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Τροπολογία 18
Oreste Rossi
Πρόταση οδηγίας
Πρόταση απόρριψης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 
καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την 
απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας έρχεται σε αντίθεση με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 194 της ΣΛΕΕ 
και με τα συμπεράσματα του έκτακτου Συμβουλίου Ενέργειας της 4ης Φεβρουαρίου 2011. 
Συγκεκριμένα, οι συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 3, 10 και 19 παράγραφος 7 έρχονται σε 
αντίθεση με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, καθώς επιβάλλουν εκ των 
προτέρων στα κράτη μέλη δεσμευτικούς εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης και την 
απαιτούμενη τεχνολογία για την επίτευξή τους.

Τροπολογία 19
Θεόδωρος Σκυλακάκης

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. 

(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. 
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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 
ποιότητας σε διάφορους τομείς που 
σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση.

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

Or. en

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 20
Christa Klaß, Peter Liese

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 αυτόν, 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 
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υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 
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.

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

Or. en

Τροπολογία 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Στις 22 Ιουνίου 2011, η εκτίμηση 
αντικτύπου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής[1] κατέδειξε ότι οι εθνικοί 
δεσμευτικοί στόχοι ενεργειακής 
απόδοσης για κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας θα ήταν καταλληλότεροι από 
εθνικούς ενδεικτικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επίτευξη του συνολικού 
στόχου εξοικονόμησης ενέργειας κατά 
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20%. 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

Or. en

Τροπολογία 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Στο πλαίσιο αυτό είναι ανάγκη να 
επικαιροποιηθεί το νομικό πλαίσιο της 
Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση με 
μια οδηγία που θα επιδιώκει τον γενικό
στόχο της ενεργειακής απόδοσης και τον 
στόχο εξοικονόμησης της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας από την Ένωση 
κατά 20% έως το 2020, καθώς και 
περαιτέρω βελτιώσεις στην ενεργειακή
απόδοση μετά το 2020. Για τον σκοπό 
αυτό, η οδηγία θα πρέπει να καθιερώσει 
ένα κοινό πλαίσιο προώθησης της 
ενεργειακής απόδοσης στην Ένωση, να 
θεσπίσει ειδικές δράσεις για την 
υλοποίηση ορισμένων από τις προτάσεις 
που περιλαμβάνονται στο σχέδιο 
ενεργειακής απόδοσης 2011 και να 
αξιοποιήσει το αξιόλογο ανεκμετάλλευτο 
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας που 
εντοπίζει.

(10) Στο πλαίσιο αυτό είναι ανάγκη να 
επικαιροποιηθεί το νομικό πλαίσιο της 
Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση με 
μια οδηγία που θα επιδιώκει τον γενικό 
στόχο της ενεργειακής απόδοσης και τον 
στόχο εξοικονόμησης της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας από την Ένωση 
κατά 20% έως το 2020, και θα θέτει 
πρόσθετους στόχους εξοικονόμησης 
ενέργειας για το 2025 και το 2030. Για τον 
σκοπό αυτό, η οδηγία θα πρέπει να 
καθιερώσει ένα κοινό πλαίσιο προώθησης 
της ενεργειακής απόδοσης στην Ένωση, να 
θεσπίσει ειδικές δράσεις για την 
υλοποίηση ορισμένων από τις προτάσεις 
που περιλαμβάνονται στο σχέδιο 
ενεργειακής απόδοσης 2011 και να 
αξιοποιήσει το αξιόλογο ανεκμετάλλευτο 
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας που 
εντοπίζει.

Or. en

Τροπολογία 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Είναι προτιμότερο ο στόχος της 
ενεργειακής απόδοσης 20% να επιτευχθεί 
ως αποτέλεσμα σωρευτικής εφαρμογής 
ειδικών εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων 
προώθησης της ενεργειακής απόδοσης σε 
διάφορα πεδία. Εάν η προσέγγιση αυτή δεν 
στεφθεί με επιτυχία, θα είναι μολαταύτα 
αναγκαία η ενίσχυση του πολιτικού 
πλαισίου με την προσθήκη ενός 
καθεστώτος δεσμευτικών στόχων. Σε 
πρώτο στάδιο, επομένως, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να υποχρεωθούν να θεσπίσουν 
εθνικούς στόχους, καθεστώτα και 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης. Σε 
αυτά εναπόκειται να αποφασίσουν κατά 
πόσον στην επικράτειά τους οι στόχοι 
πρέπει να είναι δεσμευτικοί ή ενδεικτικοί. 
Σε δεύτερο στάδιο, οι εν λόγω στόχοι και 
οι μεμονωμένες προσπάθειες κάθε κράτους 
μέλους πρέπει να αξιολογηθούν από την 
Επιτροπή, μαζί με δεδομένα για την 
πρόοδο που σημειώθηκε, προκειμένου να 
εκτιμηθεί η πιθανότητα επίτευξης του 
συνολικού στόχου της Ένωσης και ο 
βαθμός στον οποίο οι επιμέρους 
προσπάθειες είναι επαρκείς για την 
εκπλήρωση της κοινής επιδίωξης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει επομένως να 
παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των 
εθνικών προγραμμάτων ενεργειακής 
απόδοσης μέσω του αναθεωρημένου 
νομοθετικού πλαισίου της και στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Εάν η 
εκτίμηση αυτή καταδείξει ότι είναι 
αδύνατο να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος 
της Ένωσης, τότε η Επιτροπή πρέπει να
προτείνει υποχρεωτικούς εθνικούς 
στόχους για το 2020, λαμβάνοντας υπόψη 
τα επιμέρους σημεία εκκίνησης των 
κρατών μελών, τις οικονομικές επιδόσεις 
τους και τα μέτρα που ελήφθησαν σε 
πρώιμο χρόνο.

(13) Είναι προτιμότερο ο στόχος της 
ενεργειακής απόδοσης 20% να επιτευχθεί 
ως αποτέλεσμα σωρευτικής εφαρμογής 
ειδικών εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων 
προώθησης της ενεργειακής απόδοσης σε 
διάφορα πεδία. Εάν η προσέγγιση αυτή δεν 
στεφθεί με επιτυχία, θα είναι μολαταύτα 
αναγκαία η ενίσχυση του πολιτικού 
πλαισίου με την προσθήκη ενός 
καθεστώτος δεσμευτικών στόχων. Σε 
πρώτο στάδιο, επομένως, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να υποχρεωθούν να θεσπίσουν 
εθνικούς στόχους, καθεστώτα και 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης. Σε 
αυτά εναπόκειται να αποφασίσουν κατά 
πόσον στην επικράτειά τους οι στόχοι 
πρέπει να είναι δεσμευτικοί ή ενδεικτικοί. 
Σε δεύτερο στάδιο, οι εν λόγω στόχοι και 
οι μεμονωμένες προσπάθειες κάθε κράτους 
μέλους πρέπει να αξιολογηθούν από την 
Επιτροπή, μαζί με δεδομένα για την 
πρόοδο που σημειώθηκε, προκειμένου να 
εκτιμηθεί η πιθανότητα επίτευξης του 
συνολικού στόχου της Ένωσης και ο 
βαθμός στον οποίο οι επιμέρους 
προσπάθειες είναι επαρκείς για την 
εκπλήρωση της κοινής επιδίωξης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει επομένως να 
παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των 
εθνικών προγραμμάτων ενεργειακής 
απόδοσης μέσω του αναθεωρημένου 
νομοθετικού πλαισίου της και στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Εάν η 
εκτίμηση αυτή καταδείξει ότι είναι 
αδύνατο να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος 
της Ένωσης, τότε η Επιτροπή οφείλει να
προτείνει επιπλέον μέτρα για το 2020, 
λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους σημεία 
εκκίνησης των κρατών μελών, τις 
οικονομικές επιδόσεις τους και τα μέτρα 
που ελήφθησαν σε πρώιμο χρόνο.
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Τροπολογία 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Είναι προτιμότερο ο στόχος της 
ενεργειακής απόδοσης 20% να επιτευχθεί 
ως αποτέλεσμα σωρευτικής εφαρμογής 
ειδικών εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων 
προώθησης της ενεργειακής απόδοσης σε 
διάφορα πεδία. Εάν η προσέγγιση αυτή 
δεν στεφθεί με επιτυχία, θα είναι 
μολαταύτα αναγκαία η ενίσχυση του 
πολιτικού πλαισίου με την προσθήκη ενός 
καθεστώτος δεσμευτικών στόχων. Σε 
πρώτο στάδιο, επομένως, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να υποχρεωθούν να θεσπίσουν
εθνικούς στόχους, καθεστώτα και 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης. Σε 
αυτά εναπόκειται να αποφασίσουν κατά 
πόσον στην επικράτειά τους οι στόχοι 
πρέπει να είναι δεσμευτικοί ή ενδεικτικοί. 
Σε δεύτερο στάδιο, οι εν λόγω στόχοι και 
οι μεμονωμένες προσπάθειες κάθε 
κράτους μέλους πρέπει να αξιολογηθούν 
από την Επιτροπή, μαζί με δεδομένα για
την πρόοδο που σημειώθηκε, 
προκειμένου να εκτιμηθεί η πιθανότητα 
επίτευξης του συνολικού στόχου της 
Ένωσης και ο βαθμός στον οποίο οι 
επιμέρους προσπάθειες είναι επαρκείς για 
την εκπλήρωση της κοινής επιδίωξης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει επομένως να 
παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των 
εθνικών προγραμμάτων ενεργειακής 
απόδοσης μέσω του αναθεωρημένου 
νομοθετικού πλαισίου της και στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Εάν η 
εκτίμηση αυτή καταδείξει ότι είναι 

(13) Είναι προτιμότερο ο στόχος της 
ενεργειακής απόδοσης 20% να επιτευχθεί 
ως αποτέλεσμα σωρευτικής εφαρμογής 
ειδικών εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων 
προώθησης της ενεργειακής απόδοσης σε 
διάφορα πεδία. Θεσπίζοντας 
υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους
εξοικονόμησης ενέργειας, βάσει ενός 
μηχανισμού επιμερισμού των 
προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών, 
η Ένωση μπορεί να διασφαλίσει την 
εκπλήρωση του πανευρωπαϊκού στόχου
εξοικονόμησης ενέργειας, ο οποίος είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός για την πολιτική για 
το κλίμα, την ανταγωνιστικότητα, τον 
οικολογικό μετασχηματισμό και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Παράλληλα, αυτή η προσέγγιση έχει το 
πλεονέκτημα ότι παρέχει στα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τα 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης στις εθνικές 
συνθήκες και προτεραιότητές τους.
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αδύνατο να επιτευχθεί ο συνολικός 
στόχος της Ένωσης, τότε η Επιτροπή 
πρέπει να προτείνει υποχρεωτικούς 
εθνικούς στόχους για το 2020, 
λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους σημεία 
εκκίνησης των κρατών μελών, τις 
οικονομικές επιδόσεις τους και τα μέτρα 
που ελήφθησαν σε πρώιμο χρόνο.

Or. en

Τροπολογία 26
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Είναι προτιμότερο ο στόχος της 
ενεργειακής απόδοσης 20% να επιτευχθεί 
ως αποτέλεσμα σωρευτικής εφαρμογής 
ειδικών εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων 
προώθησης της ενεργειακής απόδοσης σε 
διάφορα πεδία. Εάν η προσέγγιση αυτή 
δεν στεφθεί με επιτυχία, θα είναι 
μολαταύτα αναγκαία η ενίσχυση του 
πολιτικού πλαισίου με την προσθήκη ενός 
καθεστώτος δεσμευτικών στόχων. Σε 
πρώτο στάδιο, επομένως, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να υποχρεωθούν να θεσπίσουν 
εθνικούς στόχους, καθεστώτα και 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης. Σε 
αυτά εναπόκειται να αποφασίσουν κατά 
πόσον στην επικράτειά τους οι στόχοι 
πρέπει να είναι δεσμευτικοί ή ενδεικτικοί. 
Σε δεύτερο στάδιο, οι εν λόγω στόχοι και 
οι μεμονωμένες προσπάθειες κάθε 
κράτους μέλους πρέπει να αξιολογηθούν 
από την Επιτροπή, μαζί με δεδομένα για 
την πρόοδο που σημειώθηκε, 
προκειμένου να εκτιμηθεί η πιθανότητα 
επίτευξης του συνολικού στόχου της 
Ένωσης και ο βαθμός στον οποίο οι 
επιμέρους προσπάθειες είναι επαρκείς για 
την εκπλήρωση της κοινής επιδίωξης. Η 

(13) Είναι προτιμότερο ο στόχος της 
ενεργειακής απόδοσης 20% να επιτευχθεί 
ως αποτέλεσμα σωρευτικής εφαρμογής 
ειδικών εθνικών μέτρων προώθησης της 
ενεργειακής απόδοσης σε διάφορα πεδία, 
βάσει δεσμευτικών εθνικών στόχων. Σε 
πρώτο στάδιο, επομένως, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να υποχρεωθούν να θεσπίσουν 
δεσμευτικούς εθνικούς στόχους, 
καθεστώτα και προγράμματα ενεργειακής 
απόδοσης βάσει μιας σαφούς συμφωνίας 
επιμερισμού των προσπαθειών. Η 
Επιτροπή θα πρέπει επομένως να 
παρακολουθεί στενά και, εάν κρίνεται 
απαραίτητο, να τροποποιεί την εφαρμογή 
των εθνικών προγραμμάτων ενεργειακής 
απόδοσης μέσω του αναθεωρημένου 
νομοθετικού πλαισίου της και στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
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Επιτροπή θα πρέπει επομένως να 
παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των 
εθνικών προγραμμάτων ενεργειακής 
απόδοσης μέσω του αναθεωρημένου 
νομοθετικού πλαισίου της και στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Εάν η 
εκτίμηση αυτή καταδείξει ότι είναι 
αδύνατο να επιτευχθεί ο συνολικός 
στόχος της Ένωσης, τότε η Επιτροπή 
πρέπει να προτείνει υποχρεωτικούς 
εθνικούς στόχους για το 2020, 
λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους σημεία 
εκκίνησης των κρατών μελών, τις 
οικονομικές επιδόσεις τους και τα μέτρα 
που ελήφθησαν σε πρώιμο χρόνο.

Or. en

Τροπολογία 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
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 

(15) Πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό 
ανακαινιζόμενων κτιρίων, δεδομένου ότι ο 
υπάρχων κτιριακός πλούτος αποτελεί τον 
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, τα επιμέρους 
κράτη μέλη να καθορίσουν αποδοτικά ως 
προς το κόστος ή άλλου είδους 
στοχευμένα μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας και ενεργειακής 
αποδοτικότητας, με στόχο την 



AM\882704EL.doc 11/120 PE475.843v02-00

EL

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 κτιρίων[27]. 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.

αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης 
όλων των κτιρίων που ανήκουν σε 
δημόσιους φορείς. 
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 κτιρίων[27]. Τα μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης των δημόσιων κτιρίων 
συμπληρώνουν 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. Τα 
δομικά υλικά έχουν επίσης καθοριστική 
σημασία, δεδομένου ότι στο στάδιο της 
κατασκευής σημειώνεται ένα ολοένα και 
υψηλότερο ποσοστό της συνολικής 
ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. 
Η προώθηση σε πανευρωπαϊκή κλίμακα 
της χρήσης δομικών υλικών με χαμηλές 
εκπομπές ρύπων, όπως το ξύλο, θα 
μπορούσε να περιορίσει την 
περιβαλλοντική επιβάρυνση από την 
οικοδομική δραστηριότητα.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση πρέπει να ενθαρρύνει και την απόδοση ως προς το 
κόστος. Οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών δεν αντέχουν άσκοπες και μη αποδοτικές ως 
προς το κόστος διαδικασίες ανακαίνισης. Στις συνήθεις εργασίες επιδιόρθωσης που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου πρέπει να ενσωματωθούν 
και εκτεταμένες εργασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η οδηγία θα πρέπει 
επίσης να λάβει σοβαρά υπόψη το θέμα των οικοδομικών υλικών.

Τροπολογία 28
Sirpa Pietikäinen
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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 
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.

(15) Πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό 
ανακαινιζόμενων κτιρίων, δεδομένου ότι ο 
υπάρχων κτιριακός πλούτος αποτελεί τον 
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. Για να εξασφαλιστεί 
αυτό, είναι σημαντικό στη συγκεκριμένη 
οδηγία να διατηρηθεί μία 
μακροπρόθεσμη οπτική και να 
καταρτιστούν οδικοί χάρτες για τη 
δραστική μείωση της χρήσης ενέργειας 
τόσο από τα ιδιωτικά όσο και από τα 
δημόσια κτίρια έως το 2050. Τα κτίρια 
που ανήκουν σε δημόσιους φορείς ή στα 
οποία στεγάζονται δημόσιοι φορείς
αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του 
κτιριακού δυναμικού και τυγχάνουν 
μεγάλης προβολής στη δημόσια ζωή. 
Επομένως, είναι σκόπιμο να καθοριστεί 
ένας μακροπρόθεσμος στόχος και ένα 
ετήσιο ποσοστό βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που 
ανήκουν σε δημόσιους φορείς ή στα οποία 
στεγάζονται δημόσιοι φορείς. Το εν λόγω 
μέτρο καθιστά αναγκαία την αύξηση των 
ποσοστών ανακαίνισης και την υλοποίηση 
εκτεταμένων ανακαινίσεων, ενώ 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 κτιρίων· στην 
πραγματικότητα, θα διευκολύνει την 
επίτευξη των εν λόγω υποχρεώσεων. Η 
υποχρέωση ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων 
συμπληρώνει τις διατάξεις της ανωτέρω 
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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.

Or. en

Τροπολογία 29
Frédérique Ries

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 
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 

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

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι Ευρωπαίοι περνούν τον περισσότερο χρόνο τους σε εσωτερικούς χώρους. Η ποιότητα του 
αέρα των εσωτερικών χώρων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υγεία τους και την αιτία 
εκδήλωσης νόσων όπως το άσθμα και οι αλλεργίες. Κατά την ανακαίνιση κτιρίων για τη 
βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ενδεχόμενοι κίνδυνοι για 
την υγεία, και ειδικότερα κίνδυνοι που προκύπτουν τόσο από τον ανεπαρκή εξαερισμό λόγω της 
μεγαλύτερης αεροστεγανότητας όσο και από τις επιβλαβείς εκπομπές των οικοδομικών υλικών 
και προϊόντων κατασκευής.

Τροπολογία 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

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 

(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 
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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 
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 

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 
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.
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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.

Or. en

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 31
Vladko Todorov Panayotov

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 
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.

(19) Για να αξιοποιήσουν το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας σε ορισμένα 
τμήματα της αγοράς όπου οι ενεργειακοί 
έλεγχοι δεν προσφέρονται γενικά στο 
εμπόριο (όπως νοικοκυριά ή μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις), τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα 
και την οικονομική 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.

Or. en

Τροπολογία 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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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·

Or. lt

Τροπολογία 33
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

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 

(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 
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τεχνική βοήθεια και στοχευμένες 
πληροφορίες.

τεχνική βοήθεια, στοχευμένες πληροφορίες 
και απλοποιημένες διαδικασίες και 
έντυπα υποβολής αίτησης 
χρηματοδότησης ή/και συμπερίληψης 
στο εθνικό δίκτυο ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 34
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η οδηγία 2010/75/EΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
περί βιομηχανικών εκπομπών29, 
περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση 
μεταξύ των κριτηρίων για τον καθορισμό 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών οι 
οποίες αναμένεται να χρησιμεύσουν ως 
σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων έκδοσης άδειας για 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένων 
των εγκαταστάσεων καύσης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW και 
άνω. Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία παρέχει 
στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να μην 
επιβάλουν απαιτήσεις για την ενεργειακή 
απόδοση σε μονάδες καύσης ή σε άλλες 
μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο του 
άνθρακα επιτοπίως, για τις 
δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
του θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας30. 
Για να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται 
σημαντικές βελτιώσεις ενεργειακής 
απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής 

διαγράφεται
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ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, 
και στα διυλιστήρια πετρελαίου και 
αερίου, τα πραγματικά επίπεδα 
ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να συγκρίνονται 
με τα σχετικά επίπεδα ενεργειακής 
απόδοσης που συνδέονται με την
εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
συγκρίνει τα επίπεδα ενεργειακής 
απόδοσης και να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να προτείνει πρόσθετα μέτρα εάν 
υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης και των επιπέδων που 
συνδέονται με την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
σχετικά με τις πραγματικές τιμές 
ενεργειακής απόδοσης πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται κατά την αναθεώρηση 
των εναρμονισμένων τιμών απόδοσης 
αναφοράς για τη μεμονωμένη παραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που 
καθορίζονται στην απόφαση 2007/74/ΕΚ 
της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 
200631.
__________________
31. EE L 32 της 6.2.2007, σ. 183.

Or. it

(βλ. τροπολογία που διαγράφει το άρθρο 19, παράγραφος 5.)

Τροπολογία 35
János Áder

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η οδηγία 2010/75/EΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
περί βιομηχανικών εκπομπών29, 

(28) Η οδηγία 2010/75/EΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
περί βιομηχανικών εκπομπών29, 
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περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση 
μεταξύ των κριτηρίων για τον καθορισμό 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών οι 
οποίες αναμένεται να χρησιμεύσουν ως 
σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων έκδοσης άδειας για 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένων 
των εγκαταστάσεων καύσης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW και άνω. 
Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία παρέχει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να μην 
επιβάλουν απαιτήσεις για την ενεργειακή 
απόδοση σε μονάδες καύσης ή σε άλλες 
μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο του 
άνθρακα επιτοπίως, για τις δραστηριότητες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας30. Για 
να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται 
σημαντικές βελτιώσεις ενεργειακής 
απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, και 
στα διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου, 
τα πραγματικά επίπεδα ενεργειακής 
απόδοσης θα πρέπει να παρακολουθούνται 
και να συγκρίνονται με τα σχετικά επίπεδα 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
συγκρίνει τα επίπεδα ενεργειακής 
απόδοσης και να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να προτείνει πρόσθετα μέτρα εάν 
υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης και των επιπέδων που 
συνδέονται με την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
σχετικά με τις πραγματικές τιμές 
ενεργειακής απόδοσης πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται κατά την αναθεώρηση 
των εναρμονισμένων τιμών απόδοσης 
αναφοράς για τη μεμονωμένη παραγωγή 

περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση 
μεταξύ των κριτηρίων για τον καθορισμό 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών οι 
οποίες αναμένεται να χρησιμεύσουν ως 
σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων έκδοσης άδειας για 
εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένων 
των εγκαταστάσεων καύσης με συνολική 
ονομαστική θερμική ισχύ 50 MW και άνω. 
Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία παρέχει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να μην 
επιβάλουν απαιτήσεις για την ενεργειακή 
απόδοση σε μονάδες καύσης ή σε άλλες 
μονάδες που εκπέμπουν διοξείδιο του 
άνθρακα επιτοπίως, για τις δραστηριότητες 
που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη 
θέσπιση συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας30. Για 
να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται 
σημαντικές βελτιώσεις ενεργειακής 
απόδοσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, τα 
πραγματικά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης 
θα πρέπει να παρακολουθούνται και να 
συγκρίνονται με τα σχετικά επίπεδα 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
συγκρίνει τα επίπεδα ενεργειακής 
απόδοσης και να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να προτείνει πρόσθετα μέτρα εάν 
υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης και των επιπέδων που 
συνδέονται με την εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται 
σχετικά με τις πραγματικές τιμές 
ενεργειακής απόδοσης πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιούνται κατά την αναθεώρηση 
των εναρμονισμένων τιμών απόδοσης 
αναφοράς για τη μεμονωμένη παραγωγή 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που 
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θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που 
καθορίζονται στην απόφαση 2007/74/ΕΚ 
της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 
200631.

καθορίζονται στην απόφαση 2007/74/ΕΚ 
της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 
200631.

Or. en

Τροπολογία 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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.

Or. fi

Τροπολογία 37
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής 
αριθμός αξιόπιστων επαγγελματιών με 

(30) Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής 
αριθμός αξιόπιστων επαγγελματιών με 



PE475.843v02-00 22/120 AM\882704EL.doc

EL

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.

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. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίζουν συμμόρφωση με 
τις υποχρεωτικές απαιτήσεις των δεικτών 
μέτρησης για πιστοποίηση που 
προτείνονται από την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

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 
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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.

Or. de

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 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

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 
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.

Or. fr

Τροπολογία 40
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) 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.

Or. es

Τροπολογία 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33β) 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 
περιβάλλον της και τις ορθές πρακτικές 
που εφαρμόστηκαν κατά το παρελθόν 
όσον αφορά τη χρήση και τη λειτουργία 
αυτών των κτιρίων.

Or. es
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Τροπολογία 42
Κρίτων Αρσένης

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.

Or. en

Τροπολογία 43
Bas Eickhout

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 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
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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.

Or. en

Τροπολογία 44
Richard Seeber, Peter Liese

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 
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 

(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 
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 
συντομότερο δυνατό.
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εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 
ανάγκη επανεξέτασης του επιπέδου των 
στόχων.

Or. en

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 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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·

Or. lt

Τροπολογία 46
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο και στις 

(38) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο και στις 



PE475.843v02-00 28/120 AM\882704EL.doc

EL

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.

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 
διεξάγει διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια 
του προπαρασκευαστικού έργου της, 
μεταξύ άλλων με την αντίστοιχη επιτροπή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη τουλάχιστον
του στόχου της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 σε σύγκριση με το 2007 και να 
προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω 
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης 
πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας.

Or. en

Τροπολογία 48
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1



AM\882704EL.doc 29/120 PE475.843v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του 
πρωταρχικού στόχου της Ένωσης για 
ενεργειακή απόδοση 20% το 2020 και να 
προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω 
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης 
πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη τροπολογία εκφράζει καλύτερα τη νομική βάση και τα συμπεράσματα του 
έκτακτου Συμβουλίου Ενέργειας της 4ης Φεβρουαρίου 2011. Έχει επίσης στόχο να εκφράσει 
την αρχή ότι η ενεργειακή απόδοση συνεπάγεται εξοικονόμηση ενέργειας και όχι το αντίστροφο.

Τροπολογία 49
Pavel Poc, Κρίτων Αρσένης, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, ποσοστό που ισοδυναμεί με ετήσια 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας της 
τάξης των 1.474 εκατομμυρίων ΤΙΠ το 
2020, και να προετοιμάσει το έδαφος για 
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Καθώς το ζήτημα του τρόπου μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης και της προόδου προς την 
επίτευξη του στόχου του 20% αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία τριβής, έχει πρακτική σημασία 
να αναφέρεται ρητά σε ένα άρθρο τι σημαίνει ο εν λόγω στόχος.

Τροπολογία 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 τουλάχιστον
20% έως το 2020 και να προετοιμάσει το 
έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της 
ενεργειακής απόδοσης το 2025, το 2030 
και μεταγενέστερα.

Or. en

Τροπολογία 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο 
για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 25% έως το 2020 και να 
προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέρω 
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης 
πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας.
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χρονολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση πρέπει να θεσπίσει έναν δεσμευτικό στόχο για τη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας κατά 25% έως το 2020 – σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής ENVI σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση.

Τροπολογία 52
Anja Weisgerber, 

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας θα πρέπει να έχει ως βάση τη διατύπωση των συμπερασμάτων που 
ενέκριναν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007.

Τροπολογία 53
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
το 2020.

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 
δεσμευτικών εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης για το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη τροπολογία εκφράζει καλύτερα τη νομική βάση και τα συμπεράσματα του 
έκτακτου Συμβουλίου Ενέργειας της 4ης Φεβρουαρίου 2011.

Τροπολογία 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 το 2020.

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 ορίζει δεσμευτικούς 
εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης 
για το 2020.

Or. en

Τροπολογία 55
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
το 2020.

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 
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.

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να υπάρχουν κατευθύνσεις για την εφαρμογή της πολιτικής, εκεί όπου η αδυναμία 
της αγοράς είναι περισσότερο εκτεταμένη, μαζική και προκαλεί μεγάλο οικονομικό, 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος.

Τροπολογία 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, 
ιστορικής ή πολιτιστικής αξίας 
εξαιρούνται από τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που ορίζει η παρούσα οδηγία, λόγω των 
ιδιαίτερων τεχνικών και αισθητικών τους 
χαρακτηριστικών. Κατά συνέπεια, τα 
κράτη μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα να 
αποφασίζουν κατά περίπτωση, σε 
διαβούλευση με αντιπροσωπευτικούς 
εμπειρογνώμονες επί της πολιτιστικής 
κληρονομιάς σε κάθε χώρα, πότε ένα 
τέτοιο κτίριο χρήζει της συγκεκριμένης 
εξαίρεσης.
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Or. en

Τροπολογία 57
Sabine Wils

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. «εξοικονόμηση ενέργειας»: η 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
που προσδιορίζεται από τη μέτρηση ή/και 
την εκτιμώμενη κατανάλωση πριν και 
μετά την εφαρμογή ενός ή περισσότερων 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
την τυποποίηση των εξωτερικών 
συνθηκών που επηρεάζουν την 
κατανάλωση ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 58
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «ενεργειακή υπηρεσία»: το φυσικό 
όφελος, η χρησιμότητα ή το πλεονέκτημα 
που προκύπτουν από συνδυασμό ενέργειας 
με τεχνολογία ενεργειακής απόδοσης ή με 
δράση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις 
εργασίες, τη συντήρηση και τον έλεγχο 
που απαιτούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας, που παρέχεται βάσει σύμβασης 
και υπό κανονικές συνθήκες έχει αποδείξει 
ότι οδηγεί σε επαληθεύσιμη και μετρήσιμη 
ή εκτιμώμενη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης ή σε εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας·

3. «ενεργειακή υπηρεσία»: το φυσικό 
όφελος, η χρησιμότητα ή το πλεονέκτημα 
που προκύπτουν από συνδυασμό ενέργειας 
με συστήματα διαχείρισης ενέργειας 
ή/και τεχνολογία ενεργειακής απόδοσης ή 
με δράση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 
τις εργασίες, τη συντήρηση και τον έλεγχο 
που απαιτούνται για την παροχή της 
υπηρεσίας, που παρέχεται βάσει σύμβασης 
και υπό κανονικές συνθήκες έχει αποδείξει 
ότι οδηγεί σε επαληθεύσιμη και μετρήσιμη 
ή εκτιμώμενη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης ή σε τελική εξοικονόμηση 
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ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 59
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες 
αρχές» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/18/EΚ·

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες 
αρχές» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/18/EΚ και οι φορείς που 
προσφέρουν στέγαση στο πλαίσιο μιας 
υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, η οποία 
χαρακτηρίζεται από ρυθμιζόμενο ενοίκιο 
ή από την πρόσβαση των ενοικιαστών 
βάσει εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 60
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες 
αρχές» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/18/EΚ· 

4. «δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες 
αρχές» όπως ορίζονται στην οδηγία 
2004/18/EΚ με εξαίρεση τους δημοτικούς 
στεγαστικούς οργανισμούς· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημοτικοί στεγαστικοί οργανισμοί δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση της 
ανακαίνισης. Με τον τρόπο αυτόν προκαλείται στρέβλωση στον ανταγωνισμό μεταξύ των 
δημόσιων στεγαστικών οργανισμών και των ιδιωτών ανταγωνιστών τους στην αγορά ακινήτων 
σε βάρος των πρώτων. Οι δημοτικοί στεγαστικοί οργανισμοί πρέπει να μπορούν να 
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αποφασίζουν οι ίδιοι για τις οικονομικά εφικτές ανακαινίσεις προκειμένου να αποφεύγονται 
επαχθείς και αντικοινωνικές αυξήσεις ενοικίων για τους ενοίκους των δημοτικών κατοικιών.

Τροπολογία 61
Karl-Heinz Florenz

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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για το αποτέλεσμα της τροπολογίας επί του άρθρου 6 παράγραφος 1 νέα – 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 62
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. «πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας»: το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει 
ενεργειακές υπηρεσίες ή άλλα μέτρα 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε 

11. «εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών
(ΕΕΥ)»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή άλλα 
μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 



AM\882704EL.doc 37/120 PE475.843v02-00

EL

εγκαταστάσεις ή οίκημα τελικού 
καταναλωτή·

απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή οίκημα 
τελικού καταναλωτή·

(Η παρούσα τροπολογία ισχύει για το 
σύνολο του κειμένου).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το «ΕΕΥ» είναι ένα αποδεκτό ακρωνύμιο στην αγορά και χρησιμοποιείται από τους παρόχους 
υπηρεσιών, τους καταναλωτές, τους φορείς χάραξης πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η 
χρήση του διασφαλίζει επίσης συνέπεια με την οδηγία και άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ. Η 
χρήση άλλου όρου θα προκαλούσε σύγχυση και θα άφηνε περιθώρια διαφόρων ερμηνειών και 
κατάχρησης.

Τροπολογία 63
Peter Liese

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 
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 
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ανανεώσιμες πηγές·

Or. en

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 64
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 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 έκθεση 
αποτελεσμάτων·

12. «ενεργειακός έλεγχος»: συστηματικός 
έλεγχος επενδυτικού επιπέδου υψηλής 
ποιότητας για την απόκτηση επαρκούς 
γνώσης της πραγματικής ενεργειακής 
απόδοσης των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, των βιομηχανικών 
διαδικασιών και κτιρίων ή μιας ιδιωτικής 
ή δημόσιας υπηρεσίας. Κατά τον έλεγχο 
εντοπίζεται και προσδιορίζεται ποσοτικά 
η αποτελεσματική συγκριτικά με το 
κόστος εξοικονόμηση και διατυπώνονται 
συστάσεις για την επίτευξη αυτής της 
εξοικονόμησης και τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης. Η βάση για τους 
υπολογισμούς αυτούς πρέπει να είναι το 
κόστος και τα οφέλη του κύκλου ζωής, 
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη 
μεταβλητά στοιχεία όπως η συμπεριφορά 
των χρηστών ή των ιδιοκτητών. Αυτό 
παρέχει στους ιδιοκτήτες και τους 
διαχειριστές εγκαταστάσεων και κτιρίων, 
στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και 
στους επενδυτές υψηλό επίπεδο 
βεβαιότητας σχετικά με το κόστος των 
σχεδίων, την αναμενόμενη εξοικονόμηση 
και τους αναμενόμενους κινδύνους·
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Or. en

Τροπολογία 65
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 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 
έκθεση αποτελεσμάτων·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν εκτιμώνται οι αποτελεσματικές συγκριτικά με το κόστος δυνατότητες εξοικονόμησης 
ενέργειας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις για την υγεία προκειμένου να 
διασφαλίζεται ισορροπία μεταξύ του αέρα καλής ποιότητας στους εσωτερικούς χώρους, του 
ελέγχου της υγρασίας, της άνεσης και της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 66
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «σύμβαση ενεργειακής απόδοσης»: η 
συμβατική συμφωνία μεταξύ του 

13. «σύμβαση ενεργειακής απόδοσης»: η 
συμβατική συμφωνία μεταξύ του 
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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·

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 εγγυημένο επίπεδο βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης ή άλλο 
συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής 
απόδοσης, όπως η εξοικονόμηση 
χρημάτων ή η εξοικονόμηση σε 
κιλοβατώρες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εγγύηση που προσφέρεται κατά την προώθηση και την πώληση συμβολαίων ενεργειακής 
απόδοσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σχέση ενός ΕΕΥ με τον πελάτη. Επιπλέον, η 
εξοικονόμηση για την οποία παρέχονται εγγυήσεις δεν αφορά μόνο χρήματα, αλλά περιλαμβάνει 
και κιλοβατώρες.

Τροπολογία 67
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 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 ΕΕΥ), που ελέγχεται και 
παρακολουθείται καθόλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, όπου οι πληρωμές για τις 
επενδύσεις (εργασία, εφοδιασμός ή 
υπηρεσία) για το συγκεκριμένο μέτρο 
είναι ανάλογες με το συμβατικώς 
συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης ή άλλο συμφωνηθέν 
κριτήριο ενεργειακής απόδοσης.

Or. en
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Τροπολογία 68
Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«μικροτεχνολογίες παραγωγής 
ενέργειας»: διάφορες τεχνολογίες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας μικρής κλίμακας που 
μπορούν να εγκαθίστανται και να 
χρησιμοποιούνται σε μεμονωμένα 
νοικοκυριά·

Or. en

Τροπολογία 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον 50% ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη ή 
συμπαραγόμενη θερμότητα ή συνδυασμό 
αυτών και έχει παράγοντα πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ, τουλάχιστον 0,8·

26. «αποδοτική τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη»: το σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης που χρησιμοποιεί 
τουλάχιστον 50% ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, από απορριπτόμενη ή 
συμπαραγόμενη θερμότητα ή συνδυασμό 
αυτών ή έχει παράγοντα πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως αναφέρεται στην οδηγία 
2010/31/EΕ, τουλάχιστον 0,8·

Or. pl

Τροπολογία 70
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο 27 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27α. «εκτεταμένη ανακαίνιση»: 
ανακαίνιση που μειώνει τόσο τη 
διανεμόμενη όσο και την τελική 
κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου κατά 
τουλάχιστον 80% έναντι των επιπέδων 
κατανάλωσης προ της ανακαίνισης·

Or. en

Τροπολογία 71
Judith A. Merkies

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«πρόγραμμα ανταπόκρισης στη ζήτηση»: 
μια εφαρμογή ΤΠΕ που επιτρέπει στους 
καταναλωτές ενέργειας να προσαρμόζουν 
τη ζήτησή τους για ηλεκτρική ενέργεια 
ανάλογα με τις διακυμάνσεις των τιμών 
και του εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 72
Sirpa Pietikäinen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27α. (νέο) «εκτεταμένη ανακαίνιση»: 
ολοκληρωμένη ενεργειακή ανακαίνιση 
ενός κτιρίου ή ομάδας κτιρίων που 
βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση κατά 
75% τουλάχιστον σε σύγκριση με τα 
επίπεδα προ της ανακαίνισης.
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Or. en

Τροπολογία 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 διασφαλίζει ότι το 
εθνικό του απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020 είναι 
τουλάχιστον κάτω από τον στόχο του 
όπως ορίζεται στο παράρτημα -1. Αυτοί 
οι υποχρεωτικοί εθνικοί στόχοι 
συμφωνούν με τον στόχο της Ένωσης για 
εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον κατά 
20% που αναφέρεται στο άρθρο 1, το 
οποίο περιορίζει την κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας σε 1353,50 
εκατομμύρια ΤΙΠ κατ’ ανώτατο όριο το 
2020, αριθμός που αντιστοιχεί στο 80% 
της κατανάλωσης ενέργειας το 2007.

Or. en

Τροπολογία 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 

1 Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης εκφραζόμενους σε 
απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης τελικής ή 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020. Κατά τον 
καθορισμό των εν λόγω στόχων 
συνεκτιμούν τον στόχο της Ένωσης για 
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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.

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. 
Θα πρέπει επίσης να συνεκτιμηθούν τα 
μέτρα για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και την αύξηση της 
χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση της πρωτογενούς ενέργειας ως δείκτης εξοικονόμησης ενέργειας είναι 
προβληματική και αντιβαίνει προς τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανανεώσιμη 
ενέργεια. Στα κράτη μέλη που ενισχύουν τη χρήση π.χ. της βιοενέργειας η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς το ενεργειακό περιεχόμενο της 
βιοενέργειας είναι μικρότερο σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα.

Τροπολογία 75
Holger Krahmer

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 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης. 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.
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στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίκεντρο πρέπει να είναι η ενεργειακή απόδοση και όχι μόνο αυτή καθαυτή η 
εξοικονόμηση, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης της οικονομίας της ΕΕ υπό την προϋπόθεση 
ότι η ανάπτυξη βασίζεται σε ιδιαίτερα αποδοτικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 76
Oreste Rossi

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. Τα κράτη μέλη θέτουν ενδεικτικούς
εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης 
για την κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας το 2020. Κατά τον καθορισμό 
των εν λόγω στόχων συνεκτιμούν τον 
πρωταρχικό στόχο της Ένωσης για 
ενεργειακή απόδοση 20% το 2020, τα 
μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
επίτευξη των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης 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. Κατά 
τον καθορισμό των εθνικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να λαμβάνουν υπόψη εθνικές 
συνθήκες που επηρεάζουν την 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας: 
μεταβολές στις εισαγωγές και εξαγωγές 
ενέργειας, ανάπτυξη της εκμετάλλευσης 
της βιομάζας καθώς και αιολική και 
ηλιακή ενέργεια, και δέσμευση και 
αποθήκευση άνθρακα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη τροπολογία εκφράζει καλύτερα τη νομική βάση και τα συμπεράσματα του 
έκτακτου Συμβουλίου Ενέργειας της 4ης Φεβρουαρίου 2011. Έχει επίσης στόχο να εκφράσει 
την αρχή ότι η ενεργειακή απόδοση συνεπάγεται εξοικονόμηση ενέργειας και όχι το αντίστροφο.

Τροπολογία 77
Pavel Poc, Κρίτων Αρσένης, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

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. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν δεσμευτικούς
εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης 
εκφραζόμενους σε απόλυτο επίπεδο 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 
2020. Οι εν λόγω στόχοι τίθενται
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται 
στο παράρτημα Iα (νέο).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ήδη σαφές ότι ο στόχος του 20% δεν πρόκειται να επιτευχθεί βάσει των επιλεγμένων από 
τα ίδια τα κράτη μέλη ενδεικτικών εθνικών στόχων. Αν περιμένουμε μέχρι το 2014 για να 
επιβεβαιωθεί αυτή η διαπίστωση απλά θα χάσουμε περισσότερο χρόνο. Πρέπει να καθοριστεί 
στην οδηγία μια ευρωπαϊκή μεθοδολογία σχετικά με το πώς πρέπει να τεθούν οι εθνικοί στόχοι, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σύνολό τους καταλήγει στο 20%, και ότι μπορούν να 
καταστούν δεσμευτικοί ήδη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Τροπολογία 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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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. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
δεσμευτικούς εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης εκφραζόμενους σε 
απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας για τα έτη 2020, 
2025 και 2030. Όπως ορίζεται στο 
παράρτημα Ι, οι εν λόγω εθνικοί στόχοι
θα διασφαλίσουν την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση ενέργειας 
κατά 20% το 2020 και μεταγενέστερα.

Or. en

Τροπολογία 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

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 

1. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν δεσμευτικούς
εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης 
εκφραζόμενους σε απόλυτο επίπεδο 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 
2020. Οι εν λόγω στόχοι από κοινού 
επιτρέπουν στην ΕΕ να μειώσει την 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά 
25% έως το 2020.
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απόδοσης στα κράτη μέλη και σε επίπεδο
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση πρέπει να θεσπίσει έναν δεσμευτικό στόχο για τη μείωση 
της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 25% έως το 2020 – σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής ENVI σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση.

Τροπολογία 80
Richard Seeber, Peter Liese

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. Έως τις 30 Ιουνίου 2013 το αργότερο,
τα κράτη μέλη συμφωνούν σχετικά με
εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης, 
βάσει πρότασης της Επιτροπής, 
λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία 
όπως ορίζεται στο παράρτημα Iα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη 
του στόχου της Ένωσης για 
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020, απαιτώντας 
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας της ΕΕ κατά 368 εκατομμύρια 
ΤΙΠ το 2020. Οι εθνικοί στόχοι 
ενεργειακής απόδοσης εκφράζονται σε 
απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020 και
συνεκτιμούν 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.

Or. en
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Τροπολογία 81
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται πολιτικές και μέτρα 
προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί 
στόχοι ενεργειακής απόδοσης που 
ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Κρίτων Αρσένης

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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 83
Richard Seeber, Peter Liese
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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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι η εθνική κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι ίση ή 
κατώτερη μίας ετήσιας γραμμικής 
τροχιάς που καταλήγει στον στόχο του 
2020 του παραρτήματος 1.

Or. en
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Τροπολογία 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 ή μέχρι να 
υπάρξουν διαθέσιμα ανανεωμένα και 
αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, 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.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat παράγονται με καθυστέρηση 2-3 ετών, οπότε το 2014 δεν 
θα είναι ακόμα αρκετά ανανεωμένα για να καταμετρήσουν τις επιπτώσεις της οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση όσον αφορά τη χρήση της ενέργειας.

Τροπολογία 86
Holger Krahmer

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 

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, λαμβάνοντας 
υπόψη το άθροισμα των εθνικών στόχων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
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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.

την εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 
19 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προβλεπόμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ενεργειακής απόδοσης κατά 368 
εκατομμύρια ΤΙΠ δεν θα αποτελεί επαρκή στόχο σε περίπτωση που η οικονομία της ΕΕ 
σημειώσει χαμηλότερη ή υψηλότερη ανάπτυξη έναντι των σημερινών προβλέψεων για τη 
μελλοντική ανάπτυξη. Η προσαρμογή με την πάροδο των ετών είναι απαραίτητη προκειμένου 
να ανανεώνεται ο στόχος και τα σχετικά πολιτικά μέτρα.

Τροπολογία 87
Oreste Rossi

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 
εκτιμά κατά πόσον η Ένωση βρίσκεται 
στον σωστό δρόμο για να επιτύχει τον
πρωταρχικό στόχο της ενεργειακής 
απόδοσης 20% 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 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη τροπολογία εκφράζει καλύτερα τη νομική βάση και τα συμπεράσματα του 
έκτακτου Συμβουλίου Ενέργειας της 4ης Φεβρουαρίου 2011. Έχει επίσης στόχο να εκφράσει 
την αρχή ότι η ενεργειακή απόδοση συνεπάγεται εξοικονόμηση ενέργειας και όχι το αντίστροφο.
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Τροπολογία 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για 
την εξοικονόμησης ενέργειας όπως 
ορίζονται στο παράρτημα Ι, μέσω της
εφαρμογής των μέτρων που 
υπαγορεύονται από την παρούσα οδηγία, 
αλλά και μέσω εθνικών, περιφερειακών
και τοπικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 
εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020.

Or. pl



PE475.843v02-00 54/120 AM\882704EL.doc

EL

Τροπολογία 90
Richard Seeber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή 
ορίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 18, μια κοινή και 
οικονομικά αποδοτική μεθοδολογία για 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία θα 
επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισμό των 
προσπαθειών των κρατών μελών με 
αντίστοιχους όρους και με τη βοήθεια 
στατιστικών δεικτών.

Or. en

Τροπολογία 91
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α – Ανακαίνιση του κτιριακού 
δυναμικού
1. Τα κράτη μέλη αποσκοπούν στη 
μείωση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2050, της 
ενεργειακής κατανάλωσης του 
υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού κατά 
80%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
2010.
2. Στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ, και με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
αναπτύσσουν προγράμματα και πολιτικές 
για την ανακαίνιση του υφιστάμενου 
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κτιριακού δυναμικού προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος της παραγράφου 1.
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν στόχους 
εκτεταμένων ανακαινίσεων για το 2020, 
το 2030 και το 2040, οι οποίοι θα 
διαφοροποιούνται ανάλογα με την 
κατηγορία του κτιρίου.
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τα εν λόγω 
προγράμματα έως την 1η Ιανουαρίου 
2014.

Or. en

Τροπολογία 92
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α - Κτιριακό δυναμικό
1. Τα κράτη μέλη έχουν στόχο να 
μειώσουν τη χρήση ενέργειας στο 
κτιριακό δυναμικό τους κατά 80% έως το 
2050.
2. Έως τον Ιανουάριο του 2013, τα κράτη 
μέλη αναπτύσσουν εθνικούς χάρτες 
πορείας σχετικά με τον τρόπο επίτευξης 
του στόχου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Οι εν λόγω χάρτες πορείας 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
a) ενδιάμεσους στόχους σχετικά με τη 
μείωση της χρήσης ενέργειας στο 
κτιριακό δυναμικό έως το 2020, το 2030 
και το 2040,
β) στρατηγικές και μέτρα σχετικά με τον 
τρόπο επίτευξης των στόχων όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 α,
γ) στρατηγικές και μέτρα σχετικά με 
τρόπους υποστήριξης των ενοικιαστών 
δίνοντάς τους τον έλεγχο επί της 
ενεργειακής κατανάλωσής τους και 
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διασφαλίζοντας ότι τα οφέλη των μέτρων 
της ενεργειακής απόδοσης υπερβαίνουν 
τις δαπάνες,
δ) στρατηγικές και μέτρα σχετικά με τον 
τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής 
απόδοσης στην κοινωνική στέγαση.

Or. en

Τροπολογία 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

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 
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.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
διαφοροποιημένες προσεγγίσεις για 
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εμπορικά, οικιακά και δημόσια κτίρια και 
μπορούν να ξεκινήσουν πρώτα από τα 
κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Τροπολογία 94
Κρίτων Αρσένης

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 
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.
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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.

Or. en

Τροπολογία 95
Richard Seeber

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 
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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 96
Bas Eickhout
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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 
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.

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 ή στέγασης των 
δημοσίων φορέων των κρατών να 
υποβάλλεται ετησίως σε εκτεταμένη 
ανακαίνιση. Το ποσοστό 3% υπολογίζεται 
επί της συνολικής επιφάνειας δαπέδου των 
κτιρίων ιδιοκτησίας ή στέγασης 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.

Or. en

Τροπολογία 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από 

1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 ο δημόσιος τομέας του κάθε 
κράτους να μπορεί συστηματικά να 
εφαρμόζει αποδοτικά ως προς το κόστος 
ή άλλου είδους στοχευμένα μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης. Ο στόχος αυτός μπορεί να 
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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.

επιτευχθεί στο πλαίσιο εθνικών 
προγραμμάτων ή συμφωνιών που θα 
προωθούν τόσο τους ενεργειακούς 
ελέγχους κτιρίων ιδιοκτησίας δημοσίων 
φορέων ή άλλων δραστηριοτήτων, όσο 
και τα μέτρα ανακαίνισης που θα 
λαμβάνονται με βάση τους 
συγκεκριμένους ελέγχους. Τα αποδοτικά 
ως προς το κόστος μέτρα μπορούν 
ενδεικτικά να περιλαμβάνουν την 
εντατική παρακολούθηση της 
κατανάλωσης ή βελτιώσεις των 
συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και 
της αποδοτικότητας των χώρων.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση πρέπει να ενθαρρύνει και την απόδοση ως προς το 
κόστος. Οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών δεν αντέχουν άσκοπες και μη αποδοτικές ως 
προς το κόστος διαδικασίες ανακαίνισης. Στις βασικές εργασίες επιδιόρθωσης που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου πρέπει να ενσωματωθούν 
και εκτεταμένες εργασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 98
Oreste Rossi

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 
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 

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

με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου 
πάνω από 500 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.

Or. en

Τροπολογία 99
Linda McAvan

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 
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.

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 ή στέγασης των 
δημοσίων φορέων των κρατών να 
ανακαινίζεται κάθε 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 ή 
στέγασης 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αρκετές χώρες, οι δημόσιοι φορείς μισθώνουν κτίρια από τον ιδιωτικό τομέα.
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Τροπολογία 100
Holger Krahmer

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 
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.

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 να ανακαινίζεται κάθε 
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, υπό την 
προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται επαρκής 
χρηματοδότηση. 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.

Or. en

Τροπολογία 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 

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

2014 το 2% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 
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 2% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των κτιρίων 
με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου 
πάνω από 500m2, και, μετά την 9η 
Ιουλίου 2015, 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.

Or. pl

Τροπολογία 102
Sirpa Pietikäinen

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 
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 

1. 1. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
μακροπρόθεσμος στόχος που αναφέρεται 
στο άρθρο 3α (νέο) και με την επιφύλαξη 
του άρθρου 7 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν ειδικούς εθνικούς 
χάρτες πορείας για την ανακαίνιση των 
κτιρίων ιδιοκτησίας ή στέγασης των 
δημοσίων φορέων. Αυτοί οι χάρτες 
πορείας 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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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.

αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων, όλα τα 
κτίρια ιδιοκτησίας ή στέγασης εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, τα 
οποία –από την 1η Ιανουαρίου 2014–
υποβάλλονται σε περιοδικές εργασίες 
εκσυγχρονισμού (π.χ. λόγω ηλικίας, 
κακής ποιότητας ή χαμηλών επιδόσεων) 
θα υποβάλλονται επίσης σε ενεργειακή
ανακαίνιση η οποία οδηγεί στη μείωση 
της ενεργειακής κατανάλωσης που 
αναφέρεται παραπάνω.

2. Κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εκτεταμένες ανακαινίσεις 
πραγματοποιούνται όπου είναι τεχνικά 
εφικτό, ξεκινώντας πρώτα από τα κτίρια 
με τις χειρότερες επιδόσεις και 
συμπεριλαμβάνοντας όλα τα μέτρα που 
δικαιολογούνται οικονομικά. Αυτές οι 
ανακαινίσεις πραγματοποιούνται σε 
τέτοιο επίπεδο και σε τέτοια έκταση ώστε 
το θεωρούμενο ή εκτιμώμενο ετήσιο 
ποσοστό της σωρευτικής βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης να ανέρχεται κατά 
μέσο όρο τουλάχιστον σε 3,5% για το 
δυναμικό των δημόσιων κτιρίων 
συνολικά έως το 2030 και μεταγενέστερα.

Or. en

Τροπολογία 103
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 1. 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
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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 
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.

οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 2% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 
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 2% 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.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να μην περιληφθεί στο ποσοστό 
ανακαίνισης η συνολική ωφέλιμη 
επιφάνεια δαπέδου δημοσίων κτιρίων αν 
οι εθνικές ελάχιστες απαιτήσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 4 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ 
για τον εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο 
ζωής του κτιρίου δεν είναι οικονομικά 
αποδοτικές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής (σ. 4 της σύνοψης της εκτίμησης επιπτώσεων της 
Επιτροπής) η υποχρέωση ανακαίνισης δεν οδηγεί σε «ιδιαίτερα μεγάλη εξοικονόμηση 
ενέργειας». Αντίθετα, προκαλεί σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις των κρατικών 
προϋπολογισμών. Η υποχρέωση ανακαίνισης μπορεί να οδηγήσει σε υποχρεωτικές ανακαινίσεις 
αμφιλεγόμενης οικολογικής και οικονομικής αξίας που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον 
ευρωπαϊκό στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας λόγω της συνεπακόλουθης έλλειψης 
χρηματοδοτικών μέσων για άλλους τομείς.

Τροπολογία 104
Vladko Todorov Panayotov



PE475.843v02-00 66/120 AM\882704EL.doc

EL

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 
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.

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 
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.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την 
εφαρμογή των μέτρων που αφορούν το 
κέλυφος των κτιρίων, τον εξοπλισμό, τη 
λειτουργία και τη συντήρηση των κτιρίων 
και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. 
Σε αυτά τα μέτρα θα περιλαμβάνεται η 
σύνδεση με αποδοτικά δίκτυα 
τηλεθέρμανσης όταν αυτό είναι τεχνικά 
και οικονομικά εφικτό (για κτίρια που 
ανακαινίζονται και όταν οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης πρέπει να 
μετασκευαστούν).

Or. en

Τροπολογία 105
Frédérique Ries
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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 
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.

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 
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. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στη διασφάλιση καλής ποιότητας 
του αέρα στους εσωτερικούς χώρους 
μέσω απαιτήσεων επαρκούς εξαερισμού 
και της χρήσης οικοδομικών υλικών, 
εξοπλισμού και προϊόντων χαμηλών 
εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 106
Frédérique Ries

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.(α) Στις περιπτώσεις που τα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης αφορούν δημόσια 
κτίρια, όπως παιδικοί σταθμοί, 
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νηπιαγωγεία ή σχολεία, διεξάγεται 
εκτίμηση των επιπτώσεων για την υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε ενδεχόμενες επιβλαβείς επιπτώσεις από τη μη 
ικανοποιητική ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Όσον αφορά τα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης στα δημόσια κτίρια στα οποία τα παιδιά περνούν μέρος της ημέρας τους, 
πρέπει να διεξάγεται υποχρεωτική εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία προκειμένου να 
αξιολογούνται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και να αποφασίζονται μέτρα για την εξεύρεση 
κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της ενεργειακής απόδοσης και των αναγκών όσον αφορά την 
ποιότητα του αέρα.

Τροπολογία 107
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην θέσουν ή να μην 
εφαρμόσουν τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε κτίρια 
που τυγχάνουν επίσημης προστασίας και 
βρίσκονται σε χαρακτηρισμένο 
περιβάλλον ή λόγω της ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, 
στον βαθμό που η συμμόρφωση με 
συγκεκριμένες ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε 
δυσμενώς την εμφάνισή τους.

Or. en

Τροπολογία 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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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.

διαγράφεται

Or. fi

Αιτιολόγηση

Εάν το υποχρεωτικό ποσοστό ανακαίνισης απαλειφθεί από το άρθρο 4 παράγραφος 1, τότε το
άρθρο 2 περιττεύει.

Τροπολογία 109
Richard Seeber

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.

διαγράφεται

Or. en

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.
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Τροπολογία 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 δύο 
προηγούμενα ή/και δύο επόμενα έτη.

Or. pl

Τροπολογία 111
Anja Weisgerber

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 δύο επόμενα έτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα σταθερό ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης δεν είναι ούτε ευέλικτο ούτε ρεαλιστικό. Οι δημόσιοι 
φορείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατανέμουν τις εργασίες ανακαίνισης μέσα σε ένα 
χρονικό διάστημα πολλών ετών διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν την επίτευξη του ποσοστού 
ανακαίνισης για το σύνολο της περιόδου.
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Τροπολογία 112
Richard Seeber

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:

διαγράφεται

α) την επιφάνεια δαπέδου σε m2· και
β) την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου.

Or. en

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 113
Bas Eickhout

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 στα οποία 
στεγάζονται οικείοι δημόσιοι φορείς, 
αναφέροντας:
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Or. en

Τροπολογία 114
Oreste Rossi

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 με τη συνολική 
ωφέλιμη επιφάνεια όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 να περιλαμβάνει τα 
εξής στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 115
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την επιφάνεια δαπέδου σε m2· και διαγράφεται

Or. en

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.
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Τροπολογία 116
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την επιφάνεια δαπέδου σε m2· και α) την ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου σε m2·

Or. en

Τροπολογία 117
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 118
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου. β) την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου· 
και

Or. en

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 
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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 119
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) τη χρήση ΕΕΥ και τη σύναψη 
συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η καταλογογράφηση δεν αφορά ωστόσο 
κτίρια που έχουν σημασία για την εθνική 
ασφάλεια, όπως π.χ. τα κτίρια των 
ενόπλων δυνάμεων.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Για λόγους εθνικής ασφάλειας είναι σημαντικό τα κτίρια των ενόπλων δυνάμεων, για 
παράδειγμα, να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της καταλογογράφησης.

Τροπολογία 121
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ως εναλλακτική επιλογή έναντι της 
προσέγγισης που ακολουθείται στις 
παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη 
μπορούν να λάβουν άλλα μέτρα για να 
επιτύχουν ισοδύναμη ετήσια βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 
που ανήκουν σε δημόσιους φορείς τους, 
όπως απαιτείται στην παράγραφο 1. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να δώσουν 
προτεραιότητα στην ανακαίνιση των 
κτιρίων που ανήκουν στους δημόσιους 
φορείς τους, βάσει της πλέον οικονομικά 
αποδοτικής βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης του κτιριακού τους δυναμικού. 
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 για την ενεργειακή 
κατανάλωση ενός κτιρίου πριν και μετά 
την ανακαίνιση.
Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να 
υιοθετήσουν μία εναλλακτική προσέγγιση 
γνωστοποιούν στην Επιτροπή, το 
αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα 
εναλλακτικά μέτρα που σκοπεύουν να 
εγκρίνουν και παρουσιάζουν τον τρόπο με 
τον οποίο θα επιτύχουν ισοδύναμη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων που ανήκουν στους οικείους 
δημόσιους φορείς.

Or. en

Τροπολογία 122
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
δημόσιους φορείς να:

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
δημόσιοι φορείς:

Or. en

Τροπολογία 123
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

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 ενεργειακής απόδοσης και το 
σύστημα ενεργειακής διαχείρισης 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους 
κινδύνους για την υγεία και τα επωφελή 
μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) (γ) 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, 
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όπως το ξύλο, στη δόμηση.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Τα δομικά υλικά έχουν επίσης κομβική σημασία, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής σημειώνεται ολοένα και σημαντικότερο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης 
ενέργειας των κτιρίων. Η προώθηση της χρήσης ελάχιστα ρυπογόνων και φιλικά προς το 
περιβάλλον δομικών υλικών, όπως το ξύλο, θα μπορούσε να περιορίσει την περιβαλλοντική 
επιβάρυνση από την οικοδομική δραστηριότητα.

Τροπολογία 125
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) γ) συνάπτουν συμβάσεις για 
ενεργειακές υπηρεσίες με σκοπό τη 
διατήρηση ή τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης μακροπρόθεσμα, 
συμπεριλαμβανομένης της σύναψης 
συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 126
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) γ) το περιεχόμενο και το πλαίσιο 
αυτών των σχεδίων καθορίζονται σε 
εθνικό επίπεδο και αναπτύσσονται και 
εγκρίνονται σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, ανάλογα με τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των δημόσιων φορέων·
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Or. en

Τροπολογία 127
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) γ) τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
κατάρτιση κριτηρίων για ενεργειακά 
αποδοτικά και υγιή κτίρια, 
ερωτηματολογίων, ενημερωτικών 
εκστρατειών καθώς και ανταλλαγές 
ορθών πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο η κατάρτιση κριτηρίων και ερωτηματολογιών, όσο και οι ανταλλαγές ορθών πρακτικών 
πρέπει να διευκολυνθούν προκειμένου να κατασκευάζονται κτίρια που είναι αποδοτικά από την 
άποψη της ενέργειας και υγιή.

Τροπολογία 128
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) τα σχέδια ενεργειακής απόδοσης που 
εγκρίνονται από τους περιφερειακούς και 
τοπικούς δημόσιους φορείς πρέπει να 
είναι δεσμευτικά από νομική άποψη.

Or. en

Τροπολογία 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α (νέα) Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
εθνικούς χάρτες πορείας προκειμένου να 
παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις 
εθνικές στρατηγικές τους για τη μείωση 
των εκπομπών άνθρακα του κτιριακού 
δυναμικού κατά 80% το 2050 σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Αυτοί 
οι εθνικοί χάρτες πορείας εγκρίνονται έως 
την 1η Ιανουαρίου 2014 (για τα δημόσια 
κτίρια), έως την 1η Ιανουαρίου 2015 (για 
τα εμπορικά κτίρια) και έως την 1η 
Ιανουαρίου 2017 (για τα ιδιωτικά κτίρια), 
και θέτουν επίσης ενδιάμεσους στόχους 
σχετικά με τη μέση ενεργειακή 
κατανάλωση του κτιριακού δυναμικού το 
2020, το 2030 και το 2040.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δυναμικό των ιδιωτικών κτιρίων πρέπει επίσης να καλυφθεί από την παρούσα οδηγία, αλλά 
όχι με τη μορφή απαρέγκλιτου στόχου και με απόλυτους όρους. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να είναι ευέλικτα για να επιτύχουν τον στόχο.

Τροπολογία 130
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a (νέα). Κάθε ενέργεια που προβλέπεται 
στο άρθρο 4, θα συνοδεύεται από μία 
οικονομοτεχνική μελέτη στην οποία θα 
προκύπτουν τα οικονομικά αποτελέσματα 
της επένδυσης, λαμβανομένης υπόψη της 
τρέχουσας χρήσης και των πιθανών 
μελλοντικών χρήσεων του συγκεκριμένου 
δημόσιου κτιρίου.
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Or. el

Αιτιολόγηση

Σε μία περίοδο λιτότητας σε όλους τους δημόσιους προϋπολογισμούς, οι αποφάσεις πρέπει να 
είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά ορθολογικές και να μην προκύψουν περιπτώσεις στις 
οποίες συγκεκριμένες εταιρείες θα αποκτήσουν μονοπωλιακά πλεονεκτήματα χωρίς αυτό να 
προσφέρει πρόσθετο όφελος από πλευράς δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 131
Oreste Rossi

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 μεριμνούν ώστε οι 
δημόσιοι φορείς να αγοράζουν μόνο 
προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας 
υπόψη την αποτελεσματικότητα ως προς 
το κόστος, τις οικονομικές δυνατότητες 
και την τεχνική καταλληλότητα, καθώς 
και τον επαρκή ανταγωνισμό, όπως 
αναφέρεται στο παράρτημα III.

Or. en

Τροπολογία 132
Holger Krahmer

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 μεριμνούν ώστε οι 
δημόσιοι φορείς να αγοράζουν μόνο 
προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης με οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα III.
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Or. en

Τροπολογία 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και άλλες παραμέτρους εκτός από την 
ενεργειακή απόδοση προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κατάλληλη αξιολόγηση των 
κριτηρίων επιλογής σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία 134
Vladko Todorov Panayotov

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

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη και την ανάληψη ενεργειακών 
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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 14 
στοιχείο β.

Or. en

Τροπολογία 135
Richard Seeber

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 μόνο 
προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

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 136
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δημόσιοι φορείς να αγοράζουν μόνο 
προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα III, με την προϋπόθεση ότι 
το επιπλέον κόστος το οποίο συνεπάγεται 
η συγκεκριμένη αγορά αποτελεί 
οικονομικά αποτελεσματική απόφαση, 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική 
αποτελεσματικότητα της αγοράς από την 
άποψη της επένδυσης και του οφέλους 
που προκύπτει από τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Or. el

Αιτιολόγηση

Σε μία περίοδο λιτότητας σε όλους του δημόσιους προϋπολογισμούς, οι αποφάσεις πρέπει να 
είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά ορθολογικές και να μη προκύψουν περιπτώσεις στις 
οποίες συγκεκριμένες εταιρείες θα αποκτήσουν μονοπωλιακά πλεονεκτήματα, χωρίς αυτό να 
προσφέρει πρόσθετο όφελος από πλευράς δημοσίου συμφέροντος.

Τροπολογία 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

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 μεριμνούν ώστε οι 
δημόσιοι φορείς να αγοράζουν, στο μέτρο 
του δυνατού, μόνο προϊόντα, υπηρεσίες 
και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
όπως αναφέρεται στο παράρτημα III.

Or. fr

Τροπολογία 138
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[..] Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 139
Bas Eickhout

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 οι διανομείς 
ενέργειας ή/και οι εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας που λειτουργούν στην 
επικράτεια του κράτους μέλους 
επιτυγχάνουν σωρευτική ετήσια 
εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική 
χρήση ίση με το 2% τουλάχιστον των 
οικείων ετήσιων πωλήσεων ενέργειας κατ’ 
όγκο και κατά μέσο όρο τα τρία τελευταία 
έτη για το εν λόγω κράτος μέλος. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
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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.

ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς μπορεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 9 να είναι ένα εναλλακτικό 
καθεστώς ενεργειακής απόδοσης που θα 
αποτελεί προϊόν συμφωνίας, όπως ήδη 
εφαρμόζεται σε πολλά κράτη μέλη. Το εν 
λόγω καθεστώς ή τα εναλλακτικά βάσει 
της παραγράφου 9, εξασφαλίζουν ότι είτε 
όλοι οι διανομείς ενέργειας είτε όλες οι 
εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας, την οποία καθορίζει το 
εκάστοτε κράτος μέλος ανάλογα με το 
σημείο εκκίνησης της ενεργειακής του 
απόδοσης, εκτός της ενέργειας που 
χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να εκπληρώσουν μία 
υποχρέωση ενεργειακής εξοικονόμησης, 
εξολοκλήρου ή εν μέρει, μέσω ενός 
εναλλακτικού καθεστώτος ενεργειακής 
απόδοσης που θα αποτελεί προϊόν 
συμφωνίας και θα αφορά μεταξύ άλλων 
και τις περιπτώσεις εκείνες όπου άμεσοι 
ενδιαφερόμενοι είναι οι τελικοί χρήστες 
ενέργειας.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν ήδη λειτουργικά και αποδοτικά καθεστώτα ενεργειακής 
απόδοσης που αποτελούν προϊόν συμφωνίας. Η οδηγία ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να 
λάβει υπόψη της τα εν λόγω αποτελεσματικά καθεστώτα και δεν πρέπει να υποχρεώσει τα κράτη 
μέλη να εγκαθιδρύσουν νέα καθεστώτα. Προκειμένου να επιτύχουν τον εθνικό στόχο βάσει του 
άρθρου 3, τα κράτη μέλη εντάσσουν τους ετήσιους στόχους εξοικονόμησης με βάση τα σημεία 
εκκίνησής τους στο καθεστώς ενεργειακής απόδοσης της επιλογής τους.

Τροπολογία 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella
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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 είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας ως ποσόστωση των οικείων 
πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, κατά το 
προηγούμενο έτος στο εν λόγω κράτος 
μέλος, ως συνεισφορά στον εθνικό στόχο 
όπως έχει τεθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 
της παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τον στόχο της Ένωσης για 
εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% έως το 
2020. Τα υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την 
εν λόγω ποσότητα εξοικονομούμενης 
ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Ο 
στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας 
εισάγεται σταδιακά και με διαφορετικό 
επίπεδο έναρξης για κάθε κράτος μέλος 
προκειμένου να λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη οι προγενέστερες ενέργειες και τα 
αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
απόδοσης που έχουν ήδη θεσπιστεί στον 
τομέα των καυσίμων.
Μέτρα που στοχεύουν σε μακροπρόθεσμη 
εξοικονόμηση ή διαρθρωμένα 
προγράμματα που προτείνονται από 
φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης πρέπει να 
ενθαρρύνονται μέσω κινήτρων ή ειδικής 
φορολογικής μεταχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity. A “one fits all” 
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
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Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target. The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Τροπολογία 142
Holger Krahmer

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. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 3, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν ένα καθεστώς ενεργειακής 
απόδοσης. Το εν λόγω καθεστώς 
εξασφαλίζει ότι τα υπόχρεα μέρη 
επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος εθνικός στόχος του 1,5% παραβλέπει αυξήσεις της ενεργειακής απόδοσης που 
έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν σε ορισμένα κράτη μέλη (προγενέστερες ενέργειες).

Τροπολογία 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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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 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. Τα υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την 
εν λόγω ποσότητα εξοικονομούμενης 
ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν το καθεστώς σε 
όλους τους τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή απόδοση είναι οικονομικά αποδοτικότερη όταν συμμετέχουν όλοι οι τομείς. Στην 
περίπτωση των μεταφορών, η ηλεκτρο-κινητικότητα θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά 
στην ενεργειακή απόδοση.

Τροπολογία 144
Oreste Rossi

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 

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 ως ποσόστωση των οικείων 
πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, κατά το 
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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.

προηγούμενο έτος στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Τα υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την 
εν λόγω ποσότητα εξοικονομούμενης 
ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Ο 
στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας 
εισάγεται σταδιακά, με διαφορετικό 
επίπεδο έναρξης για κάθε κράτος μέλος 
προκειμένου να λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη οι προγενέστερες ενέργειες και τα 
αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
απόδοσης που έχουν ήδη θεσπιστεί στον 
τομέα των καυσίμων.
Μέτρα που στοχεύουν σε μακροπρόθεσμη 
εξοικονόμηση ή διαρθρωμένα 
προγράμματα που προτείνονται από 
φορείς εκμετάλλευσης στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης πρέπει να 
ενθαρρύνονται μέσω κινήτρων ή ειδικής 
φορολογικής μεταχείρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η εισαγωγή της αρχής της επικουρικότητας. Δεν ενδείκνυται η 
εφαρμογή μίας ενιαίας προσέγγισης για την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων ενεργειακής 
απόδοσης. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης ανάλογα με τις 
εκάστοτε εθνικές συνθήκες (κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, εκτιμήσεις για την ενέργεια 
κ.λπ.). Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν τα καταλληλότερα μέτρα για την επίτευξη αυτού του 
στόχου. Η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων και το ΣΕΔΕ προβλέπουν ήδη αυστηρούς 
στόχους απόδοσης για τα καύσιμα.

Τροπολογία 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

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 

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 
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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.

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. Τα υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την 
εν λόγω ποσότητα εξοικονομούμενης 
ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη υποχρέωση για ετήσια εξοικονόμηση ύψους 1,5% πρέπει να ισχύει για 
ολόκληρη την οικονομία. Επομένως, ο τομέας των μεταφορών που διαθέτει σημαντικό 
οικονομικό, αλλά ανεκμετάλλευτο έως τώρα δυναμικό εξοικονόμησης πρέπει να συμπεριληφθεί.

Τροπολογία 146
Miroslav Ouzký

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 είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας που ορίζεται από το κράτος 
μέλος ως ποσοστό 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 διανομείς και τους 
τελικούς καταναλωτές. Αυτή η ετήσια 
εξοικονόμηση ενέργειας οδηγεί στην 
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επίτευξη του στόχου που τίθεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να θέτουν τον οικείο εθνικό τους στόχο που θα περιλαμβάνει 
τις προγενέστερες και τις προσπάθειες εξοικονόμησης που είναι σε εξέλιξη και θα ενσωματώνει 
άλλους σημαντικούς εσωτερικούς (τις δυνατότητές τους όσον αφορά την τεχνολογική πρόοδο 
και τις οικονομικές τους επιδόσεις) και εξωτερικούς (οικονομική ανάπτυξη και βιομηχανικές 
δραστηριότητες) παράγοντες, και δεν θα πρέπει να τίθεται ένας ενιαίος στόχος εξοικονόμησης 
σε επίπεδο ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να επιτύχουν τον συνολικό 
στόχο της οδηγίας (άρθρο 3) και να εκτιμήσουν τις εθνικές ιδιαιτερότητές τους όσον αφορά την 
εξοικονόμηση ενέργειας.

Τροπολογία 147
Anja Weisgerber

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. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
καθιερώσουν κατάλληλα συστήματα 
κινήτρων για την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης στους τελικούς καταναλωτές, 
προκειμένου να επιτυγχάνουν ετήσια 
εξοικονόμηση ενέργειας ίση με το 1,5% 
των οικείων πωλήσεων ενέργειας κατ’ 
όγκο, κατά το προηγούμενο έτος στο εν 
λόγω κράτος μέλος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν τον δεσμευτικό στόχο 
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εξοικονόμησης ενέργειας του 1,5 % στους τελικούς καταναλωτές και με άλλα μέτρα εκτός των 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 148
Vladko Todorov Panayotov

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 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 και 
πωλείται σε μονάδες που υπάγονται στο 
ΣΕΔΕ. Τα υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την 
εν λόγω ποσότητα εξοικονομούμενης 
ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές ή 
μέσω ισοδύναμης εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού.

Or. en

Τροπολογία 149
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
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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.

ενεργειακής απόδοσης ή λαμβάνει άλλα 
μέτρα για να επιτύχει εξοικονόμηση της 
ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. 
Το καθεστώς υποχρέωσης ή τα άλλα 
μέτρα εξασφαλίζουν ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας ή άλλα 
ενεχόμενα μέρη που λειτουργούν στην 
επικράτεια του κράτους μέλους λαμβάνουν 
μέτρα που αντιστοιχούν σε εξοικονόμηση 
ενέργειας η οποία ισοδυναμεί [με βάση 
έναν μέσο ετήσιο όρο και άλλους 
σχετικούς παράγοντες, όπως η 
οικονομική ανάπτυξη] με το 4,5% της 
οικείας διανεμόμενης ενέργειας ή των 
οικείων πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, 
κατά τα προηγούμενα τρία έτη στο εν 
λόγω κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμπεριλαμβάνουν μέτρα για τον τομέα 
των μεταφορών στα εθνικά τους 
καθεστώτα.

Or. en

Τροπολογία 150
Karl-Heinz Florenz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πωλήσεις ή οι παραδόσεις 
ενεργειακών προϊόντων δεν 
προϋποθέτουν τις υποχρεώσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εάν
- αφορούν ενεργειακά υποπροϊόντα ή 
ενεργειακά προϊόντα που προέρχονται 
από ανάκτηση ενέργειας ή
- τα εν λόγω προϊόντα παραδίδονται ή 
πωλούνται κυρίως σε οικείες 
εγκαταστάσεις ή θυγατρικές ή
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- πραγματοποιούνται ενός «κλειστών 
συστημάτων διανομής».

Or. en

Αιτιολόγηση

Βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις ή κοινές εγκαταστάσεις υπηρεσιών όπως κτίρια 
σιδηροδρομικών σταθμών, αερολιμένες, νοσοκομεία ή ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
μπορούν να περιλαμβάνουν κλειστά συστήματα διανομής λόγω του ειδικευμένου χαρακτήρα 
των δραστηριοτήτων τους. Η πρωταρχική τους λειτουργία είναι να χρησιμοποιούν την ενέργεια 
που αποκτάται μέσω της βιομηχανικής διαδικασίας και όχι ο ενεργειακός εφοδιασμός αυτός 
καθαυτός. Κατά συνέπεια, είναι προς δικό τους συμφέρον να αυξήσουν την απόδοσή τους.

Τροπολογία 151
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εκφράζουν την ποσότητα 
της εξοικονομούμενης ενέργειας που 
απαιτείται από κάθε υπόχρεο μέρος ως 
κατανάλωση είτε τελικής είτε πρωτογενούς 
ενέργειας. Η επιλεγόμενη μέθοδος για να 
εκφραστεί η απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας 
χρησιμοποιείται επίσης για τον υπολογισμό 
της εξοικονόμησης που απαιτείται από τα 
υπόχρεα μέρη. Εφαρμόζονται οι 
συντελεστές μετατροπής του 
παραρτήματος IV.

2. Τα κράτη μέλη εκφράζουν την ποσότητα 
της εξοικονομούμενης ενέργειας που 
απαιτείται από κάθε υπόχρεο μέρος ως 
κατανάλωση είτε τελικής είτε πρωτογενούς 
ενέργειας. Η επιλεγόμενη μέθοδος για να 
εκφραστεί η απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας 
χρησιμοποιείται επίσης για τον υπολογισμό 
της εξοικονόμησης που απαιτείται από τα 
υπόχρεα μέρη. Εφαρμόζονται οι 
συντελεστές μετατροπής του 
παραρτήματος IV. Η μετάβαση από ένα 
καύσιμο σε ένα άλλο πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της 
εξοικονόμησης της ενέργειας, 
χρησιμοποιώντας τις κατευθυντήριες 
γραμμές που θα εγκρίνει η Επιτροπή.
Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν διανομείς 
ενέργειας ή όλες τις εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας που συμμετέχουν είτε 
άμεσα είτε μέσω συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων από την πλευρά του 
εφοδιασμού να υπολογίζουν την 
εξοικονόμηση της ενέργειας που 
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επιτυγχάνεται κατά τη μετατροπή, τη 
μεταφορά και τη διανομή της ενέργειας 
για την επίτευξη της απαίτησης της 
παραγράφου.

Or. en

Τροπολογία 152
Linda McAvan, Pavel Poc

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 
ανεξάρτητα συστήματα μέτρησης, 
ελέγχου και επαλήθευσης με βάση τα 
οποία εξακριβώνεται τουλάχιστον ένα 
στατιστικά σημαντικό και 
αντιπροσωπευτικό δείγμα των μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που 
εφαρμόζουν τα υπόχρεα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δέουσα επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να 
διασφαλίζεται δίκαιη συμπεριφορά έναντι των καταναλωτών οι οποίοι πρέπει να είναι σίγουροι 
ότι σημειώνεται όντως εξοικονόμηση. Το σύστημα πρέπει να διασφαλίζει ότι η εξοικονόμηση 
που αποδίδεται σε κάθε είδους μέτρο (εκ των προτέρων) είναι ακριβής και βασίζεται στην 
πραγματική συμπεριφορά των καταναλωτών και ότι η παρακολούθηση (εκ των υστέρων) 
δειγμάτων των μέτρων πραγματοποιείται  με ανεξάρτητη επαλήθευση. Το σημείο αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για μέτρα των οποίων οι επιπτώσεις εξαρτώνται από τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών, όπως συσκευές, λαμπτήρες ή αυτοσχέδιες μονώσεις σοφίτας.

Τροπολογία 153
Linda McAvan
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

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 υποχρεούνται να:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει μια απαίτηση με κοινωνικό σκοπό προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή πενία αποτελούν στόχο των καθεστώτων.

Τροπολογία 154
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

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:

Or. de

Τροπολογία 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

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, 
ζητείται από τα κράτη μέλη:

Or. fr
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Τροπολογία 156
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 υποχρεώσεις 
εξοικονόμησης που επιβάλλουν απαιτήσεις 
με κοινωνικό σκοπό, μεταξύ άλλων 
απαιτώντας την υλοποίηση μέτρων σε 
νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή 
πενία ή στην κοινωνική κατοικία. Αυτά τα 
μέτρα πρέπει να αποφασίζονται σε 
διαβούλευση με τις δημόσιες αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να παρέχουν συμβουλές σχετικά με το ποια μέτρα είναι πιο 
αναγκαία για τις κοινωνικές κατοικίες και τα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή πενία.

Τροπολογία 157
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 υποχρεώσεις 
εξοικονόμησης που επιβάλλουν 
δεσμευτικές απαιτήσεις με κοινωνικό 
σκοπό, μεταξύ άλλων απαιτώντας την 
υλοποίηση μέτρων σε νοικοκυριά με 
χαμηλό εισόδημα ή στην κοινωνική 
κατοικία·

Or. de
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Τροπολογία 158
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) (νέο) Στο πλαίσιο του καθεστώτος 
επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής 
απόδοσης, τα κράτη μέλη μπορούν:

Or. en

Τροπολογία 159
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, 
διασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται μια
διαδικασία πιστοποίησης που είναι σαφής, 
διαφανής και ανοικτή σε όλους τους 
παράγοντες της αγοράς και η οποία 
αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του 
κόστους πιστοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 160
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 εταιρείες οι 
οποίες παρέχουν υπηρεσίες ενεργειακής 
απόδοσης με συμβατικά εγγυημένη 
εξοικονόμηση ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 161
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 162
Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση που 
επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριμένο έτος, 

γ) να επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την υποχρέωσή τους για τη 
μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές 
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ωσάν να είχε επιτευχθεί σε ένα από τα δύο 
προηγούμενα ή δύο επόμενα έτη.

ενέργειας και ανάκτηση θερμότητας 
(εξετάζοντας στη συγκεκριμένη 
περίπτωση την εξοικονόμηση «μη 
ανανεώσιμης ενέργειας»).
Στην περίπτωση καθεστώτων επιβολής 
της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, 
τα υπόχρεα μέρη θα επιτρέπεται να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση που 
επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριμένο έτος, 
ωσάν να είχε επιτευχθεί σε ένα από τα δύο 
προηγούμενα ή δύο επόμενα έτη.

Or. en

Τροπολογία 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Or. fr

Τροπολογία 164
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα (νέο) να λαμβάνουν ειδικά μέτρα για 
να αντιμετωπίσουν τα αντίστροφα 
κίνητρα τα οποία υφίστανται όταν οι 
διανομείς ενέργειας και οι εταιρείες 
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λιανικής πώλησης ενέργειας είναι 
ταυτόχρονα και παραγωγοί ενέργειας

Or. el

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθεί να υπάρχει ταύτιση επιχειρηματικών συμφερόντων των 
παραγωγών και των διανομέων ενέργειας το οποίο οδηγεί σε αντίστροφα κίνητρα λόγω του 
πολύ μεγάλου επιχειρηματικού μεγέθους που συνεπάγεται η παραγωγή.

Τροπολογία 165
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) (νέο) τυχόν 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

Or. en

Αιτιολόγηση

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices. 
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.

Τροπολογία 166
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Χρησιμοποιώντας όλες τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
6, παράγραφος 6, οι εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις 
σχετικά με το κατά πόσον τα καθεστώτα 
επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής 
απόδοσης επιτυγχάνουν τους 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 πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτές 
τις επιπτώσεις προσαρμόζοντας τα 
καθεστώτα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη ελαχιστοποίησης του διοικητικού κόστους πρέπει να γίνει σεβαστή, αλλά χωρίς αυτήν 
την απαίτηση δεν θα είναι δυνατή η παρακολούθηση του κόστους που μετακυλίεται στους 
καταναλωτές. Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν ληφθεί υπόψη η συνεχής αύξηση 
των εγχώριων τιμών ενέργειας.

Τροπολογία 167
Cristian Silviu Buşoi

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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να γίνεται καμία διάκριση μεταξύ των φορέων της αγοράς η οποία θα μπορούσε να 
στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας.

Τροπολογία 168
Dan Jørgensen

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.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να διαγραφεί, καθώς όλοι οι διανομείς ή οι πωλητές λιανικής, 
ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, πρέπει να έχουν μια υποχρέωση. Εάν δεν επιθυμούν να 
αναλάβουν κάποια υποχρέωση, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τη μεταβιβάζουν σε άλλον 
διανομέα ενέργειας ή σε κάποιο τρίτο μέρος που βασίζεται στην αγορά.

Τροπολογία 169
Vladko Todorov Panayotov

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 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 στο παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 170
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Tα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
στα υπόχρεα μέρη να εκπληρώνουν 
ετησίως έως το 50% της υποχρέωσής 
τους ενισχύοντας χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς για την εξοικονόμηση 
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εξοικονομούμενης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται μέσω αυτής της 
προσέγγισης είναι ισοδύναμη με το 
ποσότητα της εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται στην παράγραφο 
1.

ενέργειας οι οποίοι έχουν συσταθεί για να 
διευκολύνουν και να μοχλεύουν 
χρηματοδοτικούς πόρους ώστε να 
υλοποιούνται επενδύσεις με σκοπό την 
ενεργειακή απόδοση. Ως εκ τούτου θα 
πρέπει να καταβάλλεται στον 
χρηματοδοτικό μηχανισμό ποσό ίσο με το 
κόστος της επένδυσης που υπολογίζεται 
ότι θα καλύψει το αντίστοιχο μερίδιο της
υποχρέωσής τους.

Or. en

Τροπολογία 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 μπορούν να επιτρέπουν 
στα υπόχρεα μέρη να συνεισφέρουν στα 
ταμεία που συστήνονται βάσει του 
άρθρου 17α (νέο) προκειμένου να 
εκπληρώνουν έως το 40% της 
υποχρέωσής τους. Η ετήσια πληρωμή 
υπολογίζεται βάσει του κόστους της 
επένδυσης που υπολογίζεται ότι θα 
πετύχει το αντίστοιχο μερίδιο της 
υποχρέωσής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση αυτή θα αυξήσει την ευελιξία: δεν είναι απαραίτητο τα ίδια τα υπόχρεα μέρη να 
πραγματοποιούν απευθείας το σύνολο των βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης. Αν το ποσό που 
θα συνεισφέρεται είναι προσβάσιμο από τρίτα μέρη, θα είναι πιο εύκολο να διαχυθούν τα οφέλη 
των υποχρεώσεων των προμηθευτών όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών ενέργειας 
σε ένα μεγαλύτερο εύρος φορέων, όπως π.χ. στις ΜΜΕ.
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Τροπολογία 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
εντός περιόδου δύο ετών από την 
ημερομηνία έγκρισης της παρούσας 
οδηγίας, 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.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο για την κατάρτιση εναλλακτικών μέτρων.

Τροπολογία 173
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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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.

αναφέρονται στο άρθρο 9, και δείχνουν
τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουν την 
απαιτούμενη ποσότητα εξοικονόμησης.

Or. en

Τροπολογία 174
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2013, το μερίδιο της 
υποχρέωσής τους που προτίθενται να 
εκπληρώσουν επιτρέποντας στα υπόχρεα 
μέρη να συνεισφέρουν στον 
χρηματοδοτικό μηχανισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
σχετικά με τις κυρώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 9, και παρουσιάζουν τον τρόπο 
με τον οποίο θα επιτύχουν την 
προτεινόμενη ποσότητα εξοικονόμησης, 
χρησιμοποιώντας το μερίδιο που 
συνεισέφεραν στα ταμεία. Η Επιτροπή 
μπορεί να απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων εντός 
3 μηνών από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, τα προγράμματα και τα 
μέτρα δεν εφαρμόζονται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έως ότου η 
Επιτροπή αποδεχθεί ρητά το εκ νέου 
υποβληθέν ή τροποποιημένο σχέδιο 
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μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση ενεργειακής απόδοσης πρέπει να είναι υποχρεωτική προκειμένου να 
δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 175
Bas Eickhout

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή, το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2013, το μερίδιο της 
υποχρέωσής τους που προτίθενται να 
εκπληρώσουν επιτρέποντας στα υπόχρεα 
μέρη να συνεισφέρουν στον 
χρηματοδοτικό μηχανισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
σχετικά με τις κυρώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 9, και παρουσιάζουν τον τρόπο 
με τον οποίο θα επιτύχουν την 
προτεινόμενη ποσότητα εξοικονόμησης, 
χρησιμοποιώντας το μερίδιο που 
συνεισέφεραν στα ταμεία. Η Επιτροπή 
μπορεί να απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων εντός 
3 μηνών από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, τα προγράμματα και τα 
μέτρα δεν εφαρμόζονται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έως ότου η 
Επιτροπή αποδεχθεί ρητά το εκ νέου 
υποβληθέν ή τροποποιημένο σχέδιο 
μέτρων.

Or. en
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Τροπολογία 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
το μέρος της υποχρέωσής τους που 
πρόκειται να εκπληρώσουν μέσω 
πληρωμών των υπόχρεων μερών στα 
ταμεία, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και αναφέρουν 
τα προγράμματα και τα μέτρα που 
σκοπεύουν να εφαρμόσουν 
χρησιμοποιώντας τις συνεισφορές που 
συγκεντρώνονται στο ταμείο για να
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, τα προγράμματα και τα 
μέτρα δεν εφαρμόζονται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έως ότου η 
Επιτροπή αποδεχθεί ρητά το εκ νέου 
υποβληθέν ή τροποποιημένο σχέδιο 
μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση αυτή θα αυξήσει την ευελιξία: δεν είναι απαραίτητο τα ίδια τα υπόχρεα μέρη να 
πραγματοποιούν απευθείας το σύνολο των βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης. Αν το ποσό που 
θα συνεισφέρεται είναι προσβάσιμο από τρίτα μέρη, θα είναι πιο εύκολο να διαχυθούν τα οφέλη 
των υποχρεώσεων των προμηθευτών όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών ενέργειας 
σε ένα μεγαλύτερο εύρος φορέων, όπως π.χ. στις ΜΜΕ.

Τροπολογία 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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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 
που επιτυγχάνεται και πιστοποιείται σε 
ένα κράτος μέλος στις υποχρεώσεις τους 
σε άλλο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. fi

Αιτιολόγηση

Ένα καθεστώς αμοιβαίας αναγνώρισης της ενεργειακής εξοικονόμησης θα ήταν διοικητικά 
επαχθές και πολυδάπανο.

Τροπολογία 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

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 
που επιτυγχάνεται και πιστοποιείται σε 
ένα κράτος μέλος στις υποχρεώσεις τους 

διαγράφεται
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σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

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 179
Anja Weisgerber

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απόφαση για την καθιέρωση εμπορίου στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης μεταξύ των 
κρατών μελών δεν είναι μία επιμέρους τεχνική ρύθμιση που μπορεί να αποφασιστεί από την 
Επιτροπή μέσω μίας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης και εκτός του πλαισίου της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας. Μια τέτοια απόφαση πρέπει να ληφθεί από τους συννομοθέτες, το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.
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Τροπολογία 180
Sabine Wils

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 181
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10a. Τα κράτη μέλη πρέπει να κληθούν να 
συμπεριλάβουν ολόκληρη την αλυσίδα 
προστιθέμενης αξίας από την παραγωγή 
και τη διανομή της ενέργειας μέχρι την 
κατανάλωσή της, αν θέλουν να 
ενθαρρύνουν τις ενεργειακές επιχειρήσεις 
να επιτύχουν τους στόχους ενεργειακής 
απόδοσης που ορίζονται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 2.

Or. de
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Τροπολογία 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
όσον αφορά τα ιστορικά κτίρια, η 
δημόσια χρηματοδότηση που 
προβλέπεται για προγράμματα 
αντικατάστασης παραθύρων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για τη μόνωση των 
στεγών.

Or. es

Τροπολογία 183
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προωθούν τη δυνατότητα 
διάθεσης, σε όλους τους τελικούς 
καταναλωτές, ενεργειακών ελέγχων οι 
οποίοι είναι οικονομικά προσιτοί και 
διενεργούνται ανεξάρτητα από 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες.

Τα κράτη μέλη προωθούν τη δυνατότητα 
διάθεσης, σε όλους τους τελικούς 
καταναλωτές, ελέγχων επενδυτικού 
επιπέδου προκειμένου να εκτιμούν και να 
διασφαλίζουν την ενεργειακή απόδοση 
των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των 
βιομηχανικών μεθόδων και κτιρίων. 
Αυτοί οι έλεγχοι θα είναι οικονομικά και 
τεχνικά προσαρμοσμένοι σε κάθε 
βιομηχανική εγκατάσταση ή κτίριο, 
ανάλογα με την πολυπλοκότητα της 
ελεγχόμενης εγκατάστασης, μεθόδου ή 
του κτιρίου, και θα διενεργούνται 
ανεξάρτητα από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες.

Or. en
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Τροπολογία 184
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διανομείς και οι λιανοπωλητές ενέργειας 
μπορούν να συμμετέχουν στη 
συγκεκριμένη αγορά. 

Or. en

Τροπολογία 185
Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. (νέα) 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.

Or. en

Τροπολογία 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2



AM\882704EL.doc 115/120 PE475.843v02-00

EL

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 και να 
ενθαρρύνονται να υποβάλλονται σε αυτόν 
τον έλεγχο διεξαγόμενο με 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.

Or. en

Τροπολογία 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

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 ή/και 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.
Οι έλεγχοι πρέπει 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.

Or. en
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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 188
Oreste Rossi

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 και να 
ενθαρρύνονται να υποβάλλονται σε αυτόν 
τον έλεγχο διεξαγόμενο με 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.

Or. en

Τροπολογία 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
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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.

διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας και τουλάχιστον 
ανά πενταετία από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του προηγούμενου 
ενεργειακού ελέγχου.

Or. pl

Τροπολογία 190
Holger Krahmer

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 ειδικευμένοι 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη της αιτιολογικής σκέψης 20 σχετικά με τους εσωτερικούς εμπειρογνώμονες πρέπει 
επίσης να συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο.
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Τροπολογία 191
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η συμμόρφωση με πρότυπα όπως το 
EMAS ή το EN 14001 θεωρείται επίσης 
ότι πληροί τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 192
Frédérique Ries

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 κάποια 
εκτίμηση των επιπτώσεων για την υγεία.

Or. en

Τροπολογία 193
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι ενεργειακοί έλεγχοι και τα 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης που 
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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 για 
τη φορολογία των ενεργειακών προϊόντων 
θα προσαρμοστούν ανάλογα.

Or. en

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 194
Holger Krahmer

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 της ΕΕ για τη 
φορολογία των ενεργειακών προϊόντων 
θα προσαρμοστούν ανάλογα.

Or. en



PE475.843v02-00 120/120 AM\882704EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Το άρθρο δεν πρέπει να αποκλείει υφιστάμενα ή μελλοντικά καθεστώτα κινήτρων και 
ενισχύσεων των κρατών μελών.

Τροπολογία 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en


