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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

H ενεργειακή απόδοση είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος, από απόψεως κόστους, 
για να μειωθούν οι εκπομπές θερμοκηπίου και οι άλλες εκπομπές που σχετίζονται με τα 
ορυκτά καύσιμα. Μας καθιστά λιγότερο εξαρτημένους από εισαγωγές ενέργειας, για τις 
οποίες επί του παρόντος η ΕΕ πληρώνει περισσότερο από 400 δισεκατομμύρια ευρώ ανά 
έτος. Εάν επενδύσουμε στην ενεργειακή απόδοση, θα πληρώνουμε λιγότερα χρήματα 
στη Ρωσία και τα κράτη του ΟΠΕΚ και θα επενδύσουμε στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.
Ειδικότερα οι ΜΜΕ, π.χ. οι εγκαταστάτες και ο κατασκευαστικός τομέας θα επωφεληθούν 
σχετικά. 

Στα επόμενα έτη απαιτούνται υψηλές επενδύσεις στον τομέα υποδομών της ενέργειας, π.χ. 
όσον αφορά το δυναμικό παραγωγής και αποθήκευσης. Αυτό θα αποτελέσει μια σημαντική
πρόκληση για την οικονομία μας. Η ενεργειακή απόδοση μπορεί να μας βοηθήσει να
μειώσουμε τις δαπάνες, διότι για ενέργεια η οποία δεν χρησιμοποιείται δεν χρειαζόμαστε 
δυναμικό παραγωγής, αποθήκευσης ή δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

Μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με την ενεργειακή απόδοση θα μειώσει τις
δαπάνες για αποτελεσματικά ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες και θα αυξήσει τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις εμπλεκόμενες βιομηχανίες. Είναι ως εκ τούτου ιδιαίτερα
χρήσιμο να δημιουργηθεί μια κοινή αγορά για ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, η συνθήκη της
Λισαβόνας μας υποχρεώνει να ενισχύσουμε την ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (άρθρο 194 παράγραφος2).

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

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

1. Ενίσχυση της προσέγγισης δύο σταδίων

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

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

2. Περισσότερη έμφαση στα κίνητρα

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

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

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

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(37) Επειδή ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, ήτοι η επίτευξη του στόχου 
ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης με 
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020 και η προλείανση 
του εδάφους για περαιτέρω βελτιώσεις 
στην ενεργειακή απόδοση πέραν του 2020, 
δεν βρίσκεται στο σωστό δρόμο ώστε να 
επιτευχθεί από τα κράτη μέλη χωρίς τη 
λήψη πρόσθετων μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης και μπορεί να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινή δράση σε
επίπεδο της Ένωσης στον τομέα της
ενεργειακής απόδοσης θα μειώσει τις
δαπάνες για ενεργειακά αποδοτικά
προϊόντα και υπηρεσίες και θα αυξήσει 
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις 
βιομηχανίες που εμπλέκονται στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης. Αξίζει να
δημιουργηθεί μια κοινή αγορά για 
ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και 
υπηρεσίες. Οι συντάκτες των Συνθηκών
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έχουν με ρητό τρόπο συμπεριλάβει την
ενεργειακή αποδοτικότητα στις 
συνθήκες, πράγμα το οποίο δημιουργεί 
καθήκον για δράση στον εν λόγω τομέα. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου 
αυτού.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Όταν καθορίζονται εθνικοί στόχοι 
ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη θα 
ακολουθήσουν τη μεθοδολογία που 
ορίζεται στο παράρτημα Ia.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η προσέγγιση δύο σταδίων μπορεί να είναι επιτυχημένη μόνο τότε, εάν στην οδηγία καθορίζεται
μια ευρωπαϊκή μεθοδολογία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προβλέπονται οι εθνικοί 
ενδεικτικοί στόχοι. Αλλιώς τα κράτη μέλη τείνουν να μεταφέρουν το βάρος στους αντίστοιχους 
γείτονές τους και ο στόχος της ΕΕ για ποσοστό 20% δεν θα επιτευχθεί. Υπάρχουν προτάσεις να 
ευρεθεί μια άλλη προσέγγιση που θα βασίζεται περισσότερο στην παραγωγικότητα της ενέργειας
δηλαδή τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης ενέργειας και της οικονομικής παραγωγής. Πρέπει
να εξετασθεί εάν ο καθορισμός των εθνικών στόχων ή πιθανών τομεακών στόχων μπορεί να 
συμπεριληφθεί στην εν λόγω προσέγγιση, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον γενικότερο στόχο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τροπολογία 3

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 2013, 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. en

Αιτιολόγηση
Η αξιολόγηση των εθνικών ενδεικτικών στόχων πρέπει να προχωρήσει. Αλλιώς η σημερινή
Επιτροπή δεν θα μπορέσει εξάγει τα απαραίτητα συμπεράσματα σε περίπτωση που οι εθνικές 
προσπάθειες δεν ανέλθουν στο 20%. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε πλήρη αξιολόγηση της
εφαρμογής του συνόλου της οδηγίας, διότι μόνο το τμήμα αυτό ασχολείται με τους εθνικούς 
στόχους. 

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικό 
μηχανισμό καταμερισμού της 
προσπάθειας για την επίτευξη του στόχου 
3% που εφαρμόζεται στα δημόσια κτίρια. 
Θεσπίζοντας τον εν λόγω μηχανισμό 
καταμερισμού της προσπάθειας, θα 
λάβουν υπόψη τους οικονομικούς πόρους 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
και τις πρακτικές δυνατότητες
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ανανέωσης παρόμοιων κτιρίων. Θα 
υποστηρίξουν τις περιφερειακές και 
τοπικές δημόσιες αρχές, π.χ. 
βελτιώνοντας την πρόσβαση σε μέσα 
όπως η σύναψη συμβάσεων και το 
"intracting".

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος του 3% για τα δημόσια κτίρια ισχύει όχι μόνο για τα κρατικά κτίρια αλλά επίσης και
για τα αντίστοιχα κτίρια σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό μπορεί να αποτελέσει
τεράστια πρόκληση, για τους δήμους και κοινότητες, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει τα κράτη 
μέλη τα οποία συμφώνησαν στον εν λόγω στόχο κατά τη διάρκεια της εαρινής συνόδου κορυφής 
του 2011 να αναλάβουν την ευθύνη τους και να βοηθήσουν τους δήμους και τις κοινότητες να 
επιτύχουν τους στόχους τους.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3a
Ενδεικτικοί μακροπρόθεσμοι στόχοι

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το έτος 2020 πλησιάζει πολύ γρηγορότερα από ότι πιστεύουμε. Οι επιχειρηματικοί φορείς 
χρειάζονται ασφάλεια όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Για να επιτευχθεί ο στόχος
μας για μείωση κατά 80-95% του CO2, είναι σημαντικό να υπάρξει αύξηση του ποσοστού 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα καθώς και περαιτέρω βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης

Συστήματα υποστήριξης της 
εξοικονόμησης ενέργειας 
(Η τροπολογία αυτή ισχύει σε όλο το 
κείμενο, η έγκρισή της θα καταστήσει 
απαραίτητες αντίστοιχες αλλαγές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση
The energy saving obligation scheme is a key part of the Commission proposal. Similar 
systems like proposed by the European Commission have been introduced in a lot of 
European States and in many states in the USA. The effect of the system is an obligation for 
the energy distributors, or, if member states opt for the solution in Article 6(9), for the state or 
another third party. For the average citizen, and for most economic actors, it will result in 
incentives for energy efficiency. That is why the system should not be named energy saving 
obligation but energy saving support system. This amendment, if adopted, applies for the 
whole text. 

Τροπολογία 7

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 

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

παρόντος άρθρου. Η ενέργεια που 
παράγεται για ιδία χρήση δεν 
συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής είναι πιθανό να οδηγήσει σε τεράστιο γραφειοκρατικό βάρος για τις 
ΜΜΕ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αυξηθούν τα κατώτατα όρια. Τα αντίστοιχα όρια είναι πιο
κοντά στα υφιστάμενα συστήματα στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 9 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Εναλλακτικώς προς την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
λάβουν άλλα μέτρα για την επίτευξη 
εξοικονόμησης ενέργειας στους τελικούς 
καταναλωτές. Η ετήσια ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται μέσω αυτής της προσέγγισης 
είναι ισοδύναμη με το ποσότητα της 
εξοικονομούμενης ενέργειας που 
απαιτείται στην παράγραφο 1.

9. Εναλλακτικώς προς την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
λάβουν άλλα μέτρα για την επίτευξη 
επιπρόσθετης εξοικονόμησης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές. Η ετήσια 
ποσότητα της επιπρόσθετης 
εξοικονομούμενης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται μέσω αυτής της προσέγγισης 
είναι ισοδύναμη με το ποσότητα της 
εξοικονομούμενης ενέργειας που 
απαιτείται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 - παράγραφος 9 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η εναλλακτική δυνατότητα στο σύστημα υποστήριξης της 
εξοικονόμησης ενέργειας δεν αποτελεί απλώς μια έλλειψη της διαδικασίας. Θα πρέπει να
παράσχει πρόσθετες εξοικονομήσεις στον τομέα της ενέργειας και θα πρέπει να δίνει την ίδια 
σταθερότητα όσον αφορά τα οικονομικά κίνητρα όπως τα συστήματα υποστήριξης της 
εξοικονόμησης ενέργειας. Το μεγάλο πλεονέκτημα των συστημάτων υποστήριξης της 
εξοικονόμησης ενέργειας είναι ότι κάθε έτος θα είναι διαθέσιμη μια συνεχής ροή χρήματος για 
να υποστηρίξει τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση. Οιαδήποτε εναλλακτική λύση θα 
πρέπει να έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην αρχή των κινήτρων. Το βάρος της απόδειξης σε
περίπτωση που το κίνητρο τίθεται υπό αμφισβήτηση ως αδικαιολόγητη κρατική βοήθεια θα 
πρέπει να εναπόκειται στην Επιτροπή και όχι στο κράτος μέλος το οποίο επιθυμεί να 
προχωρήσει στην παροχή κινήτρων.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 5 - εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση
Η προτεινόμενη αλλαγή αποσκοπεί στην άρση περιττών διοικητικών διαδικασιών που
εφαρμόζονται σε μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας μικρής κλίμακας που έχουν 
εγκατασταθεί σε ιδιωτικούς χώρους καθώς και στην ενίσχυση της ανάπτυξης αυτής της 
τεχνολογίας.
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a
Ενημέρωση και κατάρτιση

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση και η κατάρτιση είναι βασικό στοιχεία για την ενεργειακή απόδοση. Τα κράτη
μέλη δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφύγουν την ευθύνη τους στον εν λόγω τομέα.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση συμβάσεων και οι άλλες χρηματοδοτικές διευθετήσεις με τρίτους αποτελούν σημαντικό 
μέσο για τη δημιουργία των απαραίτητων οικονομικών πόρων. Το τρίτο μέρος θα αναλάβει την
ευθύνη για την απαραίτητη επένδυση - συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού κινδύνου -
και θα επωφεληθεί εν μέρει από την εξοικονόμηση. Τα εμπόδια για αυτό το καινοτόμο
χρηματοδοτικό μέσο θα πρέπει ως εκ τούτου να καταργηθούν.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Article 16a
Ταμεία και χρηματοδοτικοί μηχανισμοί

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 το 
αργότερο, τα κράτη μέλη θα παρέχουν 
στην Επιτροπή  προγράμματα όσον αφορά 
τις εθνικές πολιτικές ενεργειακής 
απόδοσης που θα περιγράφουν με ποιο 
τρόπο προτίθενται τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν τους εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Η Επιτροπή
αξιολογεί τα εν λόγω προγράμματα και
μπορεί να τα απορρίπτει ή να προτείνει 
τροπολογίες σε αυτά. Κάθε δύο χρόνια, 
τα κράτη μέλη θα υποβάλουν στην 
Επιτροπή έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων 
ενεργειακής απόδοσης. Οι εκθέσεις 
συνοδεύονται από επικαιροποιημένες 
εκτιμήσεις της αναμενόμενης συνολικής 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 
2020, καθώς και εκτίμηση των επιπέδων 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
στους τομείς που αναφέρονται στο 
παράρτημα XIV σημείο 1.

Η Επιτροπή, το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014, παρέχει υπόδειγμα για 
τις συμπληρωματικές εκθέσεις, εν είδη
καθοδήγησης. Το υπόδειγμα αυτό 
εγκρίνεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 2. Οι συμπληρωματικές 
εκθέσεις περιλαμβάνουν σε κάθε 
περίπτωση τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα XIV.

Η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2013, παρέχει υπόδειγμα για 
τις συμπληρωματικές εκθέσεις, εν είδη
καθοδήγησης. Το υπόδειγμα αυτό 
εγκρίνεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 2. Οι συμπληρωματικές 
εκθέσεις περιλαμβάνουν σε κάθε 
περίπτωση τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα XIV. Τα 
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κράτη μέλη καθορίζοντας τα εθνικά 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης θα 
λαμβάνουν υπόψη μέτρα 
κόστους/αποτελεσματικότητας όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση καθώς 
και τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση δύο σταδίων μπορεί να είναι μόνο τότε επιτυχής εάν τα κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή ενημέρωση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να επιτύχουν τους 
ενδεικτικούς εθνικούς στόχους. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να τροποποιεί τις προτάσεις οι 
οποίες δεν είναι επαρκώς φιλόδοξες. Για να αποφευχθεί η διαρροή άνθρακα θα πρέπει να
προβλέπονται μέτρα που παρουσιάζουν καλή αναλογία κόστους αποτελεσματικότητας. Άλλως, 
τα κράτη μέλη τείνουν να "εκχωρούν" το βάρος στη βιομηχανία έντασης ενέργειας και δεν 
προβλέπουν μέτρα με δική τους ευθύνη, δηλαδή κίνητρα για τον ιδιωτικό κατασκευαστικό
τομέα. 

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 - παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Έως τις 30 Ιουνίου 2013 η Επιτροπή 
υποβάλλει την αξιολόγηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, 
συνοδευόμενη, έως τις 30 Σεπτεμβρίου
2013, από νομοθετική πρόταση θέσπισης 
δεσμευτικών εθνικών στόχων εφόσον η 
αξιολόγηση δείχνει ότι ο στόχος της 
Ένωσης υπολείπεται του προβλεπόμενου 
στόχου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 1%.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασαφηνιστεί σύμφωνα με ποιες προϋποθέσεις θα υλοποιηθεί το δεύτερο στάδιο 
της προσέγγισης δύο σταδίων.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα I α
Μεθοδολογία υπολογισμού για τους 
εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης 
Όταν καθορίζουν τους εθνικούς στόχους
ενεργειακής απόδοσής τους τα κράτη
μέλη θα λαμβάνουν υπόψη τη 
μεθοδολογία που περιγάφεται κατωτέρω. 
Η βάση για την πρόβλεψη όσον αφορά
την κατανάλωση έως το 2020 της
πρωτογενούς ενέργειας είναι το μοντέλο 
Primes 2007. 
Μεθοδολογία :
Η πρόβλεψη βάσης με το μοντέλο Primes
2007 όσον αφορά το 2020 σε εκατομμύρια 
ΤΙΠ - 20% εξοικονομήσεις
Οι ακόλουθοι παράγοντες διόρθωσης
μπορούν να ισχύουν: οι στόχοι μείωσης 
σε απόλυτους αριθμούς σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο επίπεδό τους του 2007 όσον 
αφορά την κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας:
- δεν θα υπερβαίνουν το 8% για την
ομάδα των εννέα χωρών της ΕΕ με το 
χαμηλότερο πραγματικό κατά κεφαλήν 
εισόδημα ανά νοικοκυριό (L9)(1),
- δεν θα υπερβαίνουν το 12% για την
ομάδα των 15 χωρών που είναι επιλέξιμες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ταμείου 
Συνοχής (C15)(2),
- δεν θα υπερβαίνουν το 20% για 
οιαδήποτε χώρα,
- δεν θα είναι χαμηλότερο από 8% για
οποιαδήποτε χώρα που δεν είναι 
επιλέξιμη για το Ταμείο Συνοχής (ΕΕ-27 
μείον C15),
- θα ισούνται το λιγότερο με 5% για κάθε
χώρα που είναι επιλέξιμη για το ταμείο 
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Συνοχής (C15),
- δεν θα αντιπροσωπεύουν απόλυτη
αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας 
περισσότερο από 5%.
(1) Η ομάδα των χωρών L9 περιλαμβάνει 

τις: Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία, 
Πολωνία, Εσθονία, Ουγγαρία, 
Λιθουανία, Σλοβακία και Τσεχική 
Δημοκρατία, βλ. EUROSTAT, 
Statistics in focus, 16/2011

(2) Η ομάδα των χωρών C15 
περιλαμβάνει τις χώρες L9 συν τις: 
Σλοβενία, Πορτογαλία, Μάλτα, 
Ελλάδα, Κύπρο και Ισπανία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν καθορίζονται οι εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνηθες 
σενάριο. Ένα κράτος μέλος με χαμηλά πρότυπα διαβίωσης και υψηλή οικονομική ανάπτυξη θα 
πρέπει να έχει ένα λιγότερο φιλόδοξο στόχο, διότι π.χ. η επιθυμία των ατόμων να διαβιούν στο 
δικό τους διαμέρισμα θα πρέπει να γίνεται σεβαστή. Το μοντέλο Primes της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτό. Αφετέρου, το μοντέλο Primes δημιουργεί κάποιες 
υπερβολές για ένα μικρό ποσοστό χωρών. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να εφαρμοστεί ένας 
διορθωτικός παράγοντας σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση.


