεμετρίας·
(η) τις απαιτήσεις επιβολής κυρώσεων·
(θ) τη συχνότητα ενεργοποίησης της 
ανταπόκρισης στη ζήτηση·
(ι) τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των 
περιόδων ενεργοποίησης·
(ια) το χρονικό πλαίσιο της διαδικασίας 
υποβολής προσφορών·
(ιβ)  το δικαίωμα προσφοράς θετικής ή 
αρνητικής τιμής ισχύος·
(ιγ) πληρωμές διαθεσιμότητας.
Το δυναμικό ανταπόκρισης στη ζήτηση 
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θα πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη 
κατά την εφαρμογή μέτρων για την 
επάρκεια ισχύος των εθνικών δικτύων ή 
άλλων μέτρων που αφορούν την 
ενεργειακή ασφάλεια. Κατά την εφαρμογή 
των συστημάτων επάρκειας ισχύος, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι 
δυνατότητες συμβολής της ανταπόκρισης 
στη ζήτηση.

Αιτιολόγηση

Χωρίς τους δέοντες κανόνες για τη συμμετοχή στην αγορά (απαιτήσεις διαγωνισμού) είναι 
αδύνατο να συμμετάσχουν στις αγορές οι πόροι της πλευράς της ζήτησης. Αυτό με τη σειρά του  
παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό στην αγορά από την πλευρά της ζήτησης και εμποδίζει την 
είσοδο νέων παραγόντων. Σε αγορές όπως το ΗΒ και η Γαλλία, όπου οι προδιαγραφές των 
διαγωνισμών έχουν τροποποιηθεί ώστε να ταιριάζουν στους πόρους της πλευράς της ζήτησης, η 
Ανταπόκριση στη ζήτηση εδραιώνεται τώρα σε εμπορικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, η προσθήκη 
αυτού του άρθρου στην οδηγία περί ενεργειακής απόδοσης θα αποτελούσε ένα ισχυρό, 
αυτοτελές μέτρο που θα προωθούσε αισθητά την ενεργό συμμετοχή των Ευρωπαίων 
καταναλωτών στις αγορές ηλεκτρισμού, εξασφαλίζοντας ότι θα είναι επίσης σε θέση να 
επωφεληθούν οικονομικά από την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν πρόγραμμα 
δράσης για την ανταπόκριση στη ζήτηση, 
με στόχο την προώθηση και την 
ανάπτυξη της ανταπόκρισης στη ζήτηση 
στο πλαίσιο των μελλοντικών σχεδίων 
δράσης για την καθιέρωση έξυπνων 
δικτύων. Το εν λόγω πρόγραμμα θα 
πρέπει να περιλαμβάνει την εφαρμογή 
κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών που 
επιτρέπουν τη συμμετοχή της συνολικής 
ανταπόκρισης στη ζήτηση στις αγορές 
ενέργειας και αποθεμάτων του 
τριτογενούς τομέα. Έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2013, και εν συνεχεία ανά 
διετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα 
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που έχουν εφαρμόσει για την υλοποίηση 
των στόχων που καθορίζονται στην 
παρούσα παράγραφο.

Αιτιολόγηση

Οι ενεργειακές αγορές και οι υποδομές των κρατών μελών παρουσιάζουν ευρεία 
διαφοροποίηση.  Κατά συνέπεια, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν τα ίδια τον 
βέλτιστο τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίσουν την καθιέρωση της ανταπόκρισης στη ζήτηση, 
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα επιτρέπουν τη δραστηριοποίηση νεοεισερχόμενων τρίτων 
μερών στον τομέα και τον ανταγωνισμό στην αγορά τους.  Η δυνατότητα αυτή θα εξασφαλίσει 
στους τελικούς καταναλωτές το πλεονέκτημα να ελέγχουν τις οικείες περιόδους κατανάλωσης, 
στον βαθμό που αυτό είναι εύλογο και πρακτικά εφικτό σε ένα δεδομένο κράτος μέλος.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με σκοπό την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου τεχνικής κατάρτισης, 
αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014, διατίθενται καθεστώτα 
πιστοποίησης ή ισοδύναμα καθεστώτα 
επαγγελματικών προσόντων για τους 
παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, 
ενεργειακών ελέγχων και μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και για τους υπεύθυνους 
εγκατάστασης δομικών στοιχείων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

1. Με σκοπό την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου τεχνικής κατάρτισης, 
αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014, παρέχονται καθεστώτα 
επαγγελματικών προσόντων για τους 
παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, 
ενεργειακών ελέγχων και μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και για τους υπεύθυνους 
εγκατάστασης δομικών στοιχείων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ. Τα κράτη μέλη 
εξετάζουν κατά πόσον τα οικεία εθνικά 
συστήματα εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης καλύπτουν τις 
απαιτούμενες γνώσεις.

Αιτιολόγηση

Αρκετά κράτη μέλη διαθέτουν ήδη αποδοτικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
περαιτέρω κατάρτισης. Εγγυώνται ότι τα μέτρα σχετικά με την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης, τις ενεργειακές κατευθυντήριες γραμμές και τις ενεργειακές υπηρεσίες εφαρμόζονται 
ήδη βάσει υψηλού επιπέδου επαγγελματικών προσόντων. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να στηρίξουν τις δράσεις τους σε ισχύοντα 
συστήματα επαγγελματικών προσόντων/ρυθμιστικά πλαίσια.
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Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
καθεστώτα πιστοποίησης ή τα ισοδύναμα 
καθεστώτα επαγγελματικών προσόντων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με την 
Επιτροπή για συγκρίσεις μεταξύ των 
καθεστώτων και την αναγνώρισή τους.

2. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα 
καθεστώτα επαγγελματικών προσόντων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
εργάζονται επί της σύγκρισης μεταξύ των 
καθεστώτων και της αναγνώρισής τους. Η 
διαδικασία αυτή εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της οδηγίας 2005/36/EΚ.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ θεσπίζει απαιτήσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι διαβουλεύσεις για την αναγνώριση των προσόντων 
δεν θίγουν τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a
Ενημέρωση και κατάρτιση

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ενημέρωση όσον αφορά τους διαθέσιμους 
μηχανισμούς ενεργειακής απόδοσης, 
καθώς και τα οικονομικά και νομικά 
πλαίσια, είναι διαφανής και διαδίδεται 
ευρέως και ενεργά σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους συντελεστές της 
αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
καταναλωτών, των κατασκευαστών, των 
αρχιτεκτόνων, των μηχανικών, των 
περιβαλλοντικών ελεγκτών, καθώς και 
των υπεύθυνων εγκατάστασης δομικών 
στοιχείων, όπως καθορίζεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ. Εξασφαλίζουν ότι οι 
τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά 
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ιδρύματα ενημερώνονται για τις 
δυνατότητες συμμετοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα, όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση μέτρων για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης.
2. Τα κράτη μέλη δημιουργούν 
κατάλληλες συνθήκες και κίνητρα για 
τους παράγοντες της αγοράς ώστε να 
παρέχουν επαρκή και στοχοθετημένη 
ενημέρωση και συμβουλές στους 
καταναλωτές ενέργειας σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση.
3. Τα κράτη μέλη με τη συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, θέτουν σε 
εφαρμογή προγράμματα κατάλληλης 
ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης ώστε να ενημερώσουν τους 
πολίτες για τα οφέλη και τις πρακτικές 
πτυχές που προκύπτουν από την 
υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης.
4. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η 
ενημέρωση όσον αφορά τις βέλτιστες 
πρακτικές για την εξοικονόμηση 
ενέργειας στα κράτη μέλη θα αποτελέσει 
αντικείμενο ανταλλαγής και ευρείας 
διάδοσης.
5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα από τα συστήματα έξυπνων 
μετρητών παρέχουν λεπτομερή βάση για 
την παροχή συμβουλών.
6. Το αργότερο 12 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της εν λόγω νομοθεσίας, τα κράτη 
μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο 
των πρωτοβουλιών που πρόκειται να 
αναλάβουν, καθώς και της δυνατότητας 
ενημέρωσης όσον αφορά τους 
διαθέσιμους μηχανισμούς ενεργειακής 
απόδοσης και τα οικονομικά και νομικά 
πλαίσια.
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Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση και η κατάρτιση είναι καθοριστικοί παράγοντες της ενεργειακής απόδοσης. Τα 
κράτη μέλη δεν πρέπει να μπορούν να αποφύγουν τις ευθύνες τους σε αυτούς τους τομείς. 

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα)  αίροντας τους ρυθμιστικούς και μη 
ρυθμιστικούς φραγμούς στην χρήση 
συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και 
άλλων χρηματοδοτικών διευθετήσεων ή 
υπηρεσιών με τρίτους με σκοπό την 
εξοικονόμηση ενέργειας·

Αιτιολόγηση

Η χρήση συμβάσεων και άλλων χρηματοδοτικών διευθετήσεων είναι σημαντικό μέσο για την 
δημιουργία των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων. Οι τρίτοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για 
τις απαραίτητες επενδύσεις -συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου- και θα επωφελούνται εν μέρει 
από τις εξοικονομήσεις. Πρέπει να καταργηθούν οι φραγμοί σε αυτό το καινοτόμο μέσο 
χρηματοδότησης. 

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα)  απαιτώντας από τις δημόσιες αρχές 
να εξετάσουν τη χρήση συμβάσεων 
ενεργειακής απόδοσης κατά τις εργασίες 
ανακαίνισης κτιρίων·

Τροπολογία 82
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ)  παρακολουθώντας, από κοινού με 
την Επιτροπή, τη λειτουργία της αγοράς, 
με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών 
στρεβλώσεων της αγοράς λόγω της 
διείσδυσης των διανομέων ενέργειας ή 
των εταιρειών λιανικής πώλησης
ενέργειας στην αγορά ενεργειακών 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αξιολογούν και λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα για την άρση των 
ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών φραγμών 
στην ενεργειακή απόδοση, κυρίως όσον 
αφορά:

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
αξιολογούν και λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα για την άρση των ρυθμιστικών και
μη ρυθμιστικών φραγμών στην ενεργειακή 
απόδοση, κυρίως όσον αφορά:

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα)  τις διατάξεις σχετικά με τα 
διατηρητέα κτίρια τα οποία είναι 
επισήμως προστατευόμενα, είτε στο 
πλαίσιο μιας χαρακτηρισμένης 
τοποθεσίας είτε λόγω της ειδικής 
αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, 
με σκοπό την παροχή μεγαλύτερης 
ευελιξίας στους ιδιοκτήτες όσον αφορά 
την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης για τα συγκεκριμένα κτίρια, 
σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές 
πρακτικές συντήρησης, π.χ. 
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θερμομόνωση της εξωτερικής επένδυσης 
(τοίχοι, στέγη, παράθυρα), με γνώμονα 
την ισορροπημένη στάθμιση της 
πολιτιστικής συντήρησης και της 
ενεργειακής απόδοσης.

Αιτιολόγηση

Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων θα πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις 
αποφάσεις τους σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στα κτίριά τους.

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ)  την άρση των ελεγχόμενων τιμών
που δεν ανταποκρίνονται στο κόστος.

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βγ)  τις νομικές και κανονιστικές 
διατάξεις και τις διοικητικές πρακτικές, 
όσον αφορά την αγορά, την εγκατάσταση, 
την αδειοδότηση και τη σύνδεση στο 
δίκτυο γεννητριών ενέργειας μικρής 
κλίμακας, προκειμένου να διασφαλισθεί 
ότι τα νοικοκυριά δεν αποτρέπονται από 
τη χρήση τεχνολογιών μικρής κλίμακας 
για την παραγωγή ενέργειας.
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Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Ταμεία και χρηματοδοτικοί μηχανισμοί

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να δημιουργήσουν ένα ταμείο ή 
ταμεία για να επιδοτήσουν την παράδοση 
προγραμμάτων και μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης και να 
προωθήσουν την ανάπτυξη της αγοράς 
για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης. Παρόμοια μέτρα μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν την προώθηση 
προγραμμάτων ενεργειακού ελέγχου 
καθώς και χρηματοδοτικά μέσα για την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Το ταμείο 
μπορεί, μεταξύ άλλων πόρων, να 
συμπεριλαμβάνει τα έσοδα που 
δημιουργούνται από τις"δημοπρατήσεις" 
σύμφωνα με το σύστημα εμπορίας των 
εκπομπών.
2. Όταν τα ταμεία επιδοτούν την παροχή 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, η πρόσβαση στα εν λόγω 
ταμεία θα πρέπει να εξαρτάται από την 
πραγματική επίτευξη εξοικονομήσεων 
στον τομέα της ενέργειας ή βελτιώσεις 
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. 
Παρόμοια αποτελέσματα θα πρέπει να 
αποδεικνύονται με κατάλληλα μέσα, 
όπως πιστοποιητικά ενεργειακής 
απόδοσης για τα κτίρια ή σήματα 
ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά τα 
προϊόντα.

Αιτιολόγηση

Τα οικονομικά κίνητρα αποτελούν ένα ιδιαίτερο σημαντικό μέσο για την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται στη χρησιμοποίηση αυτού 
του μέσου. Το βάρος της απόδειξης σε περίπτωση πιθανής κρατικής ενίσχυσης πρέπει να 
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εναπόκειται στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και όχι στα κράτη μέλη. Τα έσοδα που 
δημιουργούνται από το σύστημα εμπορίας των εκπομπών αποτελούν μια πιθανή χρηματοδοτική 
πηγή για τα ταμεία στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το αργότερο έξι μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για τη 
μείωση του αριθμού των δικαιωμάτων 
εμπορίας δυνάμει του άρθρου 9 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ κατά 1,4 
δισεκατομμύριο, προκειμένου να 
διατηρηθούν τα κίνητρα για επενδύσεις 
σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
καθώς και το επίπεδο των φιλόδοξων 
στόχων που προβλέπονται στην οδηγία 
2003/87/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται αναγκαία η αντιστάθμιση της μειωμένης ζήτησης δικαιωμάτων ΣΕΔΕ, η οποία θα 
προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και του στόχου της εξοικονόμησης 
ενέργειας κατά 20%, με στόχο την αποκατάσταση του μηχανισμού τιμολόγησης στα επίπεδα που 
προβλέπονται στην εκτίμηση των επιπτώσεων βάσει της οποίας συμφωνήθηκε η οδηγία 
2003/87/ΕΚ, καθώς και η διατήρηση των κινήτρων για επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα στις εγκαταστάσεις που καλύπτονται 
από το ΣΕΔΕ.

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, σύμφωνα με το παράρτημα XIV 

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, σύμφωνα με το παράρτημα XIV 
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σημείο 1. σημείο 1. Ανά διετία, οι εθνικές εκθέσεις 
συνοδεύονται από συμπληρωματικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το σημείο 2 του 
παραρτήματος XIV.

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 30 Απριλίου 2014, και εν 
συνεχεία ανά τριετία, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν συμπληρωματικές εκθέσεις 
με πληροφορίες για τις εθνικές πολιτικές 
ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια δράσης, 
τα προγράμματα και τα μέτρα που 
υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με 
σκοπό την επίτευξη του εθνικών στόχων
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Οι εκθέσεις 
συνοδεύονται από επικαιροποιημένες 
εκτιμήσεις της αναμενόμενης συνολικής 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 
2020, καθώς και εκτίμηση των επιπέδων 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
στους τομείς που αναφέρονται στο 
παράρτημα XIV σημείο 1.

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 το 
αργότερο, τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή εθνικά προγράμματα 
ενεργειακής απόδοσης που περιγράφουν 
με ποιον τρόπο προτίθενται τα κράτη 
μέλη να επιτύχουν τους εθνικούς στόχους
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Τα εν λόγω 
προγράμματα περιλαμβάνουν τα μέτρα 
που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης. 

Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, καθορίζοντας τα εθνικά 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης, 
λαμβάνουν υπόψη μέτρα 
κόστους/αποτελεσματικότητας όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, καθώς 
και τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

Τροπολογία 92
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την κατάρτιση των εθνικών 
προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν την προώθηση 
μιας συστημικής προσέγγισης, π.χ. για 
τον φωτισμό, σε εθνικό επίπεδο, 
προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση των 
πρόσθετων δυνατοτήτων ενεργειακής 
εξοικονόμησης που παρέχονται πέρα από 
την προσέγγιση του ενός και μόνο 
προϊόντος.

Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να θέτουν 
στόχους για τους βιομηχανικούς κλάδους 
που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα, όπως ορίζεται στην 
απόφαση 2010/2/ΕΕ της Επιτροπής. Εάν, 
παρ’ όλα αυτά, αποφασίσουν κάτι τέτοιο, 
τα κράτη μέλη εκφράζουν τους πιθανούς 
τομεακούς στόχους για τις παραγωγικές 
διαδικασίες στους εν λόγω βιομηχανικούς 
κλάδους στο πλαίσιο της χρήσης 
ενέργειας ανά μονάδα παραγωγής, ούτως 
ώστε να μην εμποδίζεται η βιομηχανική 
ανάπτυξη.

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, και εκτιμά το 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των 

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες 
εκθέσεις και τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες, και εκτιμά το βαθμό στον 
οποίο τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει 
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εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 
που απαιτούνται από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
την εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση 
την αξιολόγηση των εκθέσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει συστάσεις προς τα 
κράτη μέλη.

πρόοδο στην επίτευξη των εθνικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης που απαιτούνται 
από το άρθρο 3 παράγραφος 1 και στην 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η 
Επιτροπή διαβιβάζει την εκτίμησή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Με βάση την αξιολόγηση των 
εκθέσεων, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
συστάσεις ή να προτείνει τροποποιήσεις 
επί των μέσων που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη. Εάν η αξιολόγηση καταδείξει ότι 
κάποιο κράτος μέλος δεν ακολουθεί τη 
σωστή οδό για την επίτευξη του εθνικού 
στόχου ενεργειακής απόδοσης, το εν λόγω 
κράτος μέλος προβαίνει, κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, σε 
αναθεώρηση του οικείου εθνικού 
προγράμματος ενεργειακής απόδοσης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στην οδηγία 2003/87/EΚ, στην 
οδηγία 2009/28/EΚ, καθώς και στην 
οδηγία 2010/31/EΚ.

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στην οδηγία 2003/87/EΚ, στην 
οδηγία 2009/28/EΚ, καθώς και στην 
οδηγία 2010/31/EΚ. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2013, 
πρόταση για την προσαρμογή της 
απόφασης περί καταμερισμού της 
προσπάθειας (απόφαση αριθ. 
406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στην οδηγία 2003/87/EΚ. 
Αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Κοινοβούλιο και το 
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Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση εξετάζει, 
μεταξύ άλλων, τον αντίκτυπο σε κίνητρα 
για επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, καθώς και τον 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Πριν από την 
έναρξη της τρίτης φάσης, η Επιτροπή 
τροποποιεί τον κανονισμό που 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4
της οδηγίας 2003/87/EΚ, προκειμένου να 
παρακρατήσει σημαντική ποσότητα 
δικαιωμάτων.

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, το Επιτροπή 
υποβάλλει την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, 
από νομοθετική πρόταση θέσπισης 
δεσμευτικών εθνικών στόχων.

διαγράφεται

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

Μετά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 
9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Από το 2014 και εξής, η γραμμική 
μείωση καθορίζεται στο ποσοστό του 
2,25%».
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Αιτιολόγηση

Ο γραμμικός συντελεστής του ανώτατου ορίου του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών (ΣΕΔΕ) θα πρέπει να προσαρμοστεί τόσο στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης όσο και 
στον στόχο της ΕΕ για το κλίμα που αποβλέπει στην μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στο 
εσωτερικό της τουλάχιστον κατά 80% έως το έτος 2050. Το ποσοστό του 2,25% 
αντιπροσωπεύει τη γραμμική μείωση βάσει των μεριδίων εκπομπών σε τομείς που καλύπτονται 
από το ΣΕΔΕ το έτος 2050, όπως επισημαίνεται στον οδικό χάρτη 2050 της Επιτροπής για το 
κλίμα.

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα - 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα -1
Μεθοδολογία υπολογισμού για τους 
εθνικούς στόχους εξοικονόμησης 

ενέργειας
Όταν καθορίζουν τους εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσής τους τα κράτη 
μέλη θα λαμβάνουν υπόψη τη 
μεθοδολογία που περιγράφεται 
κατωτέρω. Η βάση για την πρόβλεψη 
όσον αφορά την κατανάλωση έως το 2020 
της πρωτογενούς ενέργειας είναι το 
μοντέλο Primes 2007. 
Μεθοδολογία:

Πρόβλεψη βάσης με το μοντέλο Primes 
2007 όσον αφορά το 2020 σε εκατομμύρια 
ΤΙΠ – 20% εξοικονομήσεις
Οι ακόλουθοι συντελεστές διόρθωσης 
μπορούν να ισχύουν: οι στόχοι μείωσης 
σε απόλυτους αριθμούς σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο επίπεδό τους του 2007 όσον 
αφορά την κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας:
- δεν θα υπερβαίνουν το 8 % για την 
ομάδα των εννέα χωρών της ΕΕ με το 
χαμηλότερο πραγματικό κατά κεφαλήν 
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εισόδημα ανά νοικοκυριό (L9),
- δεν θα υπερβαίνουν το 12 % για την 
ομάδα των 15 χωρών που είναι επιλέξιμες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ταμείου 
Συνοχής (C15),
- δεν θα υπερβαίνουν το 20 % για 
οιαδήποτε χώρα,
- δεν θα είναι χαμηλότερο από 12 % για 
οποιαδήποτε χώρα που δεν είναι 
επιλέξιμη για το Ταμείο Συνοχής (ΕΕ-27 
μείον C15),
- θα ισούνται το λιγότερο με 5 % για κάθε 
χώρα που είναι επιλέξιμη για το ταμείο 
Συνοχής (C15),
- δεν θα αντιπροσωπεύουν απόλυτη 
αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας 
περισσότερο από 5 %.

Προκύπτουν οι ακόλουθοι στόχοι: 

Βέλγιο

50,2

42,7

Βουλγαρία

19,3

17,8

Τσεχική Δημοκρατία

43,6

40,1

Δανία

20,2

16,2

Γερμανία

314,9
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251,9

Εσθονία

5,9

5,4

Ιρλανδία

15,8

14,2

Ελλάδα

32,6

28,8

Ισπανία

138,9

130,7

Γαλλία

254,8

221,1

Ιταλία

173,3

152,5

Κύπρος

2,7

2,4

Λετονία

4,7

4,9
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Λιθουανία

7,8

7,8

Λουξεμβούργο

4,6

4,0

Ουγγαρία

24,7

23,7

Μάλτα

0,9

0,8

Κάτω Χώρες

70,3

60,6

Αυστρία

32,0

28,2

Πολωνία

93,1

87,9

Πορτογαλία

23,8

24,0

Ρουμανία
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37,5

39,4

Σλοβενία

7,0

7,0

Σλοβακία

16,8

16,3

Φινλανδία

36,2

29,9

Σουηδία

48,1

44,6

UK

212,2

170,82

EU-27

1691,9

1470,5

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 

(α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
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της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, τις οικονομικές δυνατότητες και 
την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό·

της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, τον αντίκτυπο στην υγεία, τις 
οικονομικές δυνατότητες και την τεχνική 
καταλληλότητα, καθώς και τον επαρκή 
ανταγωνισμό·

Αιτιολόγηση

Οι προβληματισμοί σχετικά με την υγεία θα πρέπει να λαμβάνονται εξίσου υπόψη όταν 
λαμβάνεται απόφαση προμήθειας, ούτως ώστε να ευνοείται, για παράδειγμα, η αγορά 
προϊόντων που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες για την ανθρώπινη υγεία.

Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) απαιτούν, στις οικείες προσκλήσεις 
σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 
από τους παρόχους υπηρεσιών να 
χρησιμοποιούν, για τους σκοπούς της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, 
αποκλειστικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), κατά 
την παροχή των υπόψη υπηρεσιών·

(ε) απαιτούν, στις οικείες προσκλήσεις 
σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 
από τους παρόχους υπηρεσιών να 
χρησιμοποιούν, για τους σκοπούς της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, 
αποκλειστικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), κατά 
την παροχή των υπόψη υπηρεσιών· κατά 
τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών, οι δημόσιοι φορείς 
αξιολογούν τη δυνατότητα σύναψης 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων 
ενεργειακής απόδοσης, όπως αναφέρεται 
στο στοιχείο β) του άρθρου 14.

Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό τμήμα
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα υπόχρεα μέρη μπορούν να 
χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες μεθόδους για τον υπολογισμό 
της εξοικονόμησης ενέργειας για τους 
σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 2:

Τα υπόχρεα μέρη μπορούν να 
χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες μεθόδους για τον υπολογισμό 
της εξοικονόμησης ενέργειας:

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – μέρος 2 – στοιχείο 2.2-παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι 
στην πρώτη σελίδα κάθε λογαριασμού 
κατανάλωσης φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβάνεται 
συνοπτική ενότητα με τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
(α) την ακριβή ονομασία του τιμολογίου·
(β) το ποσό της ενέργειας που έχει 
χρησιμοποιηθεί·
(γ) το ποσοστό φυσικού αερίου ή/και 
ηλεκτρικής ενέργειας ανά kWh, καθώς 
και την ανάλυσή του σε καθημερινή 
βάση·
(δ) τον τρόπο υπολογισμού του κόστους·
(ε) τυχόν εκπτώσεις από τις οποίες 
επωφελείται ο πελάτης, καθώς και την 
ημερομηνία λήξης ισχύος αυτών των 
εκπτώσεων·
στ) στ) τυχόν τέλη με τα οποία 
επιβαρύνεται ο πελάτης σε περίπτωση 
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αλλαγής παρόχου.

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τους ενεργειακούς τους λογαριασμούς 
προκειμένου να μεταβάλουν την ενεργειακή τους κατανάλωση.  Σε συνδυασμό με τις κατηγορίες 
καταναλωτών, η Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα πρότυπο ενεργειακού λογαριασμού, το οποίο 
περιέχει την ανωτέρω συνοπτική ενότητα. Το πρότυπο αυτό θα επιτρέπει στους καταναλωτές να
κατανοούν τους λογαριασμούς τους με την πρώτη ματιά.

Τροπολογία 103

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) οι νέες οικιστικές ζώνες ή οι νέες 
βιομηχανικές μονάδες οι οποίες 
καταναλώνουν θερμότητα κατά τις οικείες 
διαδικασίες παραγωγής τοποθετούνται σε 
περιοχές όπου η μέγιστη ποσότητα της 
οικείας ζήτησης θερμότητας καλύπτεται 
από τη διαθέσιμη απορριπτόμενη 
θερμότητα, όπως ορίζεται στα εθνικά 
σχέδια θέρμανσης και ψύξης. Για τη 
διασφάλιση της βέλτιστης αντιστοιχίας 
μεταξύ ζήτησης και παροχής θέρμανσης 
και ψύξης, τα χωροταξικά σχέδια πρέπει 
να ευνοούν τη συγκέντρωση πολλών 
βιομηχανικών μονάδων στην ίδια 
τοποθεσία·

(β) οι νέες οικιστικές ζώνες ή του 
τριτογενούς τομέα, τα νέα δημόσια κτίρια 
ή του τριτογενούς τομέα ή οι νέες 
βιομηχανικές μονάδες οι οποίες 
καταναλώνουν θερμότητα κατά τις οικείες 
διαδικασίες παραγωγής τοποθετούνται σε 
περιοχές όπου η μέγιστη ποσότητα της 
οικείας ζήτησης θερμότητας καλύπτεται 
από τη διαθέσιμη απορριπτόμενη 
θερμότητα, όπως ορίζεται στα εθνικά 
σχέδια θέρμανσης και ψύξης. Για τη 
διασφάλιση της βέλτιστης αντιστοιχίας 
μεταξύ ζήτησης και παροχής θέρμανσης 
και ψύξης, τα χωροταξικά σχέδια πρέπει 
να ευνοούν τη συγκέντρωση πολλών 
βιομηχανικών μονάδων στην ίδια 
τοποθεσία·

Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII  – παράγραφος 3 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) οι οικιστικές ζώνες και οι βιομηχανικές 
μονάδες που καταναλώνουν θερμότητα 
κατά τις οικείες διαδικασίες παραγωγής 
συνδέονται με το τοπικό δίκτυο 

(δ) οι οικιστικές ζώνες, ή του τριτογενούς 
τομέα, τα δημόσια κτίρια ή του 
τριτογενούς τομέα και οι βιομηχανικές 
μονάδες που καταναλώνουν θερμότητα 
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τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. κατά τις οικείες διαδικασίες παραγωγής 
συνδέονται με το τοπικό δίκτυο 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης.

Τροπολογία 105

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 11 – παράγραφος 2– εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ρύθμιση και τα τιμολόγια δικτύου 
επιτρέπουν στους διαχειριστές δικτύων να 
προσφέρουν υπηρεσίες συστήματος και 
τιμολόγια συστήματος στο πλαίσιο των 
μέτρων ανταπόκρισης στη ζήτηση, 
διαχείρισης της ζήτησης και 
κατανεμημένης παραγωγής σε 
οργανωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδίως:

2. Η ρύθμιση και τα τιμολόγια δικτύου 
ενθαρρύνουν τους διαχειριστές δικτύων να 
προάγουν υπηρεσίες συστήματος και 
τιμολόγια συστήματος στο πλαίσιο των 
μέτρων ανταπόκρισης στη ζήτηση, 
διαχείρισης της ζήτησης και 
κατανεμημένης παραγωγής σε 
οργανωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, 
που υπόκεινται σε εκτίμηση κόστους-
οφέλους ανά κατηγορία στοχοθετημένων 
καταναλωτών (στον οικιστικό, εμπορικό 
και βιομηχανικό τομέα). Οι υπηρεσίες 
συστήματος περιλαμβάνουν:

Τροπολογία 106

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XI – σημείο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, 
ο όρος «οργανωμένες αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας» περιλαμβάνει τις 
εξωχρηματιστηριακές αγορές και τα 
χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας για τη 
διαπραγμάτευση της ενέργειας, της ισχύος, 
υπηρεσιών εξισορρόπησης και 
παρεπόμενων υπηρεσιών σε όλα τα 
χρονικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων 
των προθεσμιακών αγορών και των 
ημερήσιων αγορών και ενδοημερήσιων 
αγορών.

Η δυνητική ανταπόκριση στη ζήτηση θα 
πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη 
κατά την εφαρμογή μέτρων για την 
επάρκεια ισχύος των περιφερειακών 
δικτύων ή άλλων μέτρων που αφορούν 
την ενεργειακή ασφάλεια. Για τους 
σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος 
«οργανωμένες αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας» περιλαμβάνει τις 
εξωχρηματιστηριακές αγορές και τα 
χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας για τη 
διαπραγμάτευση της ενέργειας, της ισχύος, 
υπηρεσιών εξισορρόπησης και 
παρεπόμενων υπηρεσιών σε όλα τα 
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χρονικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων 
των προθεσμιακών αγορών και των 
ημερήσιων αγορών και ενδοημερήσιων 
αγορών.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα ενότητα πρέπει να ενισχυθεί λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ανταπόκρισης στη 
ζήτηση. Παράλληλα, πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση κόστους-οφέλους ώστε να διασφαλισθεί 
ότι η προώθηση της ανταπόκρισης στη ζήτηση δεν θα έχει δυσμενή αντίκτυπο σε καμία από τις 
στοχοθετημένες κατηγορίες κοινού. Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία της 
βιομηχανικής αποθήκευσης.

Τροπολογία 107

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XI – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα τιμολόγια δικτύου είναι διαθέσιμα 
και στηρίζουν τη δυναμική τιμολόγηση 
στο πλαίσιο μέτρων ανταπόκρισης στη 
ζήτηση των τελικών καταναλωτών, όπου 
συμπεριλαμβάνονται:

3. Πρέπει να είναι διαθέσιμα τιμολόγια 
δικτύου που στηρίζουν τη δυναμική 
τιμολόγηση στο πλαίσιο μέτρων 
ανταπόκρισης στη ζήτηση των τελικών 
καταναλωτών, όπου συμπεριλαμβάνονται:

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 108

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIII – περίπτωση -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιεχόμενο και μεθοδολογία των 
ενεργειακών ελέγχων·
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Τροπολογία 109

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIV – μέρος 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικό πλαίσιο για τις συμπληρωματικές 
εκθέσεις

Γενικό πλαίσιο για τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν 
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.

Τροπολογία 110

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIV –μέρος 2- παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
19 παράγραφος 2 παρέχουν το πλαίσιο για 
την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών 
ενεργειακής απόδοσης.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1
παρέχουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη 
εθνικών στρατηγικών ενεργειακής 
απόδοσης.

[Η παρούσα τροπολογία ισχύει σε 
ολόκληρο το σημείο 2 του παραρτήματος 
XIV. Η έγκρισή της θα καταστήσει 
απαραίτητες αντίστοιχες αλλαγές σε 
ολόκληρο το σημείο 2 του παραρτήματος 
XIV.]

Αιτιολόγηση

Απαιτείται τροποποίηση στη συνολική προσέγγιση της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή δεν
πρότεινε δεσμευτικούς στόχους, αλλά συνέστησε, αντιθέτως, πληθώρα δεσμευτικών μέτρων, 
περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν την ευελιξία των κρατών μελών, χωρίς να διασφαλίζεται η 
επίτευξη του συνολικού στόχου του 20%. Για τον λόγο αυτόν, αντιστρέφεται η συγκεκριμένη 
προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, αφήνοντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη την 
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ελευθερία να κάνουν την επιλογή τους από μια σειρά μη δεσμευτικών μέτρων.
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