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Τροπολογία 120
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 121
Herbert Reul

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη 
γνώμη/τις αιτιολογημένες γνώμες που 
υποβλήθηκε/υποβλήθηκαν από το/τα 
[όνομα εθνικού κοινοβουλίου/ονόματα 
εθνικών κοινοβουλίων] στο πλαίσιο του 
πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας, με τις οποίες 
υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής 
πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της 
επικουρικότητας,

έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη 
γνώμη/τις αιτιολογημένες γνώμες που 
υποβλήθηκε/υποβλήθηκαν από το/τα 
[όνομα εθνικού κοινοβουλίου/ονόματα 
εθνικών κοινοβουλίων] στο πλαίσιο του 
πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την 
εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας, στις οποίες 
εκφράζεται σοβαρή αμφιβολία σχετικά με 
τη συμβατότητα της νομοθετικής πράξης 
με την αρχή της επικουρικότητας,

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι γνώμες των εθνικών κοινοβουλίων, και τούτο θα πρέπει να 
αναφέρεται.

Τροπολογία 122
Herbert Reul
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου 
νομοθετικής πράξης στα εθνικά 
κοινοβούλια,

– Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου 
νομοθετικής πράξης στα εθνικά 
κοινοβούλια και αφού ληφθούν υπόψη οι, 
σοβαρές σε ορισμένες περιπτώσεις, 
επιφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις 
αιτιολογημένες γνώμες, όσον αφορά την 
τήρηση των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας,

Or. de

Τροπολογία 123
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Η Ένωση αντιμετωπίζει μεγάλες
προκλήσεις που απορρέουν μεταξύ άλλων 
από τη μεγάλη επιφυλακτικότητα έναντι 
του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, την 
άρνηση των εισαγωγών πετρελαϊκών 
προϊόντων από πετρελαιοπαραγωγές 
χώρες, την αποφυγή της χρησιμοποίησης 
εγχώριου άνθρακα, και τις συνακόλουθες 
ενίσχυση της εξάρτησης από εισαγωγές 
ενέργειας από μη ασφαλή τρίτα κράτη 
και εξάντληση των ενεργειακών πόρων. Η 
ενεργειακή απόδοση αποτελεί ένα από τα 
πολλά χρήσιμα μέσα για την αντιμετώπιση 
αυτών των προκλήσεων, διότι ενδείκνυται 
για την αποσύνδεση της οικονομικής 
μεγέθυνσης από την αύξηση της ζήτησης 
ενέργειας. Η μετάβαση σε μια ενεργειακώς 
αποδοτικότερη οικονομία αναμένεται 
επίσης να επιταχύνει την εξάπλωση 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων χωρίς 
να ευνοούνται μεμονωμένοι παραγωγοί ή 
πάροχοι, και να βελτιώσει την 
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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.

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.

Or. de

Τροπολογία 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Η Ένωση αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες 
προκλήσεις που απορρέουν από την 
αυξημένη εξάρτηση από τις εισαγωγές 
ενέργειας και τους ανεπαρκείς 
ενεργειακούς πόρους, καθώς και την 
ανάγκη περιορισμού της αλλαγής του 
κλίματος και αντιμετώπισης της 
οικονομικής κρίσης. Η ενεργειακή 
απόδοση αποτελεί πολύτιμο μέσο για την 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. 
Βελτιώνει την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ένωσης μειώνοντας την 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και 
περιορίζοντας τις εισαγωγές ενέργειας. 
Συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου με οικονομικώς 
αποδοτικό τρόπο και, ως εκ τούτου, στον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. 
Αποτελεί κρίσιμης σημασίας μέσο για τη 
διατήρηση της προσιτότητας της 
ενέργειας και την καταπολέμηση της 
ενεργειακής φτώχειας. 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 
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εργασίας υψηλής ποιότητας σε διάφορους 
τομείς που σχετίζονται με την ενεργειακή 
απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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, 
χωρίς να παρεμποδίζεται η οικονομική 
δραστηριότητα. Βελτιώνει την ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης 
μειώνοντας την κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας και περιορίζοντας τις εισαγωγές 
ενέργειας. Συμβάλλει στη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με 
οικονομικώς αποδοτικό τρόπο και, ως εκ 
τούτου, στον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής. Η μετάβαση σε μια ενεργειακώς 
αποδοτικότερη οικονομία αναμένεται 
επίσης να επιταχύνει την εξάπλωση 
καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της 
βιομηχανίας στην Ένωση, δίνοντας ώθηση 
στην οικονομική ανάπτυξη και 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας υψηλής 
ποιότητας σε διάφορους τομείς που 
σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση.

Or. en
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Τροπολογία 126
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Στο πλαίσιο της επίτευξης των 
στόχων αυτών πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η διεθνής ανταγωνιστικότητα της 
Ένωσης. Η αποδοτική εφαρμογή είναι 
απόλυτη ανάγκη. Η γραφειοκρατία πρέπει 
να περιοριστεί στο ελάχιστο τόσο για τον 
δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. 
Ιδιαίτερα σε μια εποχή που η 
δημοσιονομική κατάσταση είναι 
τεταμένη, θα πρέπει  το κόστος να 
διατηρηθεί σε λογικά πλαίσια. Πρέπει να 
αποφευχθεί η αποβιομηχάνιση της 
Ένωσης, εν ανάγκη με την επιβολή 
φόρων για εισαγωγές από τρίτες χώρες 
των οποίων οι επιχειρήσεις λαμβάνουν 
ελλιπή μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 
και ενεργειακής απόδοσης. Οι διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να 
οδηγήσουν στην αύξηση της ενεργειακής 
φτώχειας του πληθυσμού της Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι που επιδιώκονται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα επιτευχθούν μόνο αν 
διατηρηθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και το αρχικό κόστος, και όσον αφορά τη 
γραφειοκρατία, διατηρηθεί σε λογικά πλαίσια για τα κράτη, την οικονομία και τους πολίτες.

Τροπολογία 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης 
Μαρτίου 2007 τονίστηκε η ανάγκη 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου εξοικονόμησης της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην 
Ένωση κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Αυτό 
ισοδυναμεί με μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας στην Ένωση κατά 
368 εκατομμύρια ΤΙΠ (τόνοι ισοδύναμου 
πετρελαίου) το 2020.

(2) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης 
Μαρτίου 2007 τονίστηκε η ανάγκη 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου εξοικονόμησης της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην 
Ένωση κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Αυτό 
ισοδυναμεί με μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας στην Ένωση κατά 
368 εκατομμύρια ΤΙΠ (τόνοι ισοδύναμου 
πετρελαίου) το 2020, ή βελτίωση της 
ενεργειακής έντασης της Ένωσης σε 104 
τόννους ισοδύναμου πετρελαίου ανά 
εκατομμύριο ευρώ ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος εκφρασμένου σε 
τιμές 2005. Η παρούσα οδηγία αποτελεί, 
σε συνδυασμό με ορισμένα υφιστάμενα 
νομοθετικά μέτρα (όπως το σχέδιο 
εμπορίας εκπομπών, η οδηγία περί 
ανανεώσιμης ενεργείας και η οδηγία για 
τον οικολογικό σχεδιασμό, κλπ) 
σημαντικό μέσο για την επίτευξη του 
στόχου.

Or. en

Τροπολογία 128
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης 
Μαρτίου 2007 τονίστηκε η ανάγκη 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου εξοικονόμησης της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην 

(2) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης 
Μαρτίου 2007 τονίστηκε η ανάγκη 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου εξοικονόμησης της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην 
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Ένωση κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Αυτό 
ισοδυναμεί με μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας στην Ένωση κατά
368 εκατομμύρια ΤΙΠ (τόνοι ισοδύναμου 
πετρελαίου) το 2020.

Ένωση κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Η μείωση της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην 
Ένωση κατά  20% έως το 2020 
αντιστοιχεί σε απόλυτη μείωση της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 368 εκατομμύρια ΤΙΠ έως το 2020 ή 
σε ένταση ενέργειας 104 ΤΙΠ ανά 
εκατομμύριο ευρώ ΑΕΠ, που αντιστοιχεί 
με τη σειρά του σε αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 37%.

Or. de

Τροπολογία 129
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης 
Μαρτίου 2007 τονίστηκε η ανάγκη 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου εξοικονόμησης της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην 
Ένωση κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Αυτό 
ισοδυναμεί με μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας στην Ένωση κατά 
368 εκατομμύρια ΤΙΠ (τόνοι ισοδύναμου 
πετρελαίου) το 2020.

(2) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης 
Μαρτίου 2007 τονίστηκε η ανάγκη 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά 
20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό 
την επίτευξη του στόχου μέγιστης 
εξοικονόμησης της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας στην Ένωση έως 
το 2020 σε σύγκριση με τις προβλέψεις.
Αυτό θα μπορούσε να ισοδυναμεί με 
συνολική μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας στην Ένωση 
συνολικά κατά 368 εκατομμύρια ΤΙΠ 
(τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου) το 2020,
αλλά πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και 
η ποικιλία της συγκεκριμένης ενεργειακής 
κατανάλωσης στα κράτη μέλη· 
σημαντική είναι επίσης η διαφοροποίηση 
του ενεργειακού μείγματος.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ κατά 20% δεν μπορεί να σημαίνει
αναλογική μείωση αυτής τάξεως σε όλα τα κράτη μέλη· για άλλα μπορεί να είναι περισσότερο 
και για άλλα λιγότερο.

Τροπολογία 130
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης 
Μαρτίου 2007 τονίστηκε η ανάγκη 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου εξοικονόμησης της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην 
Ένωση κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Αυτό 
ισοδυναμεί με μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας στην Ένωση κατά 
368 εκατομμύρια ΤΙΠ (τόνοι ισοδύναμου 
πετρελαίου) το 20201.

(2) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης 
Μαρτίου 2007 τονίστηκε η ανάγκη 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την επίτευξη, 
σε συνδυασμό με άλλα μέτρα (μεταξύ των 
οποίων η ΣΕΔΕ, η αύξηση της χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η 
οικολογική σχεδίαση), του στόχου 
εξοικονόμησης της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας στην Ένωση κατά 
20% έως το 2020 σε σύγκριση με τις 
προβλέψεις. Αυτό ισοδυναμεί με μείωση 
της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
στην Ένωση κατά 368 εκατομμύρια ΤΙΠ 
(τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου) το 2020.  Ο 
στόχος αυτός θα πρέπει να προσαρμόζεται 
αντίστοιχα στις οικονομικές εξελίξεις.1

______________ _____________
1Σύμφωνα με τις προβλέψεις του 2007, η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας το 
2020 αναμένεται να ανέλθει σε 1.842 
εκατομμύρια ΤΙΠ. Μια μείωση κατά 20% 
σημαίνει 1.474 εκατομμύρια ΤΙΠ το 2020, 
δηλαδή μείωση κατά 368 εκατομμύρια 
ΤΙΠ σε σύγκριση με τις προβλέψεις.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του 2007, η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας το 
2020 αναμένεται να ανέλθει σε 1.842 
εκατομμύρια ΤΙΠ. Μια μείωση κατά 20% 
σημαίνει 1.474 εκατομμύρια ΤΙΠ το 2020, 
δηλαδή μείωση κατά 368 εκατομμύρια 
ΤΙΠ σε σύγκριση με τις προβλέψεις. Αυτό 
αντιστοιχεί σε στόχο έντασης ενέργειας 
104 εκατομμύρια ΤΙΠ πρωτογενούς 
ενέργειας ανά εκατομμύριο ευρώ.

Or. de
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Τροπολογία 131
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης 
Μαρτίου 2007 τονίστηκε η ανάγκη 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου εξοικονόμησης της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην 
Ένωση κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Αυτό 
ισοδυναμεί με μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας στην Ένωση κατά 
368 εκατομμύρια ΤΙΠ (τόνοι ισοδύναμου 
πετρελαίου) το 2020.

(2) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης 
Μαρτίου 2007 τονίστηκε η ανάγκη 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου εξοικονόμησης της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην 
Ένωση κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Ακόμα κι αν 
το Συμβούλιο δεν αποφασίσει να 
καθορίσει έναν απόλυτο και δεσμευτικό 
στόχο, η μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας στην Ένωση θα 
αντιστοιχεί σε 368 εκατομμύρια ΤΙΠ 
(τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου) το 2020.

Or. de

Τροπολογία 132
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης 
Μαρτίου 2007 τονίστηκε η ανάγκη 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου εξοικονόμησης της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην 
Ένωση κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Αυτό 
ισοδυναμεί με μείωση της κατανάλωσης 

(2) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης 
Μαρτίου 2007 τονίστηκε η ανάγκη 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την επίτευξη 
του στόχου εξοικονόμησης της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην 
Ένωση κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Αυτό 
ισοδυναμεί με μείωση της κατανάλωσης 
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πρωτογενούς ενέργειας στην Ένωση κατά 
368 εκατομμύρια ΤΙΠ (τόνοι ισοδύναμου 
πετρελαίου) το 2020.

πρωτογενούς ενέργειας στην Ένωση κατά 
368 εκατομμύρια ΤΙΠ (τόνοι ισοδύναμου 
πετρελαίου) το 2020 και σε συνολική 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην 
Ένωση κατά 1474 Mtoe το 2020.

Or. en

Τροπολογία 133
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 a) για τον υπολογισμό της 
εξοικονόμησης ενεργειακής απόδοσης, 
σημειώνεται ότι ο στόχος 20% της ΕΕ, 
που προβλέπεται ότι θα ισοδυναμεί με 
εξοικονόμηση ενέργειας 368 εκατ. τόννων 
ισοδύναμου πετρελαίου, μπορεί επίσης να 
εκφρασθεί και ως ενεργειακή ένταση 104 
ΤΙΠ ανά εκατομμύριο ευρώ ΑΕΠ (€2005) 
το 2020. Η ποσότητα αυτή μπορεί να 
κατανεμηθεί ως εξής: 139 ΤΙΠ που 
καταναλώνονται στη βιομηχανία ανά 
εκατομμύριο ευρώ προστιθέμενης αξίας 
στη βιομηχανία το 2020 (σε σύγκριση με 
τα 160 το 2009) και εξοικονόμηση 
ενέργειας 269 ΤΙΠ στους υπόλοιπους 
τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πληροφορίες που παρέσχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία 134
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 
αντιστοιχεί σε αύξηση της απόδοσης της 
παραγωγής ενέργειας κατά 37% σε σχέση 
με το 2005,

Or. de

Τροπολογία 135
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2010 επιβεβαιώθηκε ο στόχος της 
ενεργειακής απόδοσης ως ένας από τους 
πρωταρχικούς στόχους της νέας 
στρατηγικής της Ένωσης για την 
απασχόληση και την έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
(στρατηγική «Ευρώπη 2020»). Στο πλαίσιο 
αυτής της στρατηγικής και για την 
υλοποίηση του εν λόγω στόχου σε εθνικό 
επίπεδο, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
καθορίσουν εθνικούς στόχους σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή και να 
αναφέρουν, στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, το πώς σκοπεύουν να 
τους επιτύχουν.

(3) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2010 επιβεβαιώθηκε ο στόχος της 
ενεργειακής απόδοσης ως ένας από τους 
πρωταρχικούς στόχους της νέας 
στρατηγικής της Ένωσης για την 
απασχόληση και την έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
(στρατηγική «Ευρώπη 2020»). Στο πλαίσιο 
αυτής της στρατηγικής και για την 
υλοποίηση του εν λόγω στόχου σε εθνικό 
επίπεδο, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
καθορίσουν εθνικούς στόχους σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή και να 
αναφέρουν, στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, το πώς σκοπεύουν να 
τους επιτύχουν. Στο πλαίσιο αυτό η 
Επιτροπή πρέπει να προσέξει ώστε στην 
προσπάθεια για επίτευξη των στόχων να 
επιτευχθεί και η προσέγγιση των 
ενεργειακών αποδόσεων των κρατών 
μελών της ΕΕ, και να κινηθούν 
μονομερώς μεμονωμένα κράτη μέλη 
εντείνοντας περαιτέρω τις διαφορές μέσα 
στην ΕΕ.

Or. de
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Τροπολογία 136
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2010 επιβεβαιώθηκε ο στόχος της 
ενεργειακής απόδοσης ως ένας από τους 
πρωταρχικούς στόχους της νέας 
στρατηγικής της Ένωσης για την 
απασχόληση και την έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
(στρατηγική «Ευρώπη 2020»). Στο πλαίσιο 
αυτής της στρατηγικής και για την 
υλοποίηση του εν λόγω στόχου σε εθνικό 
επίπεδο, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
καθορίσουν εθνικούς στόχους σε στενή 
συνεργασία με την Επιτροπή και να 
αναφέρουν, στα εθνικά προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων, το πώς σκοπεύουν να 
τους επιτύχουν.

(3) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2010 επιβεβαιώθηκε ο στόχος της 
πραγματικής ενεργειακής απόδοσης με 
βάση μοναδιαίους δείκτες, π.χ. κατά 
κεφαλήν, ως ένας από τους πρωταρχικούς 
στόχους της νέας στρατηγικής της Ένωσης 
για την απασχόληση και την έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
με εστίαση στην καινοτομία (στρατηγική 
«Ευρώπη 2020»). Στο πλαίσιο αυτής της 
στρατηγικής και για την υλοποίηση του εν 
λόγω στόχου σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να καθορίσουν εθνικούς 
τομεακούς στόχους σε στενή συνεργασία 
με την Επιτροπή και να αναφέρουν, στα 
εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, το 
πώς σκοπεύουν να τους επιτύχουν.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η βιώσιμη αύξηση της απόδοσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εφαρμογή καινοτόμων 
τεχνολογιών και όχι με μηχανικό περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.

Τροπολογία 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 a) οι στόχοι ενεργειακής απόδοσης 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα με την 
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συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων 
μερών, τόσο του δημόσιου όσο και του 
ιδιωτικού τομέα. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα υψηλή μόχλευση, δημιουργία 
θέσεων εργασίας και συμβολή στο 
περαιτέρω πρασίνισμα της ανάπτυξης 
προς την κατεύθυνση της δημιουργίας 
μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης 
Ευρώπης.

Or. en

Τροπολογία 138
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
ενέργεια το 2020 θέτει την ενεργειακή 
απόδοση στον πυρήνα της ενεργειακής 
στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 και 
περιγράφει την ανάγκη μιας νέας 
στρατηγικής για την ενεργειακή απόδοση 
που θα επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τη χρήση ενέργειας από την 
οικονομική ανάπτυξη.

(4) Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την 
ενέργεια το 2020 τοποθετεί την 
ενεργειακή απόδοση μεταξύ των 
προτεραιοτήτων της ενεργειακής 
στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 και 
περιγράφει την ανάγκη μιας νέας 
στρατηγικής για την ενεργειακή απόδοση 
που θα επιτρέπει σε όλα τα κράτη μέλη να 
αποσυνδέσουν τη χρήση ενέργειας από την 
οικονομική ανάπτυξη.

Or. de

Τροπολογία 139
Herbert Reul

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 απόδοση, το 

(5) Στο ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 
2010 για την αναθεώρηση του σχεδίου 
δράσης για την ενεργειακή απόδοση, το 
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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.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στο 
αναθεωρημένο σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση μέτρα για τη 
γεφύρωση του πιθανού χάσματος ώστε να 
επιτευχθεί ο συνολικός στόχος ενεργειακής 
απόδοσης της ΕΕ το 2020. Σύμφωνα με 
νέα στοιχεία και διαπιστώσεις, το χάσμα 
είναι σημαντικό μικρότερο από ό,τι 
εθεωρείτο στα μέσα του 2011.

Or. de

Τροπολογία 140
Daniel Caspary

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 απόδοση, 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 μέτρα για τη 
γεφύρωση του χάσματος ώστε να 
επιτευχθεί ο συνολικός στόχος ενεργειακής 
απόδοσης της ΕΕ το 2020. Το χάσμα αυτό 
ανέρχεται σήμερα σε 204 εκατ. ΤΙΠ 
περίπου έναντι του στόχου για 
εξοικονόμηση 368 εκατ. ΤΙΠ.

Or. de

Τροπολογία 141
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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 ένα 
δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης, 
παράλληλα με μέτρα για τη γεφύρωση του 
χάσματος ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός 
στόχος εξοικονόμησης ενέργειας της ΕΕ 
το 2020.

Or. en

Τροπολογία 142
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μια από τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» είναι η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη 
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους» που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
στις 26 Ιανουαρίου 2011. Η εν λόγω 
πρωτοβουλία χαρακτηρίζει την ενεργειακή 
απόδοση ως πρωταρχικό στοιχείο 
εξασφάλισης της αειφόρου χρήσης των 
ενεργειακών πόρων.

(6) Μια από τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» είναι η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη 
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους» που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
στις 26 Ιανουαρίου 2011. Η εν λόγω 
πρωτοβουλία χαρακτηρίζει την ενεργειακή 
απόδοση ως πρωταρχικό στοιχείο 
εξασφάλισης της αειφόρου χρήσης των 
ενεργειακών πόρων και προστασίας της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Or. ro

Τροπολογία 143
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μια από τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» είναι η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη 
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους» που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
στις 26 Ιανουαρίου 2011. Η εν λόγω 
πρωτοβουλία χαρακτηρίζει την ενεργειακή 
απόδοση ως πρωταρχικό στοιχείο 
εξασφάλισης της αειφόρου χρήσης των 
ενεργειακών πόρων.

(6) Μια από τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» είναι η πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη 
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους» που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
στις 26 Ιανουαρίου 2011. Η εν λόγω 
πρωτοβουλία χαρακτηρίζει την ενεργειακή 
απόδοση ως πρωταρχικό στοιχείο 
εξασφάλισης της αειφόρου χρήσης των 
ενεργειακών και άλλων πόρων.

Or. de

Τροπολογία 144
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου 2011 αναγνωρίζεται ότι ο 
στόχος ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ δεν 
βρίσκεται στο σωστό δρόμο και ότι 
απαιτείται αποφασιστική δράση για την 
αξιοποίηση του σημαντικού δυναμικού για 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας στα 
κτίρια, στις μεταφορές, σε προϊόντα και 
διεργασίες.

(7) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου 2011 αναγνωρίζεται ότι ο 
στόχος ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ δεν 
βρίσκεται στο σωστό δρόμο και ότι 
απαιτείται αποφασιστική δράση για την 
αξιοποίηση του σημαντικού δυναμικού για 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας στα 
κτίρια και στις μεταφορές, με 
αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων 
στους τομείς αυτούς με βάση προϊόντα
χαμηλής ενέργειας και τεχνολογικές 
διεργασίες, όπου περιλαμβάνονται και 
αποδοτικές διεργασίες μετατροπής στον 
ενεργειακό τομέα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η βιώσιμη αύξηση της απόδοσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εφαρμογή καινοτόμων 
τεχνολογιών και όχι με μηχανικό περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.
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Τροπολογία 145
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου 2011 αναγνωρίζεται ότι ο 
στόχος ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ δεν 
βρίσκεται στο σωστό δρόμο και ότι 
απαιτείται αποφασιστική δράση για την 
αξιοποίηση του σημαντικού δυναμικού για 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας στα 
κτίρια, στις μεταφορές, σε προϊόντα και 
διεργασίες.

(7) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου 2011 αναγνωρίζεται ότι ο 
στόχος ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ δεν 
βρίσκεται στο σωστό δρόμο και ότι 
απαιτείται αποφασιστική δράση για την 
αξιοποίηση του σημαντικού δυναμικού για 
μεγαλύτερα ενεργειακά οφέλη στα κτίρια, 
στις μεταφορές, σε προϊόντα και 
διεργασίες.

(Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο όσον αφορά την 
«εξοικονόμηση ενέργειας». Η έγκρισή της 
απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 146
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στις 8 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή 
ενέκρινε το σχέδιο για την ενεργειακή 
απόδοση 2011. Αυτό επιβεβαίωσε ότι η 
πορεία της Ένωσης δεν οδηγεί στην 
επίτευξη του στόχου ενεργειακής 
απόδοσης. Για να αντιμετωπιστεί η 
κατάσταση, θεσπίστηκε μια δέσμη 
πολιτικών και μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης που καλύπτουν ολόκληρη την 
αλυσίδα ενέργειας, όπου 

(8) Στις 8 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή 
ενέκρινε το σχέδιο για την ενεργειακή 
απόδοση 2011. Αυτό επιβεβαίωσε ότι η 
πορεία της Ένωσης δεν οδηγεί στην 
επίτευξη του στόχου ενεργειακής 
απόδοσης. Για να αντιμετωπιστεί η 
κατάσταση, θεσπίστηκε μια δέσμη 
πολιτικών και μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης που καλύπτουν ολόκληρη την 
αλυσίδα ενέργειας, όπου 
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συμπεριλαμβάνονται η παραγωγή 
ενέργειας, η μεταφορά και διανομή, ο 
ηγετικός ρόλος του δημόσιου τομέα στην 
ενεργειακή απόδοση, τα κτίρια και οι 
συσκευές, η βιομηχανία, καθώς και η 
ανάγκη να αποκτήσουν οι τελικοί 
καταναλωτές τη δύναμη να διαχειρίζονται 
την ενεργειακή τους κατανάλωση. Η 
ενεργειακή απόδοση στον τομέα των 
μεταφορών εξετάστηκε παράλληλα στη 
Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές που 
εγκρίθηκε στις 28 Μαρτίου 2011. 
Ειδικότερα, η 26η πρωτοβουλία της 
Λευκής Βίβλου απαιτεί τη θέσπιση 
κατάλληλων προτύπων για τις εκπομπές 
CO2 των οχημάτων σε όλους τους 
τρόπους μεταφοράς, τα οποία 
ενδεχομένως θα συμπληρώνονται από 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης 
προκειμένου να καλυφθούν όλοι οι τύποι 
συστημάτων πρόωσης.

συμπεριλαμβάνονται η παραγωγή 
ενέργειας, η μεταφορά και διανομή, ο 
ηγετικός ρόλος του δημόσιου τομέα στην 
ενεργειακή απόδοση, τα κτίρια και οι 
συσκευές, η βιομηχανία, καθώς και η 
ανάγκη να αποκτήσουν οι τελικοί 
καταναλωτές τη δύναμη να διαχειρίζονται 
την ενεργειακή τους κατανάλωση. 
Αναφέρει ότι η Επιτροπή, το 2013, θα 
παράσχει εκτίμηση των επιτευχθέντων 
αποτελεσμάτων και κατά πόσον τα 
προγράμματα θα αποδώσουν, σε 
συνδυασμό, τον ευρωπαϊκό στόχο του 
20%, και ότι, σε περίπτωση που η 
αναθεώρηση δείξει ότι ο συνολικός 
στόχος της ΕΕ δεν είναι ιδιαίτερα 
πιθανόν να επιτευχθεί, η Επιτροπή θα 
προτείνει νομικά δεσμευτικούς εθνικούς 
στόχους για το 2020.

Or. en

Τροπολογία 147
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στις 8 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή 
ενέκρινε το σχέδιο για την ενεργειακή 
απόδοση 2011. Αυτό επιβεβαίωσε ότι η 
πορεία της Ένωσης δεν οδηγεί στην 
επίτευξη του στόχου ενεργειακής 
απόδοσης. Για να αντιμετωπιστεί η 
κατάσταση, θεσπίστηκε μια δέσμη 
πολιτικών και μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης που καλύπτουν ολόκληρη την 
αλυσίδα ενέργειας, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η παραγωγή 
ενέργειας, η μεταφορά και διανομή, ο 
ηγετικός ρόλος του δημόσιου τομέα στην 
ενεργειακή απόδοση, τα κτίρια και οι 

(8) Στις 8 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή 
ενέκρινε το σχέδιο για την ενεργειακή 
απόδοση 2011. Αυτό επιβεβαίωσε ότι η 
πορεία της Ένωσης δεν οδηγεί 
ενδεχομένως στην επίτευξη του στόχου 
ενεργειακής απόδοσης. Για να 
αντιμετωπιστεί η κατάσταση, θεσπίστηκε 
μια δέσμη πολιτικών και μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης που καλύπτουν 
ολόκληρη την αλυσίδα ενέργειας, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η παραγωγή 
ενέργειας, η μεταφορά και διανομή, ο 
ηγετικός ρόλος του δημόσιου τομέα στην 
ενεργειακή απόδοση, τα κτίρια και οι 
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συσκευές, η βιομηχανία, καθώς και η 
ανάγκη να αποκτήσουν οι τελικοί 
καταναλωτές τη δύναμη να διαχειρίζονται 
την ενεργειακή τους κατανάλωση.  Η 
ενεργειακή απόδοση στον τομέα των 
μεταφορών εξετάστηκε παράλληλα στη 
Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές που 
εγκρίθηκε στις 28 Μαρτίου 2011.
Ειδικότερα, η 26η πρωτοβουλία της 
Λευκής Βίβλου απαιτεί τη θέσπιση 
κατάλληλων προτύπων για τις εκπομπές 
CO2 των οχημάτων σε όλους τους 
τρόπους μεταφοράς, τα οποία 
ενδεχομένως θα συμπληρώνονται από 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης 
προκειμένου να καλυφθούν όλοι οι τύποι 
συστημάτων πρόωσης.

συσκευές, η βιομηχανία, καθώς και η 
ανάγκη να αποκτήσουν οι τελικοί 
καταναλωτές τη δύναμη να διαχειρίζονται 
την ενεργειακή τους κατανάλωση. Η 
ενεργειακή απόδοση στον τομέα των 
μεταφορών εξετάστηκε παράλληλα στη 
Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές που 
εγκρίθηκε στις 28 Μαρτίου 2011.

Or. de

Τροπολογία 148
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Στις 8 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή 
ενέκρινε επίσης ένα «χάρτη πορείας για τη 
μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών το 2050», εντοπίζοντας την 
ανάγκη, υπό το πρίσμα αυτό, να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή 
απόδοση.

(9) Στις 8 Μαρτίου 2011, η Επιτροπή 
ενέκρινε επίσης ένα «χάρτη πορείας για τη 
μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 
εκπομπών το 2050», εντοπίζοντας την 
ανάγκη, υπό το πρίσμα αυτό, να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στην πραγματική
ενεργειακή απόδοση ως μέσο μείωσης της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο τρόπος για την επίτευξη οικονομίας χαμηλού άνθρακα είναι μέσω πραγματικής ενεργειακής 
απόδοσης και όχι με τη διοικητική επιβολή περιορισμών των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα.
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Τροπολογία 149
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 a) Στις 22 Ιουνίου 2011 η εκτίμηση 
των επιπτώσεων που εξέδωσε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε ότι οι 
δεμευτικοί εθνικοί στόχοι στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης για την 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
έχουν μεγαλύτερη αξία από τους 
ενδεικτικούς εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επίτευξη του συνολικού 
στόχου της κατά 20% εξοικονόμησης 
ενέργειας. Επί πλέον, η εκτίμηση των 
επιπτώσεων έδειξε ότι οι δεσμευτικοί 
στόχοι παρέχουν μεγαλύτερα περιθώρια 
ευελιξίας στα κράτη μέλη για τη θέσπιση 
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που θα 
είναι προσαρμοσμένα στις ποικίλες 
συνθήκες των κρατών μελών. 

Or. en

Τροπολογία 150
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Η Επιτροπή έχει ωστόσο τονίσει 
επανειλημμένα ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος του 20%1, πρέπει 
στην εξοικονόμηση ενέργειας να συμβάλει 
σημαντικά και η αλλαγή συμπεριφοράς 
των καταναλωτών χωρίς υποβάθμιση του 
επιπέδου διαβίωσης.
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__________________
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης 
Οκτωβρίου 2006: «Σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του
δυναμικού (COM(2006)545)

Or. de

Τροπολογία 151
Herbert Reul

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 σκόπιμο 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% ή αντίστοιχη αύξηση της 
παραγωγικότητας της ενέργειας έως το 
2020. Για τον σκοπό αυτό, η οδηγία θα 
πρέπει να καθιερώσει ένα κοινό πλαίσιο 
προώθησης μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας, μια κοινή μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό της εξοικονόμησης, και 
μηχανισμούς ελέγχου, 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.
Επιπλέον, η οδηγία θα πρέπει να δείχνει 
στα κράτη μέλη τα μέσα με τα οποία 
μπορούν να επιτύχουν εξοικονόμηση 
ενέργειας.

Or. de
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Τροπολογία 152
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, καθώς και 
καθιέρωσης συμπληρωματικών στόχων 
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 153
Adam Gierek

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 

(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 αύξησης κατά 20% της 
ενεργειακής απόδοσης και τον στόχο της
μεγιστοποίησης της εξοικονόμησης της 
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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.

κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας από 
την Ένωση 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.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τομεακή βελτίωση της απόδοσης ακόμη και πάνω από το ποσοστό του 20%, δεν θα επιφέρει 
κατ’ ανάγκη ακαθάριστη εξοικονόμηση 20% στα κράτη μέλη. Είναι συνεπώς πιο ουσιαστικό να 
αναφερθεί ότι η βελτίωση της απόδοσης πρέπει να οδηγεί στη μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Τροπολογία 154
Markus Pieper

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 

(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, την υποστήριξη της επίτευξης του 
στόχου 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 
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υλοποίηση ορισμένων από τις προτάσεις 
που περιλαμβάνονται στο σχέδιο 
ενεργειακής απόδοσης 2011 και να 
αξιοποιήσει το αξιόλογο ανεκμετάλλευτο 
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας που 
εντοπίζει.

επεξεργαστεί συγκεκριμένα μέτρα 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. de

Τροπολογία 155
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η απόφαση περί κοινών προσπαθειών 
(αριθ. 406/2009/EΚ) απαιτεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και να υποβάλει 
έκθεση έως το 2012 για την πρόοδο της 
Κοινότητας και των κρατών μελών προς 
τον στόχο της μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Στην 
απόφαση αναφέρεται επίσης ότι, για να 
μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις της 
Κοινότητας για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή πρέπει να 
προτείνει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
ενισχυμένα ή νέα μέτρα επίσπευσης των 
βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης. Η 
παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται σε αυτή 
την απαίτηση. Συμβάλλει επίσης στην 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στον «χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε 
μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 
2050», ιδίως με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τον ενεργειακό 
τομέα, καθώς και στην επίτευξη 
ηλεκτροπαραγωγής με μηδενικές 
εκπομπές έως το 2050.

(11) Η απόφαση περί κοινών προσπαθειών 
(αριθ. 406/2009/EΚ) απαιτεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και να υποβάλει 
έκθεση έως το 2012 για την πρόοδο της 
Κοινότητας και των κρατών μελών προς 
τον στόχο της μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Στην 
απόφαση αναφέρεται επίσης ότι, για να 
μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις της 
Κοινότητας για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή πρέπει να 
προτείνει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
ενισχυμένα ή νέα μέτρα επίσπευσης των 
βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης. Η 
παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται σε αυτή 
την απαίτηση, σε συνέχεια της 
διεξαχθείσας αξιολόγησης.
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Αιτιολόγηση

Ο τομέας του ρεύματος υπάγεται ήδη στις διατάξεις για την εμπορία εκπομπών, που από τις 
1.1.2013 θα γίνουν πολύ αυστηρότερες. Πρέπει να απορριφτεί ο διπλασιασμός των μέσων για 
τον συγκεκριμένο τομέα, δεδομένου ότι θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπιθύμητες 
αλληλεπιδράσεις.

Τροπολογία 156
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η απόφαση περί κοινών προσπαθειών
(αριθ. 406/2009/EΚ) απαιτεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και να υποβάλει 
έκθεση έως το 2012 για την πρόοδο της 
Κοινότητας και των κρατών μελών προς 
τον στόχο της μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Στην 
απόφαση αναφέρεται επίσης ότι, για να 
μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις της 
Κοινότητας για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή πρέπει να 
προτείνει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
ενισχυμένα ή νέα μέτρα επίσπευσης των 
βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης. Η 
παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται σε αυτή 
την απαίτηση. Συμβάλλει επίσης στην 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στον «χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε 
μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 
2050», ιδίως με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τον ενεργειακό 
τομέα, καθώς και στην επίτευξη 
ηλεκτροπαραγωγής με μηδενικές 
εκπομπές έως το 2050.

(11) Η απόφαση περί κοινών προσπαθειών 
(αριθ. 406/2009/EΚ) απαιτεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και να υποβάλει 
έκθεση έως το 2012 για την πρόοδο της 
Κοινότητας και των κρατών μελών προς 
τον στόχο της μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Στην 
απόφαση αναφέρεται επίσης ότι, για να 
μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις της 
Κοινότητας για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή πρέπει να 
προτείνει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
ενισχυμένα ή νέα μέτρα επίσπευσης των 
βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης. Η 
παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται σε αυτή 
την απαίτηση.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη των στόχων της έως το 2020, και να 
προβλέψει το πολύ στόχους για την επόμενη δεκαετία. Η αναφορά σε στόχους έως το 2050 είναι 
καθαρή δημαγωγία. Κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει τις τεχνολογικές και τις πολιτικές 
εξελίξεις έως το 2050.

Τροπολογία 157
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η απόφαση περί κοινών προσπαθειών 
(αριθ. 406/2009/EΚ) απαιτεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και να υποβάλει 
έκθεση έως το 2012 για την πρόοδο της 
Κοινότητας και των κρατών μελών προς 
τον στόχο της μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Στην 
απόφαση αναφέρεται επίσης ότι, για να 
μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις της 
Κοινότητας για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή πρέπει να 
προτείνει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
ενισχυμένα ή νέα μέτρα επίσπευσης των 
βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης. Η 
παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται σε αυτή 
την απαίτηση. Συμβάλλει επίσης στην 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στον «χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε 
μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 
2050», ιδίως με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τον ενεργειακό 
τομέα, καθώς και στην επίτευξη 
ηλεκτροπαραγωγής με μηδενικές εκπομπές 
έως το 2050.

(11) Η απόφαση περί κοινών προσπαθειών 
(αριθ. 406/2009/EΚ) απαιτεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και να υποβάλει 
έκθεση έως το 2012 για την πρόοδο της 
Κοινότητας και των κρατών μελών προς 
τον στόχο της μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Στην 
απόφαση αναφέρεται επίσης ότι, για να 
μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις της 
Κοινότητας για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή πρέπει να 
προτείνει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
ενισχυμένα ή νέα μέτρα επίσπευσης των 
βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης. Η 
παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται σε αυτή 
την απαίτηση. Συμβάλλει επίσης στην 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στον «χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε 
μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 
2050», όχι μόνο με τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τον 
ενεργειακό τομέα, καθώς και στην 
επίτευξη ηλεκτροπαραγωγής με μηδενικές 
εκπομπές έως το 2050, αλλά και με τη 
στήριξη της συμπαραγωγής ενέργειας ως 
χαμηλής εκπομπής άνθρακα 
εναλλακτικής λύσης για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τις μεγάλες βιομηχανίες.



AM\882686EL.doc 29/112 PE475.873v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 158
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η απόφαση περί κοινών προσπαθειών 
(αριθ. 406/2009/EΚ) απαιτεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και να υποβάλει 
έκθεση έως το 2012 για την πρόοδο της 
Κοινότητας και των κρατών μελών προς 
τον στόχο της μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Στην 
απόφαση αναφέρεται επίσης ότι, για να 
μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις της 
Κοινότητας για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή πρέπει να 
προτείνει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
ενισχυμένα ή νέα μέτρα επίσπευσης των 
βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης. Η 
παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται σε αυτή 
την απαίτηση. Συμβάλλει επίσης στην 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στον «χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε 
μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 
2050», ιδίως με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τον ενεργειακό 
τομέα, καθώς και στην επίτευξη 
ηλεκτροπαραγωγής με μηδενικές 
εκπομπές έως το 2050.

(11) Η απόφαση περί κοινών προσπαθειών 
(αριθ. 406/2009/EΚ) απαιτεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και να υποβάλει 
έκθεση έως το 2012 για την πρόοδο της 
Κοινότητας και των κρατών μελών, 
αναλόγως του ενεργειακού τους 
μείγματος, προς τον στόχο της επίτευξης 
της μέγιστης δηλωθείσας μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Στην 
απόφαση αναφέρεται επίσης ότι, για να 
μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις της 
Κοινότητας για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή πρέπει να 
προτείνει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
ενισχυμένα ή νέα μέτρα επίσπευσης των 
βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης. Η 
παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται σε αυτή 
την απαίτηση. Συμβάλλει επίσης στην 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στον «χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε 
μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 
2050», ιδίως με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τον ενεργειακό 
τομέα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές αναπτυξιακές ανάγκες και διαφορετικές δυνατότητες 
μείωσης των εκπομπών μέχρι το 2050.
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Τροπολογία 159
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η απόφαση περί κοινών προσπαθειών 
(αριθ. 406/2009/EΚ) απαιτεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και να υποβάλει 
έκθεση έως το 2012 για την πρόοδο της 
Κοινότητας και των κρατών μελών προς 
τον στόχο της μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Στην 
απόφαση αναφέρεται επίσης ότι, για να 
μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις της 
Κοινότητας για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή πρέπει να 
προτείνει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
ενισχυμένα ή νέα μέτρα επίσπευσης των 
βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης. Η 
παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται σε αυτή 
την απαίτηση. Συμβάλλει επίσης στην 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στον «χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε 
μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 
2050», ιδίως με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τον ενεργειακό 
τομέα, καθώς και στην επίτευξη 
ηλεκτροπαραγωγής με μηδενικές εκπομπές 
έως το 2050.

(11) Η απόφαση περί κοινών προσπαθειών 
(αριθ. 406/2009/EΚ) απαιτεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και να υποβάλει 
έκθεση έως το 2012 για την πρόοδο της 
Κοινότητας και των κρατών μελών προς 
τον στόχο της μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας κατά 20% έως το 2020 σε 
σύγκριση με τις προβλέψεις. Στην 
απόφαση αναφέρεται επίσης ότι, για να 
μπορέσουν τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις της 
Κοινότητας για μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή πρέπει να 
προτείνει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, 
ενισχυμένα ή νέα μέτρα επίσπευσης των 
βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης. Η 
παρούσα οδηγία ανταποκρίνεται σε αυτή 
την απαίτηση. Συμβάλλει επίσης στην 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στον «χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε 
μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 
2050», ιδίως με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από τον ενεργειακό 
τομέα, καθώς και στην επίτευξη και 
ηλεκτροπαραγωγής θέρμανσης και ψύξης 
με μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 160
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πρέπει να υιοθετηθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
αξιοποίηση ολόκληρου του υφισταμένου 
δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας, η 
οποία θα περιλαμβάνει εξοικονόμηση στον 
ενεργειακό εφοδιασμό και στους τομείς 
τελικής χρήσης. Συγχρόνως, πρέπει να 
ενισχυθούν οι διατάξεις της οδηγίας 
2004/8/ΕΚ για την προώθηση της 
συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της 
ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην 
εσωτερική αγορά ενέργειας και της 
οδηγίας 2006/32/EΚ για την ενεργειακή 
απόδοση κατά την τελική χρήση και τις 
ενεργειακές υπηρεσίες.

(12) Πρέπει να υιοθετηθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
αξιοποίηση ολόκληρου του υφισταμένου 
δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας, η 
οποία θα περιλαμβάνει εξοικονόμηση στον 
ενεργειακό εφοδιασμό και στους τομείς 
τελικής χρήσης, και θα ανταποκρίνεται 
στις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας, στο πλαίσιο του σεβασμού της ποικιλομορφίας 
στην ΕΕ.

Τροπολογία 161
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Πρέπει να υιοθετηθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
αξιοποίηση ολόκληρου του υφισταμένου 
δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας, η 
οποία θα περιλαμβάνει εξοικονόμηση στον 
ενεργειακό εφοδιασμό και στους τομείς 
τελικής χρήσης. Συγχρόνως, πρέπει να 
ενισχυθούν οι διατάξεις της οδηγίας 
2004/8/ΕΚ για την προώθηση της 
συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της 
ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην 
εσωτερική αγορά ενέργειας και της 

(12) Πρέπει να υιοθετηθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
αξιοποίηση ολόκληρου του υφισταμένου 
δυναμικού ενεργειακής απόδοσης, η οποία 
θα περιλαμβάνει εξοικονόμηση στον 
ενεργειακό εφοδιασμό και στους τομείς 
τελικής χρήσης. Συγχρόνως, πρέπει να 
ενισχυθούν οι διατάξεις της οδηγίας 
2004/8/ΕΚ για την προώθηση της 
συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της 
ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην 
εσωτερική αγορά ενέργειας και της 
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οδηγίας 2006/32/EΚ για την ενεργειακή 
απόδοση κατά την τελική χρήση και τις 
ενεργειακές υπηρεσίες.

οδηγίας 2006/32/EΚ για την ενεργειακή 
απόδοση κατά την τελική χρήση και τις 
ενεργειακές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 a) Η Ανακοίνωση της Επιτροπής 
«Προτεραιότητες για την ενεργειακή 
υποδομή για το 2020 και μετέπειτα -
Προσχέδιο για ενοποιημένο ευρωπαϊκό 
ενεργειακό δίκτυο» υπογραμμίζει την 
ανάγκη προσαρμογής της ενεργειακής 
ικανότητας της ΕΕ στο πλήθος 
εφαρμογών και τεχνολογιών που ως πηγή 
ενέργειας βασίζονται στον ηλεκτρισμό, 
καθώς και τη διατήρηση της ασφάλειας 
του συστήματος. Οι πόροι, οι εφαρμογές 
και οι τεχνολογίες από πλευράς ζήτησης 
έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε 
μαζική μείωση των εκπομπών άνθρακα 
και να αντιμετωπίσουν το θέμα της 
ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας στα ενεργειακά δίκτυα. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να 
παροτρύνουν τη συμμετοχή των πόρων, 
των εφαρμογών και των τεχνολογιών από 
την πλευρά της ζήτησης, όπως η 
ανταπόκριση στη ζήτηση, στις αγορές 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 163
Francisco Sosa Wagner
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 a) Η Ανακοίνωση της Επιτροπής 
«Προτεραιότητες για την ενεργειακή 
υποδομή για το 2020 και μετέπειτα -
Προσχέδιο για ενοποιημένο ευρωπαϊκό 
ενεργειακό δίκτυο» υπογραμμίζει την 
ανάγκη προσαρμογής της ενεργειακής 
ικανότητας της ΕΕ στο πλήθος 
εφαρμογών και τεχνολογιών που ως πηγή 
ενέργειας βασίζονται στον ηλεκτρισμό, 
καθώς και τη διατήρηση της ασφάλειας 
του συστήματος. Οι πόροι, οι εφαρμογές 
και οι τεχνολογίες από πλευράς ζήτησης 
έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε 
μαζική μείωση των εκπομπών άνθρακα 
και να αντιμετωπίσουν το θέμα της 
ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας στα ενεργειακά δίκτυα. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να 
παροτρύνουν τη συμμετοχή των πόρων, 
των εφαρμογών και των τεχνολογιών από 
την πλευρά της ζήτησης, όπως η 
ανταπόκριση στη ζήτηση, στις αγορές 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αναδεικνύει την ουσιώδη συμμετοχή των πόρων, των εφαρμογών και των 
τεχνολογιών από την πλευρά της ζήτησης στην αγορά ενέργειας, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της κατά 20% εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η ενσωμάτωση όλο και μεγαλύτερου 
τμήματος των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο δίκτυο.

Τροπολογία 164
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
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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.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στον βαθμό που τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων 
(Απρίλιος 2011), έχουν ήδη διαβιβάσει στην Επιτροπή τους αντίστοιχους στόχους ενεργειακής 
κατανάλωσης για το 2020, υπάρχει σαφής βάση για άμεσο καθορισμό των αντίστοιχων στόχων 
σε επίπεδο κρατών μελών.

Τροπολογία 165
Herbert Reul

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 

(13) Ο στόχος για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας ή, εναλλακτικά, ο 
στόχος για την ένταση ενέργειας, πρέπει 
να επιτευχθεί σε τοπικό επίπεδο. Στο 
πλαίσιο αυτό έχουν καθοριστική σημασία 
τα μέτρα σε τοπικό, σε περιφερειακό και 
σε εθνικό επίπεδο, για την προώθηση της 
εξοικονόμησης ενέργειας. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να παρακολουθήσει την ανάπτυξη 
του ανταγωνισμού για μέσα και να 
εκπονήσει έκθεση σχετικά με τα 
αποτελεσματικότερα μέσα και το κόστος 
τους, μετά από ανάλυση των διαφόρων 
μέσων και λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές ιδιαιτερότητες. Με βάση την 
έκθεση αυτή, θα μπορεί να απευθύνει 
συστάσεις στα κράτη μέλη και την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν τα ίδια 
εθνικούς στόχους, κατανεμημένους 
ενδεχομένως σε χαμηλότερα επίπεδα 
διοίκησης. Σε αυτά εναπόκειται να 
αποφασίσουν κατά πόσον στην επικράτειά 
τους οι στόχοι πρέπει να είναι δεσμευτικοί 
ή ενδεικτικοί. Αν η αξιολόγηση των 
εθνικών εκθέσεων από την Επιτροπή 
καταδείξει ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί 
ο συνολικός στόχος της Ένωσης, τότε η 
Επιτροπή πρέπει, από κοινού με τα κράτη 
μέλη, να επεξεργαστεί ειδικές λύσεις 
προσαρμοσμένες στην εκάστοτε 
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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.

συγκεκριμένη κατάσταση, που να 
επιτρέπουν την επίτευξη των εθνικών 
στόχων και του στόχου της Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 166
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 

(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. Καθιερώνοντας 
υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους όσον 
αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, με 
βάση έναν μηχανισμό επιμερισμού των 
προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών, 
η Ένωση μπορεί να διασφαλίσει την 
εκπλήρωση του στόχου εξοικονόμησης 
ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ που έχει ζωτική 
σημασία για την κλιματική πολιτική, την 
ανταγωνιστικότητα, την κίνηση προς την 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Παράλληλα, μια τέτοια προσέγγιση θα 
παρείχε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη 
να προσαρμόσουν μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης σύμφωνα με τις εθνικές 
συνθήκες και προτεραιότητες. 



AM\882686EL.doc 37/112 PE475.873v01-00

EL

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.

Or. en

Τροπολογία 167
Gunnar Hökmark

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. 

(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. Οι μελλοντικές εξελίξεις 
στον τομέα της τιμής της ενέργειας, θα 
ενθαρρύνει τα άτομα να περιορίσουν την 
κατανάλωση ενέργειας· ως εκ τούτου, 
πραγματικά οφέλη στον τομέα της 
ενεργειακής απόδοσης μπορεί να 
επιτευχθούν παρέχοντας κίνητρα για 
αποδοτικότερες κοινές υποδομές στα 
κτίρια, τα συστήματα θέρμανσης και τις 
μεταφορές όπου διαφορετικά, οι 
αποφάσεις για βελτίωση της ενεργειακής 
χρήση ξεφεύγουν από τον έλεγχο και την 
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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.

επιρροή των μεμονωμένων ατόμων ή των 
εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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 

(13) Είναι προτιμότερο ο στόχος της 
ενεργειακής απόδοσης 20% να επιτευχθεί 
ως αποτέλεσμα σωρευτικής εφαρμογής 
ειδικών εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων, 
με βάση σαφείς και δυνάμενους να 
επιβληθούν εθνικούς στόχους, προώθησης 
της ενεργειακής απόδοσης σε διάφορα 
πεδία. Εάν η προσέγγιση αυτή δεν στεφθεί 
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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.

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 συμφωνήσουν σε
εθνικούς στόχους, καθεστώτα και 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης, με 
βάση σαφή συμφωνία περί επιμερισμού 
της προσπάθειας. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να παρακολουθεί και, αν χρειαστεί να 
επιβάλλει 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 νομικά δεσμευτικούς 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 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Είναι προτιμότερο ο στόχος της (13) Θα ήταν προτιμότερο ο στόχος της 



PE475.873v01-00 40/112 AM\882686EL.doc

EL

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.

ενεργειακής απόδοσης 20% να είχε
επιτευχθεί ως αποτέλεσμα σωρευτικής 
εφαρμογής ειδικών εθνικών και 
ευρωπαϊκών μέτρων προώθησης της 
ενεργειακής απόδοσης σε διάφορα πεδία. 
Καθόσον η προσέγγιση αυτή δεν 
προωθείται, είναι μολαταύτα αναγκαία η 
ενίσχυση του πολιτικού πλαισίου με την 
προσθήκη ενός καθεστώτος δεσμευτικών 
στόχων. Σε πρώτο στάδιο, επομένως, η 
Επιτροπή, συζητώντας με τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να θεσπίσει εθνικούς στόχους, 
καθεστώτα και προγράμματα ενεργειακής 
απόδοσης, σχεδιασμένα αποτελεσματικά 
για να διασφαλίσουν την επίτευξη ή 
υπέρβαση του συνολικού στόχου της ΕΕ 
για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20% μέχρι το 2020 καθώς επίσης 
και μια τροχιά για την επίτευξη των εν 
λόγω υποχρεωτικών εθνικών στόχων 
μέχρι 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 170
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς
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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. Τα 
κράτη μέλη είχαν επαρκή χρόνο για να 
επιτύχουν τον πρωταρχικό στόχο για το 
2020 και το 2013 η Επιτροπή θα 
επανεξετάσει κατά πόσον οι εθνικοί 
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. 
Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θα
εκτιμήσει την 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.
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 ανέφερε ότι προτίθεται να αναθεωρήσει 
την εφαρμογή του στόχου εναργειακής απόδοσης της ΕΕ μέχρι το 2013 και να εξετάσει 
περαιτέρω μέτρα, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Η προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2014 
συμπίπτει με το πέρας της εντολής της Επιτροπής και πιθανότατα συνεπάγεται αναβολή της 
λήψης οιουδήποτε νέου μέτρου για 6 έως 12 μήνες.

Τροπολογία 171
Markus Pieper

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 

(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 
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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.

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 εθνικούς στόχους για το 2020, 
λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους σημεία 
εκκίνησης των κρατών μελών, τις 
οικονομικές επιδόσεις τους, τα μερίδια 
των κλάδων έντασης ενέργειας, και τα 
μέτρα που ελήφθησαν σε πρώιμο χρόνο.

Or. de

Τροπολογία 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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 

(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 
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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.

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 συμπληρωματικά 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.

Or. fi

Τροπολογία 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 a) Εν συνεχεία, οι εν λόγω εθνικοί 
στόχοι και η πρόοδος της ατομικής 
τροχιάς κάθε κράτους μέλους πρέπει να 
αξιολογούνται από την Επιτροπή 
προκειμένου να διασφαλιστεί το 
χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του 
συνολικού στόχου της Ένωσης και η 
επάρκεια των ατομικών προσπαθειών για 
την επίτευξη του κοινού στόχου. Η 
Επιτροπή θα πρέπει επομένως να 
παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των 
εθνικών προγραμμάτων ενεργειακής 
απόδοσης μέσω του αναθεωρημένου 
νομοθετικού πλαισίου της και στο πλαίσιο 
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της διαδικασίας για την «Ευρώπη 2020». 
Αν η εκτίμηση αυτή δείξει ότι ένα κράτος 
μέλος δεν τηρεί τη συμφωνημένη τροχιά 
και ο συνολικός στόχος της Ένωσης δεν 
φαίνεται να επιτυγχάνεται, τότε η 
Επιτροπή πρέπει να απαιτήσει από το 
κράτος μέλος να λάβει επαρκή και 
αναλογικά μέτρα προκειμένου να 
επανέλθει στην τροχιά εντός ευλόγου 
χρονοδιαγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 174
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 a) Οι δείκτες τιμών έχουν κομβική 
σημασία για την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και την αξιοποίηση 
οικονομικών μέσων με τον πλέον 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο για να 
προαχθεί η εξοικονόμηση ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 175
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο συνολικός όγκος των δημόσιων 
δαπανών ισοδυναμεί με το 19% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 
Ένωσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
ο δημόσιος τομέας αποτελεί σημαντική 
κινητήρια δύναμη για την προώθηση της 

(14) Ο συνολικός όγκος των δημόσιων 
δαπανών ισοδυναμεί με το 19% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 
Ένωσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
ο δημόσιος τομέας αποτελεί σημαντική 
κινητήρια δύναμη για την προώθηση της 
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στροφής της αγοράς προς αποδοτικότερα 
προϊόντα, κτίρια και υπηρεσίες, καθώς και 
για την πρόκληση αλλαγών συμπεριφοράς 
στην κατανάλωση ενέργειας από πολίτες 
και επιχειρήσεις. Επιπλέον, η μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας με μέτρα 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
μπορεί να απελευθερώσει δημόσιους 
πόρους για άλλους σκοπούς. Οι δημόσιοι 
φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο οφείλουν να διαδραματίσουν 
υποδειγματικό ρόλο όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση.

στροφής της αγοράς προς αποδοτικότερα 
προϊόντα, κτίρια και υπηρεσίες, καθώς και 
για την πρόκληση αλλαγών συμπεριφοράς 
στην κατανάλωση ενέργειας από πολίτες 
και επιχειρήσεις. Επιπλέον, η μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας με μέτρα 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
μπορεί να απελευθερώσει δημόσιους 
πόρους για άλλους σκοπούς. Οι δημόσιοι 
φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο οφείλουν να διαδραματίσουν 
υποδειγματικό ρόλο όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση. Για να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στον ρόλο αυτό, πρέπει να 
τους δοθεί ευρύ περιθώριο κινήσεων όσον 
αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα.

Or. de

Τροπολογία 176
Herbert Reul

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 

(15) Πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό 
ενεργειακά ανακαινιζόμενων κτιρίων, 
δεδομένου ότι ο υπάρχων κτιριακός 
πλούτος αποτελεί τον μοναδικό τομέα με 
το μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης 
ενέργειας. Τα κτίρια που ανήκουν σε 
δημόσιους φορείς αντιπροσωπεύουν σε 
ορισμένα κράτη μέλη σημαντικό μερίδιο 
του κτιριακού δυναμικού και τυγχάνουν 
μεγάλης προβολής στη δημόσια ζωή. 
Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καταρτίσουν πρόγραμμα και να ορίσουν 
μέσα για την αισθητή αύξηση του 
ποσοστού ανακαίνισης. Προτεραιότητα 
στο πλαίσιο αυτό πρέπει να έχουν τα 
κτίρια που προσφέρουν τις περισσότερες 
δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας. 
Οι χρηματικές ενισχύσεις και τα άλλα 
κίνητρα θα πρέπει να διαστρωματωθούν 
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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. 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.

με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι στην 
πρώτη θέση θα βρίσκονται οι ενεργειακές 
ανακαινίσεις που οδηγούν σε μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης κατά 
περισσότερο από 50%. Δεν παρέχεται, 
αντίθετα, ενίσχυση, για ενεργειακές 
ανακαινίσεις που δεν οδηγούν σε μείωση 
κατά τουλάχιστον 15% έναντι των 
αρχικών ενεργειακών αναγκών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα προγράμματα παροχής κινήτρων αποδείχτηκαν επιτυχημένα σε πολλά κράτη μέλη, για 
παράδειγμα για να δοθεί ώθηση στις ανακαινίσεις. Θα πρέπει, ωστόσο, να είναι προσιτά σε 
όλους, επομένως και στα φυσικά πρόσωπα. Για τούτο πρέπει να προωθηθούν κατά 
προτεραιότητα μέτρα που επιτρέπουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Τροπολογία 177
Gunnar Hökmark

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 

(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 
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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 κτιρίων. 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.

αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του 
κτιριακού δυναμικού και τυγχάνουν 
μεγάλης προβολής στη δημόσια ζωή.

Or. en

Τροπολογία 178
Hermann Winkler

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 

(15) Θα ήταν σκόπιμο 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 
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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 κτιρίων. 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.

που ανήκουν σε δημόσιους φορείς 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του 
κτιριακού δυναμικού και τυγχάνουν 
μεγάλης προβολής στη δημόσια ζωή. 
Επομένως, είναι σκόπιμο να ενισχυθεί το 
ποσοστό ανακαίνισης όλων των κτιρίων 
που ανήκουν σε δημόσιους φορείς με 
σκοπό την αναβάθμιση της ενεργειακής 
απόδοσής τους.

Or. de

Τροπολογία 179
Marita Ulvskog

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 

(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 
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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 κτιρίων. 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.

σύγκριση με το 1990. Κατά συνέπεια, 
σημαντικό τμήμα των εθνικών στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μέσω λήψης μέτρων 
και, κυρίως, μέσω ανακαινίσεων, στον 
κτιριακό τομέα. Συνεπώς, τα κράτη μέλη 
πρέπει να υποχρεωθούν να υποβάλουν 
σχέδια δράσης για τον καθορισμό στόχων 
στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας 
σε κτίρια και δημόσια κτίρια, που θα 
συνοδεύονται από συγκεκριμένους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και 
μέτρα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να 
συμπληρώνουν 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. Οι υποχρεώσεις 
αυτές 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.

Or. en

Τροπολογία 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, 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 

(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 
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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 κτιρίων. 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.

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 κάθε κράτος
μέλος να εγκρίνει τα δικά του μέτρα, που 
θα πρέπει να είναι οικονομικώς 
αποδοτικά και κατάλληλα, με σκοπό να 
αυξηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας και να 
καταστεί πιο αποδοτική η χρήση 
ενέργειας 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 κτιρίων. Τα μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης των που εφαρμόζονται στα 
δημόσια κτίρια 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
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση πρέπει να ενθαρρύνει και την οικονομική απόδοση. Τα 
δημόσια οικονομικά των κρατών μελών δεν βρίσκονται σε κατάσταση που να μπορούν να 
αντέξουν περιττές ανακαινίσεις που δεν είναι οικονομικά αποδοτικές. Ευκταίο είναι να 
συνδυαστούν σχετικά εκτεταμένες βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης με φυσιολογικές 
βασικές ανακαινίσεις κατά τη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου. Η οδηγία πρέπει επίσης να λάβει 
υπόψη και τα δομικά υλικά.

Τροπολογία 181
Marian-Jean Marinescu

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 κτιρίων. Η υποχρέωση 
ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων 
συμπληρώνει τις διατάξεις της ανωτέρω 
οδηγίας, η οποία απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν ώστε, όταν τα 

(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 κράτη μέλη 
πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειες 
τους, κατά προτεραιότητα, σε μέτρα με 
την μεγαλύτερη επίδραση από πλευράς 
οικονομικής απόδοσης στον τομέα της 
εξοικονόμησης ενέργειας, ιδίως για την 
προώθηση της ανακαίνισης υφισταμένων 
κτιρίων και τον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη και η 
προσιτότητα των μέτρων αυτών για τους 
πολίτες. 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 
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υπάρχοντα κτίρια υποβάλλονται σε 
μείζονα ανακαίνιση, η ενεργειακή τους 
απόδοση αναβαθμίζεται ούτως ώστε τα 
κτίρια να πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

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. 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.

Or. en

Τροπολογία 182
Francisco Sosa Wagner

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 

(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 διασφαλιστεί 
αυτό, η οδηγία πρέπει να διατηρήσει τη 
μακρόπνοη προοπτική της και να 
συμβάλει στην κατάρτιση εθνικών 
σχεδίων για τη δραστική περικοπή της 
ενεργειακής κατανάλωσης τόσο στα 
δημόσια όσο και στα ιδιωτικά κτίρια 
μέχρι το 2050. Τα κτίρια που ανήκουν σε 
δημόσιους φορείς αντιπροσωπεύουν 
σημαντικό μερίδιο του κτιριακού 
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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. 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.

δυναμικού και τυγχάνουν μεγάλης 
προβολής στη δημόσια ζωή. Επομένως, 
είναι σκόπιμο να καθοριστεί ένα ετήσιο 
και μακροπρόθεσμο ποσοστό για τη 
βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς
όλων των κτιρίων που ανήκουν ή 
καταλαμβάνονται από 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 κτιρίων. 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας στα υπάρχοντα κτίρια πρέπει να 
θεωρηθεί με μακροπρόθεσμη προοπτική και όχι απλώς σε σχέση με το 2020. Έχει ζωτική
σημασία μια μακρόπνοη προοπτική (2050) για να συμφιλιωθούν οι κλιματικοί στόχοι και η 
ενεργειακή απόδοση.

Τροπολογία 183
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό 
ανακαινιζόμενων κτιρίων, δεδομένου ότι ο 

(15) Πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό 
ανακαινιζόμενων κτιρίων, δεδομένου ότι ο 
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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 κτιρίων. 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.

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, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο 
η πυρασφάλεια του κτιρίου κατά τη 
διάρκεια της ανακαίνισης και 
κατοίκησης. Οι ανακαινίσεις αυτές 
πρέπει να διενεργούνται συνεκτιμώντας 
τις κλιματικές και τοπικές συνθήκες, 
καθώς και με σεβασμό των απαιτήσεων 
όσον αφορά το κλίμα των εσωτερικών 
χώρων, την προσβασιμότητα και άλλες 
απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας, 
καθώς και την προβλεπόμενη χρήση του 
κτιρίου. 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. 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way.Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arriveIn addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings.This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

Τροπολογία 184
Giles Chichester

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 

(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 διασφαλιστεί 
αυτό, έχει ζωτική σημασία η παρούσα 
οδηγία να διατηρήσει μακρόπνοη
προοπτική και να εκπονήσει οδικούς 
χάρτες για δραστική μείωση της χρήσης 
ενέργειας, τόσο στα ιδιωτικά όσο και στα 
δημόσια κτίρια μέχρι το 2050. Τα κτίρια 
που ανήκουν ή στεγάζουν δημόσιους 
φορείς αντιπροσωπεύουν σημαντικό 
μερίδιο του κτιριακού δυναμικού και 
τυγχάνουν μεγάλης προβολής στη δημόσια 
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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. 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.

ζωή. Επομένως, είναι σκόπιμο να 
καθοριστεί ένας μακροπτόθεσμος στόχος 
και ένα ετήσιο ποσοστό όσον αφορά τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων που ανήκουν ή στεγάζουν
δημόσιους φορείς με σκοπό την 
αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσής 
τους. Το μέτρο αυτό προϋποθέτει 
αυξημένο ποσοστό ανακαίνισης και 
ριζικές ανακαινίσεις 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 λειτουργήσει για να 
διευκολύνει την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων αυτών. 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.

Or. en

Τροπολογία 185
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 

(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 
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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 κτιρίων. 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.

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 κτιρίων. Η υποχρέωση 
ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων 
συμπληρώνει τις διατάξεις της ανωτέρω 
οδηγίας, η οποία απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν ώστε, όταν τα 
υπάρχοντα κτίρια υποβάλλονται σε 
μείζονα ανακαίνιση, η ενεργειακή τους 
απόδοση αναβαθμίζεται ούτως ώστε τα 
κτίρια να πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη 
διασφάλιση καλής ποιότητας του αέρα 
εσωτερικών χώρων, επί παραδείγματι, 
μέσω κατάλληλων απαιτήσεων όσον 
αφορά τον αερισμό και τη χρήση 
οικοδομικών υλικών, εξοπλισμού και 
προϊόντων με χαμηλές εκπομπές. Στις 
περιπτώσεις που τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης αφορούν δημόσια κτίρια όπως 
παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία ή 
σχολεία, διενεργείται και αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στην υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 186
Fiona Hall

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 κτιρίων. Η υποχρέωση 
ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων 
συμπληρώνει τις διατάξεις της ανωτέρω 
οδηγίας, η οποία απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να μεριμνήσουν ώστε, όταν τα 

(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. Κατά συνέπεια, έχει 
εξαιρετική σημασία η εστίαση να 
επικεντρωθεί στη μακρόπνοη προοπτική 
της σημαντικής μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας του δημόσιου και 
ιδιωτικού κτιριακού δυναμικού, περίπου 
κατά 80% μέχρι το 2050 και την 
κατάρτιση οδικών χαρτών στο πλαίσιο 
των εθνικών σχεδίων που απαιτούνται 
βάσει της οδηγίας 2010/31/EΕ. 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 ή στεγάζουν 
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 
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υπάρχοντα κτίρια υποβάλλονται σε 
μείζονα ανακαίνιση, η ενεργειακή τους 
απόδοση αναβαθμίζεται ούτως ώστε τα 
κτίρια να πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

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. 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.

Or. en

Τροπολογία 187
Henri Weber

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 

(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 το σκοπό αυτό, 
η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
ενδιάμεσα στάδια προκειμένου να 
επισπεύσουν τις απαντήσεις στην ανάγκη 
ανακαίνισης του συνόλου των κτιρίων 
έως το 2050. Τα κτίρια που ανήκουν σε 
δημόσιους φορείς ή στα οποία 
στεγάζονται δημόσιες αρχές 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του 
κτιριακού δυναμικού και τυγχάνουν 
μεγάλης προβολής στη δημόσια ζωή.
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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. 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.

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 κτιρίων. 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.

Or. fr

Τροπολογία 188
Bendt Bendtsen

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 

(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 
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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 κτιρίων. 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.

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. Οι ανακαινίσεις που 
εστιάζουν στο κτιριακό κέλυφος και 
πραγματοποιούνται σε κτίρια που δεν 
συγκαταλέγονται στις χειρότερες κλάσεις 
ενεργειακών επιδόσεων αποτελούν 
αναγκαία συνιστώσα των διατάξεων που 
αφορούν το ποσοστό ανακαίνισης και 
πρέπει να προωθούνται. 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. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτιστοποίηση των κτιριακών στοιχείων σε ad-hoc βάση μπορεί να λειτουργήσει σε βάρος 
της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο μεταγενέστερης αλλαγής ή βελτιστοποίησης άλλων 
κτιριακών στοιχείων. Σε μια μεταγενέστερη ανακαίνιση ενδεχομένως να χρειασθεί η 
αντικατάσταση των στοιχείων αυτών λόγω των συνεργειών που θα μπορούσαν σε διαφορετική 
περίπτωση να απολεσθούν. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι θα είναι δύσκολο να υπάρξει εύλογη 
εξοικονόμηση σε μια μεταγενέστερη εκ βάθρων ανακαίνιση, καθόσον η βέλτιστη σύμβαση 
προϋποθέτει περισσότερα έργα που θα περιλαμβάνουν τόσο επιφανειακές όσο και ριζικές 
ανακαινίσεις.
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Τροπολογία 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 κτιρίων. 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 για μεγαλύτερη ενεργειακή 
απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Τα 
κτίρια που ανήκουν σε δημόσιους φορείς 
αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο του 
κτιριακού δυναμικού και τυγχάνουν 
μεγάλης προβολής στη δημόσια ζωή. 
Επομένως, είναι σκόπιμο, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τα σφιχτά δημόσια 
οικονομικά, να καθοριστεί ένα 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 κτιρίων. 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.

Or. en
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Τροπολογία 190
Lambert van Nistelrooij

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 κτιρίων. 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. 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 κτιρίων. 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. Ο 
ορισμός των «δημοσίων κτιρίων» 
περιλαμβάνει τα γραφεία δημοσίων 
οργανισμών, όπως εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών 
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κυβερνήσεων, αλλά αποκλείει δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως τα σχολεία και τα 
μουσεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του «δημόσιου κτιρίου» απαιτεί συνοπτικό ορισμό προκειμένου να αποτραπούν οι 
περιττές ή ακούσιες νομικές διενέξεις.

Τροπολογία 191
Michael Theurer

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 κτιρίων. Η υποχρέωση 

(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, πρέπει να βελτιωθεί η 
ενεργειακή απόδοσή 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 κτιρίων. Η υποχρέωση 
ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων 
συμπληρώνει τις διατάξεις της ανωτέρω 
οδηγίας, η οποία απαιτεί από τα κράτη 
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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.

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. de

Τροπολογία 192
Robert Goebbels

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 

(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 
δραστική μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου. 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 κτιρίων. Η υποχρέωση 
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απόδοση των κτιρίων. 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.

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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός στόχων έως το 2050 είναι ψευδαίσθηση. Η Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί 
στην επίτευξη των στόχων της έως το 2020, και να προβλέψει το πολύ στόχους για την επόμενη 
δεκαετία. Η αναφορά σε στόχους έως το 2050 είναι καθαρή δημαγωγία. Κανείς δεν είναι σε 
θέση να προβλέψει τις τεχνολογικές και τις πολιτικές εξελίξεις έως το 2050.

Τροπολογία 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 
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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 κτιρίων. 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.

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 κτιρίων. Η σύσταση για 
ετήσια ανακαίνιση ποσοστού του 
δημοσίου κτιριακού δυναμικού
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.

Or. en

Τροπολογία 194
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 a) λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτίρια 
αντιπροσωπεύουν το 40% περίπου της 
τελικής χρήσης της ενέργειας στην 
Ευρώπη, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε 
θέση να εφαρμόσει ισχυρή δράση που θα 
στοχεύει στο σύνολο των κτιρίων, ιδίως 
στην προοπτική των στόχων της μείωσης 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
έως το 2020 και το 2050.  Πέραν του 
υποδειγματικού ρόλου που θα πρέπει να 
διαδραματίζει ο δημόσιος τομέας στο 
θέμα της ανακαίνισης των κτιρίων, τα 
κράτη μέλη, σε μια μακροπρόθεσμη 
προοπτική και σε πλαίσιο σεβασμού των 
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αρχών της επικουρικότητας, θα πρέπει να 
ορίσουν οδικούς χάρτες για την 
ανακαίνιση των δημόσιων κτιρίων, των 
κατοικιών και των ιδιωτικών κτιρίων μη 
οικιστικής χρήσης. 

Or. fr

Τροπολογία 195
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε 
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, όπως τα σχέδια που εκπονούνται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το 
Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και 
ολοκληρωμένες πολεοδομικές 
προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τις 
μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια ή 
στους τρόπους μεταφοράς. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους δήμους και 
τους λοιπούς δημόσιους φορείς να 
εγκρίνουν ολοκληρωμένα και βιώσιμα 
σχέδια ενεργειακής απόδοσης με σαφείς 
στόχους, να επιδιώξουν τη συμμετοχή των 
πολιτών στην εκπόνηση και εφαρμογή 
τους και να τους ενημερώσουν επαρκώς 
για το περιεχόμενο και την πρόοδό τους 
στην επίτευξη των στόχων. Τα σχέδια αυτά 
μπορούν να αποφέρουν σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά αν 
υλοποιηθούν με συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης που επιτρέπουν τους οικείους 
δημόσιους φορείς να διαχειρίζονται 
καλύτερα την ενεργειακή τους 
κατανάλωση. Πρέπει να ενθαρρύνεται η 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πόλεων, 

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε 
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, όπως τα σχέδια που εκπονούνται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το 
Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και 
ολοκληρωμένες πολεοδομικές 
προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τις 
μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια ή 
στους τρόπους μεταφοράς, ώστε να 
σχεδιαστούν «πόλεις και περιοχές με 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας». Στο 
πλαίσιο της έννοιας των «πόλεων και 
περιφερειών με χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας» τα ενεργειακά θέματα 
θεωρούνται ζωτική συνιστώσα της 
αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης 
ενταγμένη στις τοπικές διαδικασίες 
δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η έννοια 
αυτή δεν καλύπτει αποκλειστικά τις 
μεγάλες πόλεις, αλλά και τους δήμους που 
βρίσκονται στις κατεξοχήν αγροτικές 
περιοχές.  Ως προϋπόθεση για τα 
ολοκληρωμένα και βιώσιμα σχέδια 
ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη θα
πρέπει να ενθαρρύνουν τις τοπικές αρχές 
να ορίσουν τέτοιου είδους στρατηγικές 
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κωμοπόλεων και λοιπών δημόσιων φορέων 
με αντικείμενο τις πλέον καινοτόμες 
εμπειρίες.

τοπικής ανάπτυξης με βάση το διάλογο 
με το κοινό της περιοχής, τους
εμπορικούς και κοινωνικούς εταίρους. 
Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους δήμους και τους 
λοιπούς δημόσιους φορείς να εγκρίνουν 
ολοκληρωμένα και βιώσιμα σχέδια 
ενεργειακής απόδοσης με σαφείς στόχους, 
να επιδιώξουν τη συμμετοχή των πολιτών 
στην εκπόνηση και εφαρμογή τους και να 
τους ενημερώσουν επαρκώς για το 
περιεχόμενο και την πρόοδό τους στην 
επίτευξη των στόχων. Τα σχέδια αυτά 
μπορούν να αποφέρουν σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά αν 
υλοποιηθούν με συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης που επιτρέπουν τους οικείους 
δημόσιους φορείς να διαχειρίζονται 
καλύτερα την ενεργειακή τους 
κατανάλωση. Πρέπει να ενθαρρύνεται η 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πόλεων, 
κωμοπόλεων και λοιπών δημόσιων φορέων 
με αντικείμενο τις πλέον καινοτόμες 
εμπειρίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Τροπολογία 196
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε 
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, όπως τα σχέδια που εκπονούνται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το 
Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και 
ολοκληρωμένες πολεοδομικές 
προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τις 
μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια ή 
στους τρόπους μεταφοράς. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους δήμους και 
τους λοιπούς δημόσιους φορείς να 
εγκρίνουν ολοκληρωμένα και βιώσιμα 
σχέδια ενεργειακής απόδοσης με σαφείς 
στόχους, να επιδιώξουν τη συμμετοχή των 
πολιτών στην εκπόνηση και εφαρμογή 
τους και να τους ενημερώσουν επαρκώς 
για το περιεχόμενο και την πρόοδό τους 
στην επίτευξη των στόχων. Τα σχέδια αυτά 
μπορούν να αποφέρουν σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά αν 
υλοποιηθούν με συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης που επιτρέπουν τους οικείους 
δημόσιους φορείς να διαχειρίζονται 
καλύτερα την ενεργειακή τους 
κατανάλωση. Πρέπει να ενθαρρύνεται η 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πόλεων, 
κωμοπόλεων και λοιπών δημόσιων φορέων 
με αντικείμενο τις πλέον καινοτόμες 
εμπειρίες.

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε 
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, όπως τα σχέδια που εκπονούνται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το 
Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και 
ολοκληρωμένες πολεοδομικές 
προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τις 
μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια ή 
στους τρόπους μεταφοράς, προκειμένου να 
σχεδιαστούν «πόλεις και περιφέρειες με 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας». Στο 
πλαίσιο της έννοιας των «πόλεων και 
περιφερειών με χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας» τα ενεργειακά θέματα 
θεωρούνται ζωτική συνιστώσα της 
αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης 
ενταγμένη στις τοπικές διαδικασίες 
δημοκρατικής διακυβέρνησης. Πρέπει να 
καλύπτουν όχι μόνο τις πόλεις αλλά και 
τις κωμοπόλεις και κοινότητες που 
βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε αγροτικές 
περιοχές. Ως προϋπόθεση για τα 
ολοκληρωμένα και βιώσιμα σχέδια 
ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν τις τοπικές αρχές 
να θεσπίζουν τέτοιου είδους στρατηγικές 
τοπικής ανάπτυξης με βάση τον διάλογο 
με το κοινό της περιοχής, τους 
εμπορικούς και κοινωνικούς εταίρους. Τα 
κράτη μέλη πρέπει, στις περιπτώσεις 
αυτές, να ενθαρρύνουν τους δήμους και 
τους λοιπούς δημόσιους φορείς να 
εγκρίνουν ολοκληρωμένα και βιώσιμα 
σχέδια ενεργειακής απόδοσης με σαφείς 
στόχους, να επιδιώξουν τη συμμετοχή των 
τοπικών εταίρων και των πολιτών στην 
εκπόνηση και εφαρμογή τους και να τους 
ενημερώσουν επαρκώς για το περιεχόμενο 
και την πρόοδό τους στην επίτευξη των 
στόχων. Τα σχέδια αυτά μπορούν να 
αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση 
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ενέργειας, ειδικά αν υλοποιηθούν με 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης που 
επιτρέπουν τους οικείους δημόσιους 
φορείς να διαχειρίζονται καλύτερα την 
ενεργειακή τους κατανάλωση. Πρέπει να 
ενθαρρύνεται η ανταλλαγή εμπειριών 
μεταξύ πόλεων, κωμοπόλεων και λοιπών 
δημόσιων φορέων με αντικείμενο τις πλέον 
καινοτόμες εμπειρίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.

Τροπολογία 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε 
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, όπως τα σχέδια που εκπονούνται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το 
Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και 
ολοκληρωμένες πολεοδομικές 
προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τις 
μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια ή 
στους τρόπους μεταφοράς. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους δήμους και 
τους λοιπούς δημόσιους φορείς να 
εγκρίνουν ολοκληρωμένα και βιώσιμα 

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε 
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, όπως τα σχέδια που εκπονούνται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το 
Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και 
ολοκληρωμένες πολεοδομικές 
προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τις 
μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια ή 
στους τρόπους μεταφοράς. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρύνουν τις τοπικές αρχές 
να θεσπίζουν τοπικές αναπτυξιακές 
στρατηγικές που να βασίζονται στον 



AM\882686EL.doc 73/112 PE475.873v01-00

EL

σχέδια ενεργειακής απόδοσης με σαφείς 
στόχους, να επιδιώξουν τη συμμετοχή των 
πολιτών στην εκπόνηση και εφαρμογή 
τους και να τους ενημερώσουν επαρκώς 
για το περιεχόμενο και την πρόοδό τους 
στην επίτευξη των στόχων. Τα σχέδια αυτά 
μπορούν να αποφέρουν σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά αν 
υλοποιηθούν με συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης που επιτρέπουν τους οικείους 
δημόσιους φορείς να διαχειρίζονται 
καλύτερα την ενεργειακή τους 
κατανάλωση. Πρέπει να ενθαρρύνεται η 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πόλεων, 
κωμοπόλεων και λοιπών δημόσιων φορέων 
με αντικείμενο τις πλέον καινοτόμες 
εμπειρίες.

διάλογο με το τοπικό κοινό, τους 
εμπορικούς και κοινωνικούς φορείς, όπου 
περιλαμβάνονται και οι κοινωνικοί 
εταίροι. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους δήμους και τους λοιπούς 
δημόσιους φορείς να εγκρίνουν 
ολοκληρωμένα και βιώσιμα σχέδια 
ενεργειακής απόδοσης με σαφείς στόχους, 
να επιδιώξουν τη συμμετοχή των τοπικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
κοινωνικών εταίρων και των πολιτών 
στην εκπόνηση και εφαρμογή τους να 
εξασφαλίσουν προγράμματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης για τους εργαζόμενους 
και τους επιχειρηματίες, προκειμένου να 
τους συνδράμουν για να αναπτύξουν τα 
απαιτούμενα προσόντα και να 
ενημερώσουν επαρκώς αυτούς και τους 
πολίτες για το περιεχόμενο και την πρόοδό 
τους στην επίτευξη των στόχων. Τα σχέδια 
αυτά μπορούν να αποφέρουν σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά αν 
υλοποιηθούν με συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης που επιτρέπουν τους οικείους 
δημόσιους φορείς να διαχειρίζονται 
καλύτερα την ενεργειακή τους 
κατανάλωση. Πρέπει να ενθαρρύνεται η 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πόλεων, 
κωμοπόλεων και λοιπών δημόσιων φορέων 
καθώς και μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων, με αντικείμενο τις πλέον 
καινοτόμες εμπειρίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπλοκή και συμμετοχή των εργαζομένων στα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης έχει 
κομβική σημασία για την επιτυχία τους. Για να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους, τεράστια 
σημασία έχει η πλήρης εμπλοκή των εργαζομένων μέσω του κοινωνικού διαλόγου στη 
διατύπωση της πολιτικής για την προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Κατά 
συνέπεια, η οδηγία πρέπει να ενσωματώνει την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου ως 
αναγκαίου εργαλείου για την επίτευξη των στόχων.

Τροπολογία 198
Lena Kolarska-Bobińska,
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε 
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, όπως τα σχέδια που εκπονούνται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το 
Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και 
ολοκληρωμένες πολεοδομικές 
προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τις 
μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια ή 
στους τρόπους μεταφοράς. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους δήμους και 
τους λοιπούς δημόσιους φορείς να 
εγκρίνουν ολοκληρωμένα και βιώσιμα 
σχέδια ενεργειακής απόδοσης με σαφείς 
στόχους, να επιδιώξουν τη συμμετοχή των 
πολιτών στην εκπόνηση και εφαρμογή 
τους και να τους ενημερώσουν επαρκώς 
για το περιεχόμενο και την πρόοδό τους 
στην επίτευξη των στόχων. Τα σχέδια αυτά 
μπορούν να αποφέρουν σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά αν 
υλοποιηθούν με συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης που επιτρέπουν τους οικείους 
δημόσιους φορείς να διαχειρίζονται 
καλύτερα την ενεργειακή τους 
κατανάλωση. Πρέπει να ενθαρρύνεται η 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πόλεων, 
κωμοπόλεων και λοιπών δημόσιων φορέων 
με αντικείμενο τις πλέον καινοτόμες 
εμπειρίες.

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε 
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, όπως τα σχέδια που εκπονούνται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το 
Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και 
ολοκληρωμένες πολεοδομικές 
προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τις 
μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια ή 
στους τρόπους μεταφοράς. Ως 
προϋπόθεση των τοπικών 
ενσωματωμένων και βιώσιμων σχεδίων 
ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρύνουν τις τοπικές αρχές 
να θεσπίζουν τοπικές αναπτυξιακές 
στρατηγικές που να βασίζονται στον 
διάλογο με τους τοπικούς φορείς και να 
ενθαρρύνουν περαιτέρω τους δήμους και 
τους λοιπούς δημόσιους φορείς να 
εγκρίνουν ολοκληρωμένα και βιώσιμα 
σχέδια ενεργειακής απόδοσης με σαφείς 
στόχους, να επιδιώξουν τη συμμετοχή των
τοπικών φορέων και των πολιτών στην 
εκπόνηση και εφαρμογή τους και να τους 
ενημερώσουν επαρκώς για το περιεχόμενο 
και την πρόοδό τους στην επίτευξη των 
στόχων. Τα σχέδια αυτά μπορούν να 
αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση 
ενέργειας, ειδικά αν υλοποιηθούν με 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης που 
επιτρέπουν τους οικείους δημόσιους 
φορείς να διαχειρίζονται καλύτερα την 
ενεργειακή τους κατανάλωση. Πρέπει να 
ενθαρρύνεται η ανταλλαγή εμπειριών 
μεταξύ πόλεων, κωμοπόλεων και λοιπών 
δημόσιων φορέων με αντικείμενο τις πλέον 
καινοτόμες εμπειρίες.
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Τροπολογία 199
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε 
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, όπως τα σχέδια που 
εκπονούνται στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για το Σύμφωνο των 
Δημάρχων, καθώς και ολοκληρωμένες 
πολεοδομικές προσεγγίσεις που 
υπερβαίνουν τις μεμονωμένες παρεμβάσεις 
στα κτίρια ή στους τρόπους μεταφοράς. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τους 
δήμους και τους λοιπούς δημόσιους φορείς 
να εγκρίνουν ολοκληρωμένα και βιώσιμα 
σχέδια ενεργειακής απόδοσης με σαφείς 
στόχους, να επιδιώξουν τη συμμετοχή των 
πολιτών στην εκπόνηση και εφαρμογή 
τους και να τους ενημερώσουν επαρκώς 
για το περιεχόμενο και την πρόοδό τους 
στην επίτευξη των στόχων. Τα σχέδια αυτά 
μπορούν να αποφέρουν σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά αν 
υλοποιηθούν με συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης που επιτρέπουν τους οικείους 
δημόσιους φορείς να διαχειρίζονται 
καλύτερα την ενεργειακή τους 
κατανάλωση. Πρέπει να ενθαρρύνεται η 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πόλεων, 
κωμοπόλεων και λοιπών δημόσιων φορέων 
με αντικείμενο τις πλέον καινοτόμες 
εμπειρίες.

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε 
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, καθώς και ολοκληρωμένες 
πολεοδομικές προσεγγίσεις που 
υπερβαίνουν τις μεμονωμένες παρεμβάσεις 
στα κτίρια ή στους τρόπους μεταφοράς. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τους 
δήμους και τους λοιπούς δημόσιους φορείς 
να εγκρίνουν ολοκληρωμένα και βιώσιμα 
σχέδια ενεργειακής απόδοσης με σαφείς 
στόχους, να επιδιώξουν τη συμμετοχή των 
πολιτών στην εκπόνηση και εφαρμογή 
τους και να τους ενημερώσουν επαρκώς 
για το περιεχόμενο και την πρόοδό τους 
στην επίτευξη των στόχων. Τα σχέδια αυτά 
μπορούν να αποφέρουν σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά αν 
υλοποιηθούν με συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης που επιτρέπουν τους οικείους 
δημόσιους φορείς να διαχειρίζονται 
καλύτερα την ενεργειακή τους 
κατανάλωση, και αν ακολουθηθούν 
πραγματικά ολιστικές προσεγγίσεις. 
Πρέπει να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ πόλεων, κωμοπόλεων 
και λοιπών δημόσιων φορέων με 
αντικείμενο τις πλέον καινοτόμες 
εμπειρίες.
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Τροπολογία 200
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, όπως τα σχέδια που εκπονούνται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το 
Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και 
ολοκληρωμένες πολεοδομικές 
προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τις 
μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια ή 
στους τρόπους μεταφοράς. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους δήμους και 
τους λοιπούς δημόσιους φορείς να 
εγκρίνουν ολοκληρωμένα και βιώσιμα 
σχέδια ενεργειακής απόδοσης με σαφείς 
στόχους, να επιδιώξουν τη συμμετοχή των 
πολιτών στην εκπόνηση και εφαρμογή 
τους και να τους ενημερώσουν επαρκώς 
για το περιεχόμενο και την πρόοδό τους 
στην επίτευξη των στόχων. Τα σχέδια αυτά 
μπορούν να αποφέρουν σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά αν 
υλοποιηθούν με συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης που επιτρέπουν τους οικείους 
δημόσιους φορείς να διαχειρίζονται 
καλύτερα την ενεργειακή τους 
κατανάλωση. Πρέπει να ενθαρρύνεται η 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πόλεων, 
κωμοπόλεων και λοιπών δημόσιων φορέων 
με αντικείμενο τις πλέον καινοτόμες 
εμπειρίες.

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε 
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, όπως τα σχέδια που εκπονούνται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το 
Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και 
ολοκληρωμένες πολεοδομικές 
προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τις 
μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια ή 
στους τρόπους μεταφοράς. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους δήμους και 
τους λοιπούς δημόσιους φορείς να 
εγκρίνουν ολοκληρωμένα, πλήρη και 
βιώσιμα σχέδια ενεργειακής απόδοσης με 
σαφείς στόχους, να επιδιώξουν τη 
συμμετοχή των τοπικών φορέων και των 
πολιτών στην εκπόνηση και εφαρμογή 
τους και να τους ενημερώνουν διαρκώς 
και επαρκώς για το περιεχόμενο και την 
πρόοδό τους στην επίτευξη των στόχων. 
Τα σχέδια αυτά μπορούν να αποφέρουν 
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά 
αν υλοποιηθούν με συστήματα 
ενεργειακής διαχείρισης που επιτρέπουν 
τους οικείους δημόσιους φορείς να 
διαχειρίζονται καλύτερα την ενεργειακή 
τους κατανάλωση. Πρέπει να ενθαρρύνεται 
η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πόλεων, 
κωμοπόλεων και λοιπών δημόσιων φορέων 
με αντικείμενο τις πλέον καινοτόμες 
εμπειρίες.
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Τροπολογία 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζονται όσον
αφορά την εφαρμογή των ελέγχων της 
κατανάλωσης καθόσον οι κοινότητες που 
έχουν υπογράψει το Σύμφωνο των 
Δημάρχων αντιμετωπίζουν σημαντικά 
εμπόδια για την αξιολόγηση των 
δεδομένων όσον αφορά τη χρήση 
ενέργειας αποκεντρωμένων με βάση τις 
κατηγορίες που πρότεινε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Or. es

Τροπολογία 202
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά την αγορά ορισμένων 
προϊόντων και υπηρεσιών, και την αγορά 
και ενοικίαση κτιρίων, οι δημόσιοι φορείς 
που συνάπτουν συμβάσεις δημοσίων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών πρέπει να 
δίνουν το παράδειγμα και να λαμβάνουν 
αποφάσεις αγοράς με γνώμονα την 
ενεργειακή απόδοση. Ωστόσο, δεν πρέπει 
να θίγονται οι διατάξεις των οδηγιών της 
ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

(17) Όσον αφορά την αγορά ορισμένων 
προϊόντων και υπηρεσιών, και την αγορά 
και ενοικίαση κτιρίων, οι δημόσιοι φορείς 
που συνάπτουν συμβάσεις δημοσίων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών πρέπει να 
δίνουν το παράδειγμα και να λαμβάνουν 
αποφάσεις αγοράς με γνώμονα την 
ενεργειακή απόδοση, στις περιπτώσεις 
που αυτό είναι οικονομικά αποδοτικό και 
πρακτικό. Ωστόσο, δεν πρέπει να θίγονται 
οι διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ για τις 
δημόσιες συμβάσεις.

Or. en
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Τροπολογία 203
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά την αγορά ορισμένων 
προϊόντων και υπηρεσιών, και την αγορά 
και ενοικίαση κτιρίων, οι δημόσιοι φορείς 
που συνάπτουν συμβάσεις δημοσίων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών πρέπει να 
δίνουν το παράδειγμα και να λαμβάνουν 
αποφάσεις αγοράς με γνώμονα την 
ενεργειακή απόδοση. Ωστόσο, δεν πρέπει 
να θίγονται οι διατάξεις των οδηγιών της 
ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

(17) Όσον αφορά την αγορά ορισμένων 
προϊόντων και υπηρεσιών, και την αγορά 
και ενοικίαση κτιρίων, οι δημόσιοι φορείς 
που συνάπτουν συμβάσεις δημοσίων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών πρέπει να 
δίνουν το παράδειγμα και να λαμβάνουν 
αποφάσεις αγοράς με γνώμονα την 
ενεργειακή απόδοση. Ωστόσο, πρέπει να 
μην θίγονται οι διατάξεις των οδηγιών της 
ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και να 
διασφαλίζεται η οικονομική 
αποδοτικότητα.

Or. de

Τροπολογία 204
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά την αγορά ορισμένων 
προϊόντων και υπηρεσιών, και την αγορά 
και ενοικίαση κτιρίων, οι δημόσιοι φορείς 
που συνάπτουν συμβάσεις δημοσίων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών πρέπει να 
δίνουν το παράδειγμα και να λαμβάνουν 
αποφάσεις αγοράς με γνώμονα την 
ενεργειακή απόδοση. Ωστόσο, δεν πρέπει 
να θίγονται οι διατάξεις των οδηγιών της 
ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

(17) Όσον αφορά την αγορά ορισμένων 
προϊόντων και υπηρεσιών, και την αγορά 
και ενοικίαση κτιρίων, οι δημόσιοι φορείς 
που συνάπτουν συμβάσεις δημοσίων 
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών πρέπει να 
δίνουν το παράδειγμα και να λαμβάνουν 
αποφάσεις αγοράς με γνώμονα την 
ενεργειακή και οικονομική απόδοση. 
Ωστόσο, δεν πρέπει να θίγονται οι 
διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ για τις 
δημόσιες συμβάσεις.
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Τροπολογία 205
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτίρια
αντιπροσωπεύουν το 40% της τελικής 
χρήσης ενέργειας στην ΕΕ και το 36% 
των εκπομπών CO2, και δεδομένου ότι ο 
οδικός χάρτης για τη μετάβαση στην 
οικονομία χαμηλού άνθρακα το 2050 
καθιερώνει στόχο μείωσης των εκπομπών 
από τον κτιριακό τομέα κατά 90% , ο 
στόχος αυτός θα επιτευχθεί μόνο αν η ΕΕ 
αναλάβει ενεργό δράση στο κτιριακό 
δυναμικό συνολικά, ως ουσιώδες τμήμα 
της ενεργειακής υποδομής της. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο, 
ακολουθώντας τον παραδειγματικό ρόλο 
του δημόσιου τομέα στην ανακαίνιση 
κτιρίων, τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
μακρόπνοης προοπτικής και με σεβασμό 
στην αρχή της επικουρικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης, πρέπει επίσης να 
ανοίξουν τον δρόμο για την ανακαίνιση 
των εμπορικών και ιδιωτικών κτιρίων.

Or. es

Αιτιολόγηση

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Τροπολογία 206
Giles Chichester
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 a) Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κτίρια 
αντιπροσωπεύουν το 40% της τελικής 
χρήσης ενέργειας στην ΕΕ και το 36% 
των εκπομπών CO2, και δεδομένου ότι ο 
οδικός χάρτης για τη μετάβαση στην 
οικονομία χαμηλού άνθρακα το 2050 
καθιερώνει στόχο μείωσης των εκπομπών 
από τον κτιριακό τομέα κατά 90% , ο 
στόχος αυτός θα επιτευχθεί μόνο αν η ΕΕ 
αναλάβει ενεργό δράση στο κτιριακό 
δυναμικό συνολικά, ως ουσιώδες τμήμα 
της ενεργειακής υποδομής της. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο, 
ακολουθώντας τον παραδειγματικό ρόλο 
του δημόσιου τομέα στην ανακαίνιση 
κτιρίων, τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο 
μακρόπνοης προοπτικής και με σεβασμό 
στην αρχή της επικουρικότητας και της 
οικονομικής απόδοσης, πρέπει επίσης να 
ανοίξουν τον δρόμο για την ανακαίνιση 
των εμπορικών και ιδιωτικών κτιρίων.

Or. en

Τροπολογία 207
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 a) τα κτίρια αντιπροσωπεύουν το 40% 
της τελικής χρήσης ενέργειας στην ΕΕ 
και το 36% των εκπομπών CO2. Ο οδικός 
χάρτης για τη μετάβαση στην οικονομία 
χαμηλού άνθρακα το 2050 καθιερώνει 
στόχο μείωσης των εκπομπών από τον 
κτιριακό τομέα κατά 90% , ο οποίος θα 
επιτευχθεί μόνο αν η ΕΕ αναλάβει ενεργό 
δράση στο κτιριακό δυναμικό συνολικά. 
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Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα 
κράτη μέλη, στο πλαίσιο μακρόπνοης 
προοπτικής και με σεβασμό στην αρχή 
της επικουρικότητας και οικονομικήα 
απόδοσης, πρέπει για να υιοθετήσουν 
αποτελεσματικές στρατηγικές για 
ενεργειακές βελτιώσεις τον κτιριακό 
τομέα επίσης να ανοίξουν τον δρόμο για
την ανακαίνιση των εμπορικών και 
ιδιωτικών κτιρίων.

Or. en

Τροπολογία 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 a) Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει 
επίσης να δώσουν το σωστό παράδειγμα 
ενοικιάζοντας και αγοράζοντας μόνο 
προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια με την
υψηλότερη διαθέσιμη κλάση ενεργειακής 
επίδοσης.

Or. en

Τροπολογία 209
Vicky Ford

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» 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» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

Or. en

Τροπολογία 210
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Η εκτίμηση της δυνατότητας 
καθιέρωσης ενός καθεστώτος «λευκών 
πιστοποιητικών» σε επίπεδο Ένωσης, που 
σε ορισμένα κράτη μέλη οδήγησε σε πολύ 
περιορισμένη εξοικονόμηση, κατέδειξε 
ότι, στην παρούσα κατάσταση, ένα τέτοιο 
καθεστώς θα δημιουργούσε υπερβολικό 
διοικητικό κόστος και ότι υπάρχει κίνδυνος 
η εξοικονόμηση ενέργειας να 
συγκεντρωθεί σε ορισμένα κράτη μέλη και 
να μην καθιερωθεί σε ολόκληρη την 
Ένωση. Ο τελευταίος στόχος μπορεί να 
επιτευχθεί καλύτερα, τουλάχιστον στην 
παρούσα φάση, μέσω των εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης ή άλλων 
εναλλακτικών μέτρων που επιτυγχάνουν το 
ίδιο μέγεθος εξοικονομούμενης ενέργειας. 
Είναι σκόπιμο οι φιλόδοξοι στόχοι των εν 
λόγω καθεστώτων και, πάνω από όλα, οι 
μέθοδοι υπολογισμού, 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 
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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 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Νόμος για τις 
μικρές επιχειρήσεις» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

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 από τη
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 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» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

Or. de

Τροπολογία 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

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, 

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

ένα τέτοιο καθεστώς θα δημιουργούσε 
υπερβολικό διοικητικό κόστος και ότι 
υπάρχει κίνδυνος η εξοικονόμηση 
ενέργειας να συγκεντρωθεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη και να μην καθιερωθεί σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ο στόχος της 
εξοικονόμησης ενέργειας 20% μέχρι το 
2020 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, 
διασφαλίζοντας έτσι ότι κάθε κράτος 
μέλος θα επωφεληθεί από τα οικονομικά 
και κοινωνικά πλεονεκτήματα που 
απορρέουν από τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, είναι 
σκόπιμο οι φιλόδοξοι στόχοι των 
καθεστώτων υποχρέωσης όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση 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. 
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μέλη να εξαιρούν τις μικρές εταιρείες από 
την υποχρέωση ενεργειακής απόδοσης. Η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Νόμος για τις 
μικρές επιχειρήσεις» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

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» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

Or. en

Τροπολογία 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Η εκτίμηση της δυνατότητας 
καθιέρωσης ενός καθεστώτος «λευκών 
πιστοποιητικών» σε επίπεδο Ένωσης 
κατέδειξε ότι, στην παρούσα κατάσταση, 
ένα τέτοιο καθεστώς θα δημιουργούσε 
υπερβολικό διοικητικό κόστος και ότι 
υπάρχει κίνδυνος η εξοικονόμηση 
ενέργειας να συγκεντρωθεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη και να μην καθιερωθεί σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ο τελευταίος 
στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, 
τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μέσω 
των εθνικών καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή 
άλλων εναλλακτικών μέτρων που 
επιτυγχάνουν το ίδιο μέγεθος 
εξοικονομούμενης ενέργειας. Η Επιτροπή 
πρέπει ωστόσο να καθορίσει, με πράξη 
κατ’ εξουσιοδότηση, κοινά κριτήρια 
σύμφωνα με τα οποία θα μπορούν να 
μετρούν και να επαληθεύουν τα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, καθώς και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα κράτος 
μέλος θα μπορεί στο μέλλον να 
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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 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Νόμος για τις 
μικρές επιχειρήσεις» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

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 και σε 
άλλους επιλέξιμους φορείς του 
ενεργειακού τομέα τη δυνατότητα να 
παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες σε όλους 
τους τελικούς καταναλωτές. 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» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

Or. en
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Η εκτίμηση της δυνατότητας 
καθιέρωσης ενός καθεστώτος «λευκών 
πιστοποιητικών» σε επίπεδο Ένωσης 
κατέδειξε ότι, στην παρούσα κατάσταση, 
ένα τέτοιο καθεστώς θα δημιουργούσε 
υπερβολικό διοικητικό κόστος και ότι 
υπάρχει κίνδυνος η εξοικονόμηση 
ενέργειας να συγκεντρωθεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη και να μην καθιερωθεί σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ο τελευταίος 
στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, 
τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μέσω 
των εθνικών καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή 
άλλων εναλλακτικών μέτρων που 
επιτυγχάνουν το ίδιο μέγεθος
εξοικονομούμενης ενέργειας. Η Επιτροπή 
πρέπει ωστόσο να καθορίσει, με πράξη 
κατ’ εξουσιοδότηση, κοινά κριτήρια 
σύμφωνα με τα οποία θα μπορούν να 
μετρούν και να επαληθεύουν τα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης καθώς και 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 
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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» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

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» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

Or. en
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Πρόταση οδηγίας
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εκτίμηση της δυνατότητας 
καθιέρωσης ενός καθεστώτος «λευκών 
πιστοποιητικών» σε επίπεδο Ένωσης 
κατέδειξε ότι, στην παρούσα κατάσταση, 
ένα τέτοιο καθεστώς θα δημιουργούσε 
υπερβολικό διοικητικό κόστος και ότι 
υπάρχει κίνδυνος η εξοικονόμηση 
ενέργειας να συγκεντρωθεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη και να μην καθιερωθεί σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ο τελευταίος 
στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, 
τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μέσω 
των εθνικών καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή 
άλλων εναλλακτικών μέτρων που 
επιτυγχάνουν το ίδιο μέγεθος 
εξοικονομούμενης ενέργειας. Η Επιτροπή 

(18) Η εκτίμηση της δυνατότητας 
καθιέρωσης ενός καθεστώτος «λευκών 
πιστοποιητικών» σε επίπεδο Ένωσης 
κατέδειξε ότι, στην παρούσα κατάσταση, 
ένα τέτοιο καθεστώς θα δημιουργούσε 
υπερβολικό διοικητικό κόστος και ότι 
υπάρχει κίνδυνος η εξοικονόμηση 
ενέργειας να συγκεντρωθεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη και να μην καθιερωθεί σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ο τελευταίος 
στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, 
τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μέσω 
των εθνικών καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή 
άλλων εναλλακτικών μέτρων που 
επιτυγχάνουν το ίδιο μέγεθος 
εξοικονομούμενης ενέργειας. Η Επιτροπή 
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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 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Νόμος για τις 
μικρές επιχειρήσεις» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

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, οι 
οποίοι θα πρέπει να ορισθούν ως τέτοιοι 
στις εθνικές νομοθεσίες, 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» θέτει 
τις αρχές που πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη από τα κράτη μέλη που 
αποφασίζουν να απέχουν από την 
υλοποίηση αυτής της δυνατότητας.

Or. ro



AM\882686EL.doc 91/112 PE475.873v01-00

EL

Τροπολογία 215
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Η εκτίμηση της δυνατότητας 
καθιέρωσης ενός καθεστώτος «λευκών 
πιστοποιητικών» σε επίπεδο Ένωσης 
κατέδειξε ότι, στην παρούσα κατάσταση, 
ένα τέτοιο καθεστώς θα δημιουργούσε 
υπερβολικό διοικητικό κόστος και ότι 
υπάρχει κίνδυνος η εξοικονόμηση 
ενέργειας να συγκεντρωθεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη και να μην καθιερωθεί σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ο τελευταίος 
στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, 
τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μέσω 
των εθνικών καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης. 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 
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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» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

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» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

Or. en

Τροπολογία 216
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εκτίμηση της δυνατότητας 
καθιέρωσης ενός καθεστώτος «λευκών 
πιστοποιητικών» σε επίπεδο Ένωσης 
κατέδειξε ότι, στην παρούσα κατάσταση, 
ένα τέτοιο καθεστώς θα δημιουργούσε 
υπερβολικό διοικητικό κόστος και ότι 
υπάρχει κίνδυνος η εξοικονόμηση 
ενέργειας να συγκεντρωθεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη και να μην καθιερωθεί σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ο τελευταίος 
στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, 
τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μέσω 
των εθνικών καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή 
άλλων εναλλακτικών μέτρων που 
επιτυγχάνουν το ίδιο μέγεθος 

(18) Η εκτίμηση της δυνατότητας 
καθιέρωσης ενός καθεστώτος «λευκών 
πιστοποιητικών» σε επίπεδο Ένωσης 
κατέδειξε ότι, στην παρούσα κατάσταση, 
ένα τέτοιο καθεστώς θα δημιουργούσε 
υπερβολικό διοικητικό κόστος και ότι 
υπάρχει κίνδυνος η εξοικονόμηση 
ενέργειας να συγκεντρωθεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη και να μην καθιερωθεί σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ο τελευταίος 
στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, 
τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μέσω 
των εθνικών καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή 
άλλων εναλλακτικών μέτρων που 
επιτυγχάνουν ανάλογο μέγεθος 
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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 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Νόμος για τις 
μικρές επιχειρήσεις» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

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 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Νόμος για τις 
μικρές επιχειρήσεις» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

Or. de
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Τροπολογία 217
Giles Chichester

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 
ενεργειακών ελέγχων. Οι ενεργειακοί 
έλεγχοι πρέπει να είναι υποχρεωτικοί και 
τακτικοί για τις μεγάλες επιχειρήσεις, διότι 
η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να είναι 
σημαντική. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
πρέπει να λάβουν θετικά μέτρα για να 
ενθαρρύνουν την ενεργειακή απόδοση και 
την εξοικονόμηση ενέργειας στους εν 
λόγω τομείς της αγοράς. Κατ’αρχάς, 
ενθαρρύνοντας τους φορείς διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
να αναδιαρθρώσουν τα τιμολόγιά τους 
και, δεύτερον, αναθεωρώντας την 
εφαρμογή μεταβλητών συντελεστών 
ΦΠΑ.

Or. en

Τροπολογία 218
Herbert Reul

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 

(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 
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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.

μεσαίες επιχειρήσεις), τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα 
ενεργειακών ελέγχων. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να δημιουργήσουν κίνητρα 
προκειμένου οι μεγάλες επιχειρήσεις που 
υποβάλλονται σε τακτικούς ενεργειακούς 
ελέγχους, να εφαρμόζουν σε υψηλό βαθμό 
τις συστάσεις των ελέγχων αυτών, αν 
τούτο οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση 
ενέργειας και δεν βλάπτει τον άμεσο 
ανταγωνισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στη σελίδα 48 της εκτίμησης επιπτώσεων, το έγγραφο COM αναφέρει ότι εφαρμόζεται μόνο 
μικρό μέρος των προτάσεων από τους ενεργειακούς ελέγχους. Το COM αναφέρει συγκεκριμένα 
ότι μόνο ποσοστό 0,4% έως 0,5% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της βιομηχανίας θα 
εξοικονομηθεί επιπρόσθετα έως το 2020. Δεν έχει νόημα, επομένως, να είναι δεσμευτικοί οι 
έλεγχοι αυτοί: Η πιθανότητα να εφαρμοστούν στην πράξη μέτρα που προτείνονται σε συνέχεια 
ελέγχου θα είναι μεγαλύτερη αν οι έλεγχοι είναι προαιρετικοί.

Τροπολογία 219
Angelika Niebler

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 
ενεργειακών ελέγχων. Τα κράτη μέλη 
πρέπει επίσης να δημιουργήσουν 
κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών για την 
τακτική διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων 
στις μεγάλες επιχειρήσεις, διότι η 
εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να είναι 
σημαντική.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προαιρετικές συμφωνίες με επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, καθώς και η θέσπιση 
κινήτρων σε εθνικό επίπεδο έχουν αποδειχτεί σε ορισμένα κράτη μέλη εξαιρετικά 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη των στόχων προστασίας του κλίματος και του 
περιβάλλοντος, και για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, όταν συνοδεύονται από αυστηρή 
εποπτεία.

Τροπολογία 220
Eija-Riitta Korhola

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 
ενεργειακών ελέγχων. Τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν τις μεγάλες επιχειρήσεις να 
διενεργούν σε τακτική βάση ενεργειακούς 
ελέγχους, διότι η εξοικονόμηση ενέργειας 
μπορεί να είναι σημαντική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ενεργειακών ελέγχων, από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες. 
Τα ίδια ελεγκτικά προγράμματα το επιχειρήσεων πρέπει να γίνουν αποδεκτά, επί παραδείγματι, 
υπό τη μορφή μακρόπνοων εθελοντικών συμφωνιών.

Τροπολογία 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19



AM\882686EL.doc 97/112 PE475.873v01-00

EL

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 δημιουργήσουν συνθήκες για τη 
διαθεσιμότητα ενεργειακών ελέγχων και 
να διασφαλίσουν την πιστοποίηση των 
ενεργειακών ελεγκτών. Οι ενεργειακοί 
έλεγχοι πρέπει να είναι υποχρεωτικοί και 
τακτικοί για τις μεγάλες επιχειρήσεις, διότι 
η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να είναι 
σημαντική.

Or. en

Τροπολογία 222
Lambert van Nistelrooij

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 
ενεργειακών ελέγχων. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρύνουν τις μεγάλες 
επιχειρήσεις να διενεργούν σε τακτική 
βάση ενεργειακούς ελέγχους, διότι η 
εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να είναι 
σημαντική.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ενεργειακοί έλεγχοι πρέπει να προωθηθούν σε εθελοντική βάση, παρέχοντας στα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να διατηρήσουν την ευελιξία τους όσον αφορά την τυποποίηση των εθνικών 
προγραμμάτων παροχής κινήτρων για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, με βάση εθελοντικές 
και μακρόπνοες συμφωνίες με ιδιωτικές επιχειρήσεις/ βιομηχανία. Οι εν λόγω εθελοντικές 
συμφωνίες έχει αποδειχθεί ότι έχουν ιδιαίτερα επιτυχή συμβολή στη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και της προστασίας του κλίματος σε διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία 223
Ioan Enciu

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 
οικονομικά προσιτών ενεργειακών 
ελέγχων. Οι ενεργειακοί έλεγχοι πρέπει να 
είναι υποχρεωτικοί και τακτικοί για τις 
μεγάλες επιχειρήσεις, διότι η 
εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να είναι 
σημαντική.

Or. ro

Τροπολογία 224
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τρόπο ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό. Η απαίτηση για ανεξαρτησία 

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τρόπο ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό. Η απαίτηση για ανεξαρτησία 
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επιτρέπει τη διενέργεια των ελέγχων από 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, υπό τον 
όρο ότι αυτοί είναι εγκεκριμένοι ή 
διαπιστευμένοι, ότι δεν εμπλέκονται 
άμεσα στην ελεγχόμενη δραστηριότητα, 
και ότι το κράτος μέλος έχει θέσει σε 
εφαρμογή ένα καθεστώς διασφάλισης και 
ελέγχου της ποιότητάς τους και επιβολής 
κυρώσεων εάν χρειαστεί.

επιτρέπει τη διενέργεια των ελέγχων από 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, υπό τον 
όρο ότι αυτοί είναι εγκεκριμένοι ή 
διαπιστευμένοι, για τους οποίους τα 
κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν τα 
κατάλληλα πλαίσια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλούστευση και εξασφάλιση περιθωρίων στα κράτη μέλη να οργανωθούν σύμφωνα με τις 
εθνικές συνθήκες.

Τροπολογία 225
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τρόπο ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό. Η απαίτηση για ανεξαρτησία 
επιτρέπει τη διενέργεια των ελέγχων από 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, υπό τον 
όρο ότι αυτοί είναι εγκεκριμένοι ή 
διαπιστευμένοι, ότι δεν εμπλέκονται άμεσα 
στην ελεγχόμενη δραστηριότητα, και ότι 
το κράτος μέλος έχει θέσει σε εφαρμογή 
ένα καθεστώς διασφάλισης και ελέγχου 
της ποιότητάς τους και επιβολής 
κυρώσεων εάν χρειαστεί.

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τρόπο αντικειμενικό και οικονομικά 
αποδοτικό. Η απαίτηση για ανεξαρτησία 
επιτρέπει τη διενέργεια των ελέγχων από 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, υπό τον 
όρο ότι αυτοί είναι εγκεκριμένοι ή 
διαπιστευμένοι, ότι δεν εμπλέκονται άμεσα 
στην ελεγχόμενη δραστηριότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίσει ότι η οικονομική απόδοση
θεωρείται πρωταρχική αρχή προκειμένου να αποφευχθούν αντιπαραγωγικοί έλεγχοι των 
ενεργειακών ροών χωρίς δυνατότητες απόδοσης. Οι εσωτερικοί έλεγχοι δεν πρέπει να 
εξαρτώνται από το κατά πόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ειδικό σχέδιο.
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Τροπολογία 226
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τρόπο ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό. Η απαίτηση για ανεξαρτησία 
επιτρέπει τη διενέργεια των ελέγχων από 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, υπό τον 
όρο ότι αυτοί είναι εγκεκριμένοι ή 
διαπιστευμένοι, ότι δεν εμπλέκονται 
άμεσα στην ελεγχόμενη δραστηριότητα,
και ότι το κράτος μέλος έχει θέσει σε 
εφαρμογή ένα καθεστώς διασφάλισης και 
ελέγχου της ποιότητάς τους και επιβολής 
κυρώσεων εάν χρειαστεί.

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τρόπο ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό. Η απαίτηση για ανεξαρτησία 
επιτρέπει τη διενέργεια των ελέγχων από 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, υπό τον 
όρο ότι αυτοί είναι εγκεκριμένοι ή 
διαπιστευμένοι και ότι το κράτος μέλος 
έχει θέσει σε εφαρμογή ένα καθεστώς 
διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητάς 
τους και επιβολής κυρώσεων εάν 
χρειαστεί. Τα κράτη μέλη δημιουργούν τις 
κατάλληλες συνθήκες πλαισίου 
προκειμένου να διασφαλίσουν επαρκή 
διαθεσιμότητα διαπιστευμένων και 
εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων στην 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 227
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τρόπο ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό. Η απαίτηση για ανεξαρτησία 
επιτρέπει τη διενέργεια των ελέγχων από 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, υπό τον 
όρο ότι αυτοί είναι εγκεκριμένοι ή 
διαπιστευμένοι, ότι δεν εμπλέκονται άμεσα 
στην ελεγχόμενη δραστηριότητα, και ότι 
το κράτος μέλος έχει θέσει σε εφαρμογή 

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τρόπο ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό. Η απαίτηση για ανεξαρτησία 
επιτρέπει τη διενέργεια των ελέγχων από 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, υπό τον 
όρο ότι αυτοί είναι εγκεκριμένοι ή 
διαπιστευμένοι, ότι δεν εμπλέκονται άμεσα 
στην ελεγχόμενη δραστηριότητα, και ότι 
το κράτος μέλος έχει θέσει σε εφαρμογή 
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ένα καθεστώς διασφάλισης και ελέγχου 
της ποιότητάς τους και επιβολής 
κυρώσεων εάν χρειαστεί.

ένα καθεστώς διασφάλισης και ελέγχου 
της ποιότητάς τους και επιβολής 
κυρώσεων εάν χρειαστεί. Τα κράτη μέλη 
δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες 
πλαισίου προκειμένου να διασφαλίσουν 
επαρκή διαθεσιμότητα διαπιστευμένων 
και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων 
στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα διενέργειας ενεργειακών ελέγχων από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, όπως 
αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 20, αποτελεί τμήμα του ορισμού των «ανεξάρτητων 
ελέγχων» που προβλέπονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2 και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
ενσωματωθούν στο άρθρο 7.

Τροπολογία 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τρόπο ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό. Η απαίτηση για ανεξαρτησία
επιτρέπει τη διενέργεια των ελέγχων από 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, υπό τον 
όρο ότι αυτοί είναι εγκεκριμένοι ή 
διαπιστευμένοι, ότι δεν εμπλέκονται άμεσα 
στην ελεγχόμενη δραστηριότητα, και ότι 
το κράτος μέλος έχει θέσει σε εφαρμογή 
ένα καθεστώς διασφάλισης και ελέγχου 
της ποιότητάς τους και επιβολής 
κυρώσεων εάν χρειαστεί.

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
ανεξάρτητα και με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο. Η απαίτηση αυτή επιτρέπει τη 
διενέργεια των ελέγχων από εσωτερικούς 
εμπειρογνώμονες ή εταιρείες ενεργειακών
υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι αυτοί είναι 
εγκεκριμένοι ή διαπιστευμένοι, ότι δεν 
εμπλέκονται άμεσα στην ελεγχόμενη 
δραστηριότητα, και ότι το κράτος μέλος 
έχει θέσει σε εφαρμογή ένα καθεστώς 
διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητάς 
τους και επιβολής κυρώσεων εάν
χρειαστεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός των εταιριών ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ) από τη διαδικασία ελέγχου απλώς 
θα αυξήσει τον κίνδυνο παραγωγής τυποποιημένων και χαμηλής ποιότητας ελέγχων. Επιπλέον, 
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μόνο αυτές έχουν την εμπειρογνωμοσύνη και την ικανότητα να διενεργήσουν, επί παραδείγματι, 
ελέγχους ευρείας κλίμακας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τα μη προοριζόμενα για κατοικία 
κτίρια και τις βιομηχανίες.

Τροπολογία 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τρόπο ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό. Η απαίτηση για ανεξαρτησία
επιτρέπει τη διενέργεια των ελέγχων από 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, υπό τον 
όρο ότι αυτοί είναι εγκεκριμένοι ή 
διαπιστευμένοι, ότι δεν εμπλέκονται άμεσα 
στην ελεγχόμενη δραστηριότητα, και ότι 
το κράτος μέλος έχει θέσει σε εφαρμογή 
ένα καθεστώς διασφάλισης και ελέγχου 
της ποιότητάς τους και επιβολής 
κυρώσεων εάν χρειαστεί.

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
ανεξάρτητα και με οικονομικά αποδοτικό 
τρόπο. Η απαίτηση αυτή επιτρέπει τη 
διενέργεια των ελέγχων από εσωτερικούς 
εμπειρογνώμονες ή εταιρείες ενεργειακών 
υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι αυτοί είναι 
εγκεκριμένοι ή διαπιστευμένοι, ότι δεν 
εμπλέκονται άμεσα στην ελεγχόμενη 
δραστηριότητα, και ότι το κράτος μέλος 
έχει θέσει σε εφαρμογή ένα καθεστώς 
διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητάς 
τους και επιβολής κυρώσεων εάν 
χρειαστεί.

Or. en

Τροπολογία 230
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τρόπο ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό. Η απαίτηση για ανεξαρτησία 
επιτρέπει τη διενέργεια των ελέγχων από 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, υπό τον 
όρο ότι αυτοί είναι εγκεκριμένοι ή 
διαπιστευμένοι, ότι δεν εμπλέκονται άμεσα 
στην ελεγχόμενη δραστηριότητα, και ότι 

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τρόπο ανεξάρτητο, προσιτό και 
οικονομικά αποδοτικό. Η απαίτηση για 
ανεξαρτησία επιτρέπει τη διενέργεια των 
ελέγχων από εσωτερικούς 
εμπειρογνώμονες ή από επαγγελματίες 
παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, υπό 
τον όρο ότι αυτοί είναι εγκεκριμένοι ή 
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το κράτος μέλος έχει θέσει σε εφαρμογή 
ένα καθεστώς διασφάλισης και ελέγχου 
της ποιότητάς τους και επιβολής 
κυρώσεων εάν χρειαστεί.

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. ro

Τροπολογία 231
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να 
διεξαχθούν κατά τρόπο ανεξάρτητο και 
οικονομικά αποδοτικό. Η απαίτηση για 
ανεξαρτησία επιτρέπει τη διενέργεια των 
ελέγχων από εσωτερικούς 
εμπειρογνώμονες, υπό τον όρο ότι αυτοί 
είναι εγκεκριμένοι ή διαπιστευμένοι, ότι 
δεν εμπλέκονται άμεσα στην ελεγχόμενη 
δραστηριότητα, και ότι το κράτος μέλος 
έχει θέσει σε εφαρμογή ένα καθεστώς 
διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητάς 
τους και επιβολής κυρώσεων εάν 
χρειαστεί.

(20) Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να 
διεξάγονται κατά τρόπο ανεξάρτητο και 
οικονομικά αποδοτικό. Η απαίτηση για 
ανεξαρτησία επιτρέπει τη διενέργεια των 
ελέγχων από εσωτερικούς 
εμπειρογνώμονες ή εμπειρογνώμονες από 
επιχειρήσεις παροχής ενεργειακών 
υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι αυτοί είναι 
εγκεκριμένοι ή διαπιστευμένοι, ότι δεν 
εμπλέκονται άμεσα στην ελεγχόμενη 
δραστηριότητα, και ότι το κράτος μέλος 
έχει θέσει σε εφαρμογή ένα καθεστώς 
διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητάς 
τους και επιβολής κυρώσεων εάν 
χρειαστεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον η Επιτροπή αναθέτει τόσες ευθύνες στις επιχειρήσεις παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, 
γιατί δεν τους αναθέτει και τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ενεργειακών ελέγχων; Με τον 
αποκλεισμό τους η αγορά ενεργειακών υπηρεσιών συρρικνώνεται αντί να διευρύνεται.

Τροπολογία 232
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 a) το κόστος των μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης, όπου 
περιλαμβάνονται και τα σχέδια 
υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας και 
έξυπνων συστημάτων μέτρησης, είναι 
πιθανόν να μετακυλιστούν στους τελικούς 
καταναλωτές μέσω των λογαριασμών 
ενέργειας. Για να διασφαλιστεί ότι οι 
εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας και 
οι φορείς παροχής ενεργειακών 
υπηρεσιών παρέχουν τα μέτρα αυτά 
στους καταναλωτές με δίκαιο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, τα κράτη 
μέλη πρέπει να θεσπίζουν διαφανείς 
απαιτήσεις αναφοράς του κόστους στις 
εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 233
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 a) το κόστος των μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης, όπου 
περιλαμβάνονται και τα σχέδια 
υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας και 
έξυπνων συστημάτων μέτρησης, είναι 
πιθανόν να μετακυλιστούν στους τελικούς 
καταναλωτές μέσω των λογαριασμών 
ενέργειας. Για να διασφαλιστεί ότι οι 
εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας και 
οι φορείς παροχής ενεργειακών 
υπηρεσιών παρέχουν τα μέτρα αυτά 
στους καταναλωτές με δίκαιο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, τα κράτη 
μέλη πρέπει να θεσπίζουν απαιτήσεις 
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αναφοράς του κόστους στις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να αναγνωρίζει ότι οι καταναλωτές θα καταβάλουν αντίτιμο για πολλά από τα 
προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, όπως τα σχέδια υποχρέωσης για 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τα έξυπνα συστήματα μέτρησης. Πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι τα μέτρα αυτά παρέχονται στους καταναλωτές με δίκαιο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο.

Τροπολογία 234
Herbert Reul

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, αν το επιθυμούν, να έχουν επίσης 
τακτική ατομική τιμολόγηση με βάση την 
πραγματική κατανάλωση. Αν εδώ 
περιλαμβάνεται και η θέρμανση χώρων, 
θα πρέπει στο πλαίσιο της τιμολόγησης 
με βάση την πραγματική κατανάλωση να 
εξηγείται ότι το κόστος τον χειμώνα 
μπορεί να είναι σημαντικό υψηλότερο 
από ό,τι τους θερμότερους μήνες.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πολλοί καταναλωτές δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος της θέρμανσης, αν 
δεν έχουν προνοήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τροπολογία 235
Gaston Franco

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 
τακτική ενημέρωση για την πραγματική 
κατανάλωση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
καταρτίζουν προγράμματα ανταπόκρισης 
στη ζήτηση που προωθούν και 
ανταμείβουν τις αποκεντρωμένες και 
ευέλικτες γεννήτριες ηλεκτρικής 
ενέργειας, σε συνδυασμό με τους 
παρόχους ανταπόκρισης στη ζήτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αλλαγή εισάγει την ιδέα των εθνικών συστημάτων μέτρησης που θα 
συνοδεύονται από πολιτικές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων ανταπόκρισης στη 
ζήτηση.

Τροπολογία 236
Maria Da Graça Carvalho
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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.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
προγράμματα ανταπόκρισης στη ζήτηση 
που προωθούν και ανταμείβουν τις 
αποκεντρωμένες και ευέλικτες γεννήτριες 
ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με 
τους παρόχους ανταπόκρισης στη 
ζήτηση.

Or. en

Τροπολογία 237
Judith A. Merkies, Άννυ Ποδηματά

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 

(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 
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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.

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.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
προγράμματα ανταπόκρισης στη ζήτηση 
που προωθούν και ανταμείβουν τις 
αποκεντρωμένες και ευέλικτες γεννήτριες 
ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με 
τους παρόχους ανταπόκρισης στη 
ζήτηση.

Or. en

Τροπολογία 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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
ενδέχεται να επιτευχθεί με την ευρεία 
εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών όπως 
οι έξυπνοι μετρητές. Η εξάπλωση των εν 
λόγω τεχνολογικών καινοτομιών μπορεί 
μόνο να στηριχθεί όταν η πλήρης 
ανάλυση κόστους ωφέλειας αποδειχθεί 
θετική, ιδίως για τους καταναλωτές, όπου 
περιλαμβάνονται και οι χρήστες χαμηλών 
εισοδημάτων και όταν διασφαλίζεται η 
ιδιωτικότητα. Οι τελικοί καταναλωτές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να έχουν εικόνα 
των δεικτών κόστους και κατανάλωσης.

Or. en

Τροπολογία 239
Giles Chichester
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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. 
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη πρέπει να 
απαιτούν από τους φορείς παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
να θεσπίζουν κοινό σύστημα 
παρουσίασης προκειμένου να 
διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων από 
τους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 240
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

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 

(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 
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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.

εξοικονόμησης από τις εν λόγω 
καινοτομίες, οι τελικοί καταναλωτές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να έχουν εικόνα 
των δεικτών κόστους και πραγματικής
κατανάλωσης με εύληπτο τρόπο είτε μέσω 
παρουσίασης των έξυπνων μετρητών είτε 
μέσω Διαδικτύου και να έχουν τακτική 
ατομική τιμολόγηση με βάση την 
πραγματική κατανάλωση.

Or. en

Τροπολογία 241
Britta Thomsen

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, οι 
κτιριακοί αυτοματισμοί και οι έλεγχοι.
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
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short pay-back times.Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to 
implement.Building automation and controls increase the energy saving potential of any other 
measures installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce 
consumption if controls are present, similarly plant installed will only achieve its design 
efficiency if controls are fitted.

Τροπολογία 242
Fiona Hall

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 βλέπουν τους 
δείκτες κόστους και κατανάλωσης, και να 
έχουν τακτική ατομική τιμολόγηση με 
βάση την πραγματική κατανάλωση.

Or. en

Τροπολογία 243
Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 a) Τα ενεργαιακά οφέλη μπορούν να 
φτάσουν μέχρι και τα 1000 € ανά 
νοικοκυριό ετησίως, λόγω των μέτρων 
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εξοικονόμησης ενέργειας. Κατά συνέπεια, 
οι πολιτικές ενεργειακής απόδοσης 
αποτελούν κρίσιμης σημασίας εργαλείο 
για τη διατήρηση της προσιτότητας των 
ενεργειακών λογαριασμών για όλους τους 
καταναλωτές και την καταπολέμηση της 
ενεργειακής φτώχειας.

Or. en

Τροπολογία 244
Kathleen Van Brempt, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 β) Η ενεργειακή φτώχεια κατά κύριο 
λόγο προκαλείται από συνδυασμό 
χαμηλών εισοδημάτων, χαμηλής 
ποιότητας στέγαση και υψηλές τιμές 
ενέργειας. Αυτά τα τρία στοιχεία πρέπει 
να αντιμετωπιστούν με αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης στις κατοικίες, 
καθιστώντας την ενεργειακή αγορά 
υπεύθυνη, και προωθώντας μέτρα 
κοινωνικής ένταξης.

Or. en


