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Τροπολογία 424
Άννυ Ποδηματά, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη

2α. Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 
και 108 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν μηχανισμούς χρηματοδότησης 
για τη συγκέντρωση διαφόρων 
χρηματοδοτικών ροών, στις οποίες 
περιλαμβάνονται:
(α) οικονομικές συνεισφορές και 
πρόστιμα για τη μη τήρηση των 
υποχρεώσεων του άρθρου 6,
(β) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2009/29/ΕΚ,
(γ) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση από ενωσιακά 
ομόλογα έργων,
δ) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως το ταμείο 
συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία, και 
εξειδικευμένα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
μέσα, τεχνική βοήθεια και 
χρηματοοικονομική τεχνική,
(ε) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλα 
ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) 
και την Τράπεζα Ανάπτυξης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB),
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στ) εθνικοί πόροι, μεταξύ άλλων από 
δημόσιες τράπεζες και άλλα εθνικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
2. Οι μηχανισμοί χρηματοδότησης:
(α) χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά για 
να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
μόχλευση ιδιωτικού κεφαλαίου, 
αντλώντας κυρίως από θεσμικούς 
επενδυτές·
(β) παρέχουν χρηματοδοτικά μέσα (π.χ. 
εγγυήσεις δανείων για ιδιωτικά κεφάλαια, 
εγγυήσεις δανείων για να τονωθούν οι 
συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, δάνεια, 
επιδοτούμενα δάνεια και εξειδικευμένες 
πιστώσεις) που μειώνουν τόσο τους 
πιθανούς όσο και τους πραγματικούς 
κινδύνους των έργων ενεργειακής 
απόδοσης·
(γ) συνδέονται με προγράμματα ή 
εταιρείες που θα συγκεντρώνουν και θα 
αξιολογούν από άποψη ποιότητας τα έργα 
εξοικονόμησης ενέργειας, θα παρέχουν 
τεχνική συνδρομή, θα υποστηρίζουν την 
αγορά ενεργειακών υπηρεσιών και θα 
συμβάλλουν στη δημιουργία 
καταναλωτικής ζήτησης για τις 
υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 
14·
δ) παρέχουν επαρκείς πόρους για την 
υποστήριξη των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης που 
βελτιώνουν και πιστοποιούν δεξιότητες 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.
3. Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, βοηθά, 
άμεσα ή μέσω ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα 
κράτη μέλη κατόπιν αιτήσεώς τους στη 
δημιουργία μηχανισμών χρηματοδότησης 
και συστημάτων τεχνικής υποστήριξης με 
στόχο την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης σε διάφορους τομείς, 
ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των αρμόδιων 
εθνικών ή περιφερειακών αρχών ή 
οργανισμών.
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4. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την 
ΕΤΕπ, χαράσσει στρατηγική για τη 
στήριξη των χρηματοδοτικών 
μηχανισμών ώστε να προσελκυστούν 
ιδιωτικά κεφάλαια, επί παραδείγματι, 
μέσω της αύξησης της συνειδητοποίησης 
όσον αφορά τις χρηματοδοτικές 
διευκολύνσεις μεταξύ των 
στοχοθετημένων θεσμικών επενδυτών και 
της κατάρτισης κατευθυντήριων 
γραμμών με βάση τις βέλτιστες 
πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 425
Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 
108 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
μηχανισμούς χρηματοδότησης για τη 
συγκέντρωση διαφόρων χρηματοδοτικών 
ροών, στις οποίες περιλαμβάνονται:
(α) οικονομικές συνεισφορές και 
πρόστιμα για τη μη τήρηση των 
υποχρεώσεων του άρθρου 6,
(β) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2009/29/ΕΚ,
(γ) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση από ενωσιακά 
ομόλογα έργων,
δ) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως το ταμείο 



PE475.929v01-00 6/112 AM\883474EL.doc

EL

συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία, και 
εξειδικευμένα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
μέσα, τεχνική βοήθεια και 
χρηματοοικονομική τεχνική,
(ε) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλα 
ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) 
και την Τράπεζα Ανάπτυξης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB),
στ) εθνικοί πόροι, μεταξύ άλλων από 
δημόσιες τράπεζες και άλλα εθνικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
2. Οι μηχανισμοί χρηματοδότησης:
α) χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά για να 
προκαλέσουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
μόχλευση ιδιωτικού κεφαλαίου, 
αντλώντας κυρίως από θεσμικούς 
επενδυτές, χρησιμοποιώντας κριτήρια 
που διασφαλίζουν την επίτευξη τόσο 
περιβαλλοντικών όσο και κοινωνικών 
στόχων για τη χορήγηση κονδυλίων·
(β) παρέχουν χρηματοδοτικά μέσα (π.χ. 
εγγυήσεις δανείων για ιδιωτικά κεφάλαια, 
εγγυήσεις δανείων για να τονωθούν οι 
συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, 
επιχορηγήσεις, επιδοτούμενα δάνεια και 
εξειδικευμένες πιστώσεις, συστήματα 
χρηματοδότησης τρίτου μέρους) που 
μειώνουν τόσο τους πιθανούς όσο και 
τους πραγματικούς κινδύνους των έργων 
ενεργειακής απόδοσης και παρέχουν 
δυνατότητα οικονομικά αποδοτικών 
καινοτομιών, ακόμη και μεταξύ των 
χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων 
νοικοκυριών·
(γ) συνδέονται με προγράμματα ή 
εταιρείες που θα συγκεντρώνουν και θα 
αξιολογούν από άποψη ποιότητας τα έργα 
εξοικονόμησης ενέργειας, θα παρέχουν 
τεχνική συνδρομή, θα υποστηρίζουν την 
αγορά ενεργειακών υπηρεσιών και θα 
συμβάλλουν στη δημιουργία 
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καταναλωτικής ζήτησης για τις 
υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 
14·
δ) παρέχουν επαρκείς πόρους για την 
υποστήριξη των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης που 
βελτιώνουν και πιστοποιούν δεξιότητες 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης·
(ε) εξασφαλίζουν επαρκείς πόρους για τη 
στήριξη του κοινωνικού διαλόγου και 
προτύπων ρυθμίσεων που στοχεύουν στη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 
διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας και υγεία και ασφάλεια στην 
εργασία.
3. Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, βοηθά, 
άμεσα ή μέσω ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα 
κράτη μέλη κατόπιν αιτήσεώς τους στη
δημιουργία μηχανισμών χρηματοδότησης 
και συστημάτων τεχνικής υποστήριξης με 
στόχο την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης σε διάφορους τομείς.
4. Η Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή 
της βέλτιστης πρακτικής μεταξύ των 
υπευθύνων εθνικών ή περιφερειακών 
αρχών ή οργάνων π.χ. μέσω ετήσιων 
συνεδριάσεων των ρυθμιστικών φορέων, 
δημοσίων βάσεων δεδομένων με 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή 
από το κράτος μέλος των μέτρων και 
διακρατική σύγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση του εισηγητή αξιολογείται θετικά. Αλλαγές: 2a) Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί η 
κατανομή των κονδυλίων. 2β) Πρέπει να επισημαίνεται ότι τουλάχιστον ένα μέτρο βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να είναι προς όφελος αυτών που πλήττονται από την 
ενεργειακή φτώχεια. 2ε) Πρέπει να διασφαλιστούν εύρυθμες συνθήκες λειτουργίας για όσους 
επιτελούν πραγματικές βελτιώσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. 4) Τέλος, η στήριξη 
της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών έχει κομβική σημασία στο πλαίσιο της 
επιχειρηματολογίας για μια ευρωπαϊκή πολιτική επί του θέματος.
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Τροπολογία 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη

2α. Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 
και 108 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν μηχανισμούς χρηματοδότησης 
για τη συγκέντρωση διαφόρων 
χρηματοδοτικών ροών, στις οποίες 
περιλαμβάνονται:
(α) οικονομικές συνεισφορές και 
πρόστιμα για τη μη τήρηση των 
υποχρεώσεων του άρθρου 6,
(β) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2009/29/ΕΚ,
(γ) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση από ενωσιακά 
ομόλογα έργων,
δ) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως το ταμείο 
συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία, και 
εξειδικευμένα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
μέσα, τεχνική βοήθεια και 
χρηματοοικονομική τεχνική,
(ε) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλα 
ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) 
και την Τράπεζα Ανάπτυξης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB),
στ) εθνικοί πόροι, μεταξύ άλλων από 
δημόσιες τράπεζες και άλλα εθνικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
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2. Οι μηχανισμοί χρηματοδότησης:
(α) χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά για 
να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
μόχλευση ιδιωτικού κεφαλαίου, 
αντλώντας κυρίως από θεσμικούς 
επενδυτές·
(β) παρέχουν χρηματοδοτικά μέσα (π.χ. 
εγγυήσεις δανείων για ιδιωτικά κεφάλαια, 
εγγυήσεις δανείων για να τονωθούν οι 
συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, δάνεια, 
επιδοτούμενα δάνεια και εξειδικευμένες 
πιστώσεις) που μειώνουν τόσο τους 
πιθανούς όσο και τους πραγματικούς 
κινδύνους των έργων ενεργειακής 
απόδοσης·
(γ) συνδέονται με προγράμματα ή 
εταιρείες που θα συγκεντρώνουν και θα 
αξιολογούν από άποψη ποιότητας τα έργα 
εξοικονόμησης ενέργειας, θα παρέχουν 
τεχνική συνδρομή, θα υποστηρίζουν την 
αγορά ενεργειακών υπηρεσιών και θα 
συμβάλλουν στη δημιουργία 
καταναλωτικής ζήτησης για τις 
υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 
14·
δ) παρέχουν επαρκείς πόρους για την 
υποστήριξη των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης που 
βελτιώνουν και πιστοποιούν δεξιότητες 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης·
(ε) παρέχουν πόρους για έρευνα και 
επίδειξη και επιτάχυνση της υιοθέτησης 
μικρής κλίμακος τεχνολογιών και 
μικροτεχνολογιών για την παραγωγή 
ενέργειας και τη βελτιστοποίηση των 
συνδέσεων των γεννητριών αυτών στο 
δίκτυο·
(στ) συνδέονται με προγράμματα που 
αναλαμβάνουν δράση για την προώθηση 
της ενεργειακής απόδοσης σε όλα τα 
νοικοκυριά, προκειμένου να αποτραπεί η 
ενεργειακή φτώχεια και να παρακινηθούν 
οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν κατοικίες, 
να καταστήσουν τις ιδιοκτησίες τους 
ενεργειακά όσο το δυνατόν πιο 
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αποδοτικές.
3. Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, βοηθά, 
άμεσα ή μέσω ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα 
κράτη μέλη κατόπιν αιτήσεώς τους στη 
δημιουργία μηχανισμών χρηματοδότησης 
και συστημάτων τεχνικής υποστήριξης με 
στόχο την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης σε διάφορους τομείς, 
ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των αρμόδιων 
εθνικών ή περιφερειακών αρχών ή 
οργανισμών.

Or. en

Τροπολογία 427
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη

Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη 
θεσπίζουν μηχανισμούς χρηματοδότησης 
για τη συγκέντρωση διαφόρων 
χρηματοδοτικών ροών, στις οποίες 
περιλαμβάνονται:
(α) οικονομικές συνεισφορές και 
πρόστιμα για τη μη τήρηση των 
υποχρεώσεων του άρθρου 6,
(β) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2009/29/ΕΚ,
γ) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση από ενωσιακά 
ομόλογα έργων,
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(δ) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως το ταμείο 
συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία και 
τα ταμεία αγροτικής ανάπτυξης, και 
εξειδικευμένα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
μέσα, τεχνική βοήθεια και 
χρηματοοικονομική τεχνική,
ε) πόροι που διατίθενται για την 
ενεργειακή απόδοση από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – όπως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής 
Απόδοσης - και άλλα ευρωπαϊκά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) 
και την Τράπεζα Ανάπτυξης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB),
στ) εθνικοί πόροι, μεταξύ άλλων από 
δημόσιες τράπεζες και άλλα εθνικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
2) λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
ευελιξίας και της επικουρικότητας, οι 
χρηματοδοτικές διευκολύνσεις:
(α) χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά για 
να προκαλέσουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
μόχλευση ιδιωτικού κεφαλαίου, 
αντλώντας κυρίως από θεσμικούς 
επενδυτές·
(β) παρέχουν χρηματοδοτικά μέσα (π.χ. 
εγγυήσεις δανείων για ιδιωτικά κεφάλαια, 
εγγυήσεις δανείων για να τονωθούν οι 
συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, δάνεια, 
επιδοτούμενα δάνεια και εξειδικευμένες 
πιστώσεις) που μειώνουν τόσο τους 
πιθανούς όσο και τους πραγματικούς 
κινδύνους των έργων ενεργειακής 
απόδοσης·
γ) συνδέονται με προγράμματα ή 
εταιρείες που θα συγκεντρώνουν και θα 
αξιολογούν από άποψη ποιότητας τα έργα 
εξοικονόμησης ενέργειας, θα παρέχουν 
τεχνική συνδρομή, θα υποστηρίζουν την 
αγορά ενεργειακών υπηρεσιών και θα 
συμβάλλουν στη δημιουργία 
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καταναλωτικής ζήτησης για τις 
υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 
14·
(δ) παρέχουν επαρκείς πόρους για την 
υποστήριξη των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης που 
βελτιώνουν και πιστοποιούν δεξιότητες 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.
3. Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, βοηθά, 
άμεσα ή μέσω ευρωπαϊκών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα 
κράτη μέλη κατόπιν αιτήσεώς τους στη 
δημιουργία μηχανισμών χρηματοδότησης 
και συστημάτων τεχνικής υποστήριξης με 
στόχο την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης σε διάφορους τομείς, 
ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των αρμόδιων 
εθνικών ή περιφερειακών αρχών ή 
οργανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς τους απαραίτητους μηχανισμούς χρηματοδότησης, τα μέτρα που προτείνει η οδηγία θα 
παραμείνουν ευσεβής πόθος, δεν θα δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας ούτε θα τονώσουν 
την καινοτομία. Πέρα από τις χρηματοδοτικές πηγές που έχουν ήδη επισημανθεί από τον 
εισηγητή, πρέπει να παροτρύνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνδέσει τα ταμεία αγροτικής 
ανάπτυξης και τα έργα ενεργειακής απόδοσης στις αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ιωάννης Α. 
Τσουκαλάς, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς 
στόχους ενεργειακής απόδοσης
εκφραζόμενους σε απόλυτο επίπεδο 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 

1. Το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013,
τα κράτη μέλη συμφωνούν σε εθνικούς 
στόχους ενεργειακής απόδοσης, με βάση 
πρόταση της Επιτροπής, λαμβάνοντας 
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2020. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω 
στόχων συνεκτιμούν τον στόχο της 
Ένωσης για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 
20%, τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, τα μέτρα που ελήφθησαν 
για την επίτευξη των εθνικών στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας και εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2006/32/ΕΚ και άλλα μέτρα για 
την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.

υπόψη τη μεθοδολογία που περιγράφεται 
στο Παράρτημα Ia ώστε να 
διασφαλίζεται η επίτευξη του στόχου της 
Ένωσης για εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020, 
απαιτώντας είτε μείωση της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 368 Mtoe το 2020, είτε μείωση της 
ενεργειακής έντασης της ΕΕ που, το 
2020, δεν θα υπερβαίνει τους 104 τόννους 
ισοδυνάμου πετρελαίου ανά εκατομμύριο 
ευρώ ΑΕΠ, σε τιμές 2005. Οι εθνικοί 
στόχοι ενεργειακής απόδοσης θα 
εκφράζονται είτε σε απόλυτο επίπεδο 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας
είτε σε απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020, σε σχέση 
με το προβλεπόμενο ΑΕΠ του έτους 
αυτού. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω 
στόχων συνεκτιμούν τον στόχο της 
Ένωσης για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 
20%, τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, τα μέτρα που ελήφθησαν 
για την επίτευξη των εθνικών στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας και εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2006/32/ΕΚ και άλλα μέτρα για 
την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος κρίνεται πιο σκόπιμο και σύμφωνο με την αρχή της 
επικουρικότητας, να ενισχυθούν οι εθνικοί στόχοι με την καθιέρωση σαφούς επιμερισμού των 
βαρών, μεθοδολογίας για τη μέτρηση και πιστοποίηση (βλέπε τροπολογία στο άρθρο 3(2α)) και 
ισχυρού ρόλου της Επιτροπής (βλέπε τροπολογία στο άρθρο 19(2)). Αυτό θα παράσχει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να είναι πιο ευέλικτα όσον αφορά την επιλογή των μέσων και να 
ευθυγραμμιστούν με την έκθεση Bendtsen που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 15 
Δεκεμβρίου 2010.

Τροπολογία 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς 
δεσμευτικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης εκφραζόμενους σε απόλυτο 
επίπεδο κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας το 2020, που πρέπει να 
κοινοποιηθούν στην Επιτροπή μέχρι 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας]. Οι εν λόγω στόχοι η 
καθορίζονται με βάση τις ενδεικτικές 
τιμές που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα 0 και συνεκτιμούν τον στόχο 
της Ένωσης για εξοικονόμηση ενέργειας 
κατά 20%. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν 
τροχιά όσον αφορά τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και θεσπίζουν 
μέτρα που αποσκοπούν στο να 
διασφαλίσουν ότι η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης θα ισούται ή θα 
υπερβαίνει αυτή που εμφανίζεται στην 
τροχιά. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης 
να εγκρίνουν τα μέτρα που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία, τα μέτρα που 
ελήφθησαν για την επίτευξη των εθνικών 
στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και 
εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ και 
άλλα μέτρα για την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη και 
σε επίπεδο Ένωσης. Οιαδήποτε 
παρέκκλιση από τις τιμές του 
παραρτήματος 0 αιτιολογούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2009/28/EΚ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν αποτελεσματικά μέτρα σύμφωνα με μια τροχιά βελτίωσης. Η προσέγγιση αυτή 
λειτουργεί καλά στην πράξη και, ως εκ τούτου, πρέπει να υιοθετηθεί και όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση. Οι δεσμευτικοί στόχοι έχουν αποδειχθεί ότι αποδίδουν αποτελέσματα 
καθόσον παρέχουν επενδυτική ασφάλεια στη βιομηχανία και διασφαλίζουν ισχυρή πολιτική 
δέσμευση για επίτευξη αποτελεσμάτων.
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Τροπολογία 430
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης εκφραζόμενους σε 
απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020, ή σε 
απόλυτο επίπεδο τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας το 2020. Κατά τον καθορισμό 
των εν λόγω στόχων συνεκτιμούν τον 
στόχο της Ένωσης για εξοικονόμηση 
ενέργειας κατά 20%, τα μέτρα που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα 
μέτρα που ελήφθησαν για την επίτευξη 
των εθνικών στόχων εξοικονόμησης 
ενέργειας και εγκρίθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ και άλλα μέτρα για την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα 
κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης, 
καθώς επίσης τα μέτρα για τη μείωση 
της εξάρτησης από εισαγωγές και την 
αύξηση της παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, και τα μέτρα για τη 
μείωση των εκπομπών CO2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μονόπλευρη επικέντρωση στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας οδηγεί, σε μια εσωτερική 
αγορά, στην αύξηση των εισαγωγών ενέργειας και συνακόλουθα σε ενεργειακή εξάρτηση. 
Επιπλέον, δυσχεραίνει τη μετάβαση σε μια οικονομία βασισμένη στην ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Συνεπώς, θα πρέπει τα κράτη μέλη να μπορούν να χρησιμοποιούν και την 
τελική κατανάλωση ενέργειας ως μέγεθος αναφοράς. Τα περισσότερα κράτη εκτός της ΕΕ 
(Ιαπωνία, Κίνα…) ορίζουν την ενεργειακή απόδοση ως ενεργειακή παραγωγικότητα της 
οικονομίας τους.
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Τροπολογία 431
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης εκφραζόμενους σε 
απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020. Κατά τον 
καθορισμό των εν λόγω στόχων 
συνεκτιμούν τον κύριο στόχο της Ένωσης 
για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
κατά 20% μέχρι το 2020, τα μέτρα που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα 
μέτρα που ελήφθησαν για την επίτευξη 
των εθνικών στόχων εξοικονόμησης 
ενέργειας και εγκρίθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ και άλλα μέτρα για την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα 
κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης. Κατά 
τον καθορισμό των εθνικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη 
μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές 
συνθήκες που επηρεάζουν την απόδοση 
της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως οι αλλαγές στις 
εισαγωγές και εξαγωγές ενέργειας, η 
εξέλιξη της χρησιμοποίησης βιομάζας 
καθώς και η αιολική, η ηλιακή, και άλλες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η 
δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα (CCS).

Or. en

Τροπολογία 432
Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το
απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020 
υπολείπεται του στόχου που αναγράφεται 
στην αριστερή στήλη του πίνακα του 
Παραρτήματος -1. Οι εν λόγω 
υποχρεωτικοί εθνικοί στόχοι είναι 
σύμφωνοι με τους στόχους της Ένωσης 
για τουλάχιστον κατά 20% εξοικονόμηση 
ενέργειας που προϋποθέτει μείωση της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά τουλάχιστον 368 Mtoe το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός δεσμευτικών στόχων θα διασφαλίσει πολιτική δέσμευση. Θα δημιουργήσει 
κίνητρο επενδύσεων για τις εταιρείες και κίνητρο δραστηριοποίησης των κρατών μελών. Θα 
επηρεάσει θετικά την οικονομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο στόχος του 20% προϋποθέτει μείωση 
τουλάχιστον κατά 368 Mtoe το 2020 (πρωτογενούς ενέργειας).

Τροπολογία 433
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς 
στόχους ενεργειακής απόδοσης 
εκφραζόμενους σε απόλυτο επίπεδο 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 
2020. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω 
στόχων συνεκτιμούν τον στόχο της 
Ένωσης για εξοικονόμηση ενέργειας 
κατά 20%, τα μέτρα που προβλέπονται 

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το
απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020 
υπολείπεται του στόχου που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα -1. Οι εν 
λόγω υποχρεωτικοί εθνικοί στόχοι είναι 
σύμφωνοι με τους στόχους της Ένωσης 
για τουλάχιστον κατά 20% εξοικονόμηση 
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στην παρούσα οδηγία, τα μέτρα που 
ελήφθησαν για την επίτευξη των εθνικών 
στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και 
εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ 
και άλλα μέτρα για την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη 
και σε επίπεδο Ένωσης.

ενέργειας που αναφέρεται στο άρθρο 1 
που περιορίζει την κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 
1353,50 Mtoe το 2020, ποσότητα που 
αντιστοιχεί στο 80% της κατανάλωσης 
ενέργειας το 2007.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενες πολιτικές στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης εξασθενούν λόγω έλλειψης 
σαφήνειας όσον αφορά το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας που πρέπει να επιτύχει κάθε 
κράτος μέλος. Η οδηγία πρέπει να θεσπίζει ευρωπαϊκή μεθοδολογία σχετικά με τον καθορισμό 
των εθνικών στόχων προκειμένου να διασφαλιστεί ο συνολικός στόχος του 20%, και 
προκειμένου να μπορέσουν να καταστούν δεσμευτικοί στόχοι ήδη από την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας.

Τροπολογία 434
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



AM\883474EL.doc 19/112 PE475.929v01-00

EL

μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές 
συνθήκες που επηρεάζουν την απόδοση 
της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας, όπως οι αλλαγές στις 
εισαγωγές και εξαγωγές ενέργειας, η 
εξέλιξη της χρησιμοποίησης βιομάζας 
καθώς και η αιολική, η ηλιακή, και άλλες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η 
δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του 
άνθρακα (CCS).

Or. en

Τροπολογία 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης εκφραζόμενους σε 
απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης τόσο 
τελικής όσο και  πρωτογενούς ενέργειας 
το 2020. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω 
στόχων συνεκτιμούν τον στόχο της 
Ένωσης για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 
20%, τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, τα μέτρα που ελήφθησαν 
για την επίτευξη των εθνικών στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας και εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2006/32/ΕΚ και άλλα μέτρα για 
την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.
Λαμβάνονται επίσης υπόψη τα μέτρα για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και για την αύξηση της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η χρήση της πρωτογενούς ενέργειας ως οροσήμου για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι 
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προβληματική και έρχεται σε σύγκρουση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για παράδειγμα, στα κράτη μέλη που αυξάνουν τη χρήση 
βιοενέργειας, η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ενδέχεται να αυξηθεί, αφού τα βιοκαύσιμα 
περιέχουν λιγότερη ενέργεια από ό,τι τα ορυκτά καύσιμα.

Τροπολογία 436
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει
δεσμευτικούς εθνικούς στόχους 
εξοικονόμησης ενέργειας εκφραζόμενους 
σε απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας κατά τα έτη 2020, 
2025 και 2030. Όπως ορίζεται στο 
Παράρτημα Ι, οι εν λόγω εθνικοί στόχοι 
θα διασφαλίζουν την εκπλήρωση του 
στόχου της Ένωσης για εξοικονόμηση 
ενέργειας 20% από το 2020 και εφεξής.

Or. en

Τροπολογία 437
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης εκφραζόμενους σε 
απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020. Κατά τον 

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

Στη διαδικασία αυτή, συνεκτιμούν τον 
στόχο της Ένωσης για βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20%, τα 
μέτρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
οδηγία και άλλα μέτρα για την προώθηση 
της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη μέλη 
και σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι πρέπε να βασίζονται στην κατανάλωση τελικής ενέργειας. Η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ενδεχομένως να αυξηθεί αν το κράτος μέλος βελτιώσει την 
ενεργειακή αυτάρκεια μέσω επενδύσεων για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην 
παραγωγή πυρηνικής ή ανανεώσιμης ενέργειας ή σε CCS. Επενδύσεις που περιορίζουν τις 
εισαγωγές ενέργειας δεν πρέπει να πλήττονται μέσω της υιοθέτησης της οπτικής περί 
πρωτογενούς ενέργειας.

Τροπολογία 438
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013, τα κράτη 
μέλη θέτουν εθνικούς στόχους ενεργειακής 
απόδοσης, επί τη βάσει τομεακών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης. Μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή καθορίζει 
κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό 
της τομεακής ενεργειακής απόδοσης.
Κατά τον καθορισμό των στόχων τα κράτη 
μέλη συνεκτιμούν τον στόχο της Ένωσης 
για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%, τα 
μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
επίτευξη των εθνικών στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας και εγκρίθηκαν 
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στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης. σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2006/32/ΕΚ και άλλα μέτρα για 
την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 439
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη θέτουν ενδεικτικούς
εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης 
εκφραζόμενους σε απόλυτο επίπεδο 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 
2020 αναλόγως του προβλεπόμενου κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ για το έτος αυτό. Κατά τον 
καθορισμό των εν λόγω στόχων 
συνεκτιμούν τον στόχο της Ένωσης για 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 
20% μέχρι το 2020, τα μέτρα που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα 
μέτρα που ελήφθησαν για την επίτευξη 
των εθνικών στόχων εξοικονόμησης 
ενέργειας και εγκρίθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ και άλλα μέτρα για την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα 
κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης. Τα 
κράτη μέλη, κατά τον καθορισμό των 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης, 
μπορούν να λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο 
ανάπτυξής τους.

Or. en

Τροπολογία 440
Kathleen Van Brempt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης εκφραζόμενους σε 
απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020. Κατά τον 
καθορισμό των εν λόγω στόχων 
συνεκτιμούν τον στόχο της Ένωσης για 
εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%, το 
2020 σε σύγκριση με το 2007, που 
σημαίνει ότι η κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας στην Ένωση πρέπει, μέχρι το 
2020, να περιοριστεί κατά 338 
Mtoe. Πρέπει επίσης να συνεκτιμηθούν 
και τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, τα μέτρα που ελήφθησαν 
για την επίτευξη των εθνικών στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας και εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2006/32/ΕΚ και άλλα μέτρα για 
την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 441
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης εκφραζόμενους σε 
απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020. Κατά τον 
καθορισμό των εν λόγω στόχων 
συνεκτιμούν τον στόχο της Ένωσης για 
εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%, τα 
μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
επίτευξη των εθνικών στόχων 

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

άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ και άλλα μέτρα για την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα 
κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που χρησιμοποιείται στην οδηγία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα 
συμπεράσματα που εξέδωσαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2007 οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων.

Τροπολογία 442
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης εκφραζόμενους σε 
απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020 και θέτουν 
τομεακές υποχρεώσεις και/ή υποχρεώσεις 
στους τελικούς καταναλωτές (οικιακούς, 
βιομηχανικούς, του τριτογενούς τομέα 
και δημόσια διοίκηση), ή ενθαρρύνουν 
εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ φορέων. 
Κατά τον καθορισμό των εν λόγω στόχων 
συνεκτιμούν τον στόχο της Ένωσης για 
εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%, τα 
μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
επίτευξη των εθνικών στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας και εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2006/32/ΕΚ και άλλα μέτρα για 
την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Τροπολογία 443
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης εκφραζόμενους ως 
μείωση της συνολικής ενεργειακής 
έντασης κατά 20% επί των τιμών του 
2010, το 2020. Κατά τον καθορισμό του εν 
λόγω στόχου συνεκτιμούν τα μέτρα που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα 
μέτρα που ελήφθησαν για την επίτευξη 
των εθνικών στόχων εξοικονόμησης 
ενέργειας και εγκρίθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ και άλλα μέτρα για την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα 
κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 444
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 445
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης εκφραζόμενους σε 
απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας (καθώς 
και της παράγωγής, μεταφοράς και 
διανομής ενέργειας) το 2020. Κατά τον 
καθορισμό των εν λόγω στόχων 
συνεκτιμούν τον στόχο της Ένωσης για 
εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%, τα 
μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
επίτευξη των εθνικών στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας και εγκρίθηκαν 
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την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.

σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2006/32/ΕΚ και άλλα μέτρα για 
την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξάνει την κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας. Παρόμοια, η αντικατάσταση εισαγόμενου από τρίτες χώρες ηλεκτρισμού με εντόπια 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνει την πρωτογενή παραγωγή ενέργειας. Για να γίνουν 
ορθολογικοί οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ορισμού ενός 
στόχου ενεργειακής απόδοσης με όρους τελικής κατανάλωσης.

Τροπολογία 446
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν τον τρόπο υλοποίησης των στόχων



PE475.929v01-00 28/112 AM\883474EL.doc

EL

του για εξοικονόμηση.

Τροπολογία 447
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 448
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης εκφραζόμενους σε 
απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020. Κατά τον 
καθορισμό των εν λόγω στόχων 
συνεκτιμούν τον στόχο της Ένωσης για 
εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%, τα 
μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα 

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

οδηγία, τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
επίτευξη των εθνικών στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας και εγκρίθηκαν 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2006/32/ΕΚ και άλλα μέτρα για 
την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
στα κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τελική ενέργεια είναι η μόνη που γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους καταναλωτές : μόνο όταν 
λαμβάνονται μέτρα για την τελική ενέργεια οι τελικοί καταναλωτές βλέπουν έναν αντίκτυπο στα 
τιμολόγιά τους, πράγμα που επιτρέπει την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας και, 
γενικότερα, την παροχή μεγαλύτερης αγοραστικής δύναμης στους πολίτες και την εξασφάλιση 
μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 449
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 450
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης και τα διαθέσιμα προγράμματα στα κράτη μέλη διαφέρουν 
σημαντικά. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε στα (εθελοντικά) προγράμματα και μέτρα στα κράτη 
μέλη κατά το παρελθόν. Αυτό είναι λογικό προκειμένου να τιμήσουμε αυτούς που πρωτοστατούν 
και δίνουν παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής στους άλλους.

Τροπολογία 451
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης εκφραζόμενους σε 
απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020. Κατά τον 

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

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

Or. ro

Τροπολογία 452
Michael Theurer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 453
Adam Gierek
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Αν η πρωτογενής ενεργειακή απόδοση 
από ορυκτά καύσιμα είναι μικρότερη ή 
ίση του 50%, οι βιομηχανικοί χρήστες της 
ενέργειας αυτής, ιδίως εκείνοι που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ενέργειας, θα αγοράσουν σε δημοπρασίες 
τα δικαιώματα εκπομπής όλου του CO2
που παράγεται κατά τη διαδικασία 
μετατροπής· αν η απόδοση υπερβαίνει το 
κατώφλι του 50% σε άλλους 
ποσοστιαίους δείκτες, οι ρυπαίνοντες θα 
εξαιρούνται από την υποχρέωση αγοράς 
σε δημοπρασία δικαιωμάτων εκπομπής 
CO2 σε ποσοστό ίσο προς τη συνολική 
απόδοση, μειωμένη κατά 50%.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η πρωτογενής ενέργεια, υπό μορφή χημικής ενέργειας, μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας 
η ακριβής απόδοση των οποίων εξαρτάται από τις παραμέτρους που υπεισέρχονται στη 
διαδικασία. Το κατώφλι απόδοσης 50% είναι ένας φιλόδοξος δείκτης, δεδομένου ότι η εξαίρεση 
από την υποχρέωση συμμετοχής σε δημοπρασίες CO2 θα δώσει ισχυρή ώθηση σε καινοτόμες 
μεθόδους αύξησης της απόδοσης.

Τροπολογία 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη θέτουν ως στόχο τη 
μείωση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2050, της 
ενεργειακής κατανάλωσης του 
υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού κατά 
80% σε σχέση με τα επίπεδα του 2010. 
Στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων που 
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προβλέπονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ και με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1 της οδηγίας αυτής, τα 
κράτη μέλη διαμορφώνουν πολιτικές και 
λαμβάνουν μέτρα για να τονώσουν τις 
ριζικές ανακαινίσεις κτιρίων, 
συμπεριλαμβανομένων των σταδιακών 
ριζικών ανακαινίσεων. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίζουν να μην 
συμπεριλάβουν στους οδικούς χάρτες 
ανακαινίσεων τις κατηγορίες κτιρίων που 
καταγράφονται στο άρθρο 4.2 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντιμετώπιση των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό δυναμικό και ο 
καθορισμός οροσήμων για το 2020, πρέπει να έχει μακροπρόθεσμη προοπτική. Αυτός είναι ο 
μόνος τρόπος για τη συμφιλίωση των στόχων στον τομέα του κλίματος και της ενεργειακής 
απόδοσης και, σε τελική ανάλυση, την ευθυγράμμιση με τους καθορισμένους μακροπρόθεσμους 
στόχους και σκοπούς της ΕΕ. Η καθιέρωση εθνικών οδικών χαρτών που θα καλύπτουν το 
σύνολο του κτιριακού δυναμικού θα παράσχει σε κάθε κράτος μέλος τη δυνατότητα να θέσει 
προτεραιότητες και ενδιάμεσα ορόσημα για κάθε τμήμα του κτιριακού δυναμικού.

Τροπολογία 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
παρεκκλίνουν από τις διατάξεις των 
άρθρων 4 και 6. Κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εναλλακτικά ή 
συμπληρωματικά μέτρα που σχεδιάζουν 
να εγκρίνουν, σύμφωνα με το άρθρο 19, 
παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη που 
επιλέγουν εναλλακτικά ή 
συμπληρωματικά μέτρα διασφαλίζουν ότι 



PE475.929v01-00 34/112 AM\883474EL.doc

EL

το ποσό της εξοικονόμησης πρωτογενούς 
ενέργειας ή η μείωση της ενεργειακής 
έντασης που επιτυγχάνεται μέσω των 
εναλλακτικών ή συμπληρωματικών 
μέτρων, επαρκούν για την επίτευξη του 
εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος κρίνεται πιο σκόπιμο και σύμφωνο με την αρχή της 
επικουρικότητας, να ενισχυθούν οι εθνικοί στόχοι με την καθιέρωση σαφούς επιμερισμού των 
βαρών, μεθοδολογίας για τη μέτρηση και πιστοποίηση (βλέπε τροπολογία στο άρθρο 3(2α)) και 
ισχυρού ρόλου της Επιτροπής (βλέπε τροπολογία στο άρθρο 19(2)). Αυτό θα παράσχει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να είναι πιο ευέλικτα όσον αφορά την επιλογή των μέσων και να 
ευθυγραμμιστούν με την έκθεση Bendtsen που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 15 
Δεκεμβρίου 2010.

Τροπολογία 456
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
οδικούς χάρτες που θα περιγράφουν 
εθνικές στρατηγικές που εφαρμόζονται 
για να μειωθεί σημαντικά η ενεργειακή 
κατανάλωση των κτιρίων τους έως το 
2050. Οι εθνικοί οδικοί χάρτες πρέπει να 
έχουν εγκριθεί έως την 1η Ιανουαρίου 
2014 για τα δημόσια κτίρια, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015 για τα ιδιωτικά κτίρια 
μη οικιστικής χρήσης και έως την 1η 
Ιανουαρίου 2017 για τις κατοικίες.  Οι 
οδικοί χάρτες θα πρέπει να ορίζουν 
ενδιάμεσους στόχους μέσης ενεργειακής 
εξοικονόμησης των κτιρίων έως το 2020, 
το 2030 και το 2040.
Οι οδικοί χάρτες θα πρέπει να 
επισυνάπτονται στις ετήσιες εκθέσεις που 
προβλέπει το άρθρο 19, παράγραφος 1, 
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της οδηγίας.

Or. fr

Τροπολογία 457
Michael Theurer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στο πλαίσιο της επίτευξης του 
γενικότερου στόχου της Ένωσης για 
εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%, τα 
κράτη μέλη διαθέτουν τη μέγιστη δυνατή 
ευελιξία στην επιλογή των μέτρων και 
των μέσων, εφόσον τηρούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 19 και οι αρχές της 
οικολογικής οικονομίας της αγοράς, και 
λαμβάνονται υπόψη οι προγενέστερες 
ενέργειες και η φιλοπεριβαλλοντική 
συμπεριφορά.

Or. de

Τροπολογία 458
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται
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εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει 
μηχανισμούς προκειμένου να διασφαλίσει 
την επίτευξη του εθνικού δεσμευτικού 
στόχου εξοικονόμησης ενέργειας και του 
συνολικού ενωσιακού στόχου της 
εξοικονόμησης ενέργειας 20%. Η 
Επιτροπή αξιολογεί τους εν λόγω 
εθνικούς μηχανισμούς και, εφόσον το 
κρίνει απαραίτητο, προτείνει 
προσαρμογές. Έως τις 30 Ιουνίου 2013, η 
Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020, απαιτώντας 
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας στην ΕΕ κατά 368 εκατομμύρια 
ΤΙΠ το 2020, λαμβάνοντας υπόψη το 
άθροισμα των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 4. Αν τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης αυτής είναι αρνητικά, η 
Επιτροπή θεσπίζει συνδυασμό μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
συμβουλών, κινήτρων, προειδοποιήσεων 
και οικονομικών συνεπειών, προκειμένου 
να διασφαλίσει τη δέουσα συμμετοχή 
κάθε κράτους μέλους για την επίτευξη 
του συνολικού ενωσιακού στόχου το 
2020.

Or. en
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Τροπολογία 460
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
εφαρμόσουν τους στόχους ενεργειακής 
εξοικονόμησης που ορίζει το Παράρτημα 
Ι, μέσω της εφαρμογής των μέτρων που 
περιγράφονται στην παρούσα οδηγία, 
αλλά επιπλέον και με εθνικά, 
περιφερειακά και τοπικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 461
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας είναι μικρότερη ή 
ίση με μια ετήσια γραμμική τροχιά για 
την επίτευξη του στόχου για το 2020 που 
αναφέρεται στο Παράρτημα -1.
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Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός προκαθορισμένης τροχιάς θα διευκολύνει τη μέτρηση της προόδου και θα 
εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόβλεψης για τις απαιτήσεις όσον αφορά τις εισαγωγές και τις 
μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή 
εκτιμά κατά πόσον τα κράτη μέλη 
κινούνται εντός του χρονοδιαγράμματος 
για την επίτευξη των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
απαιτούνται για την επίτευξη του 
ενωσιακού στόχου της εξοικονόμησης 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020, απαιτώντας μείωση της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην 
ΕΕ κατά 368 εκατομμύρια ΤΙΠ το 2020. 
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
(α) το άθροισμα των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1·

(β) την εκτίμηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 19, παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 463
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή 
εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά ποσοστό 20% έως το 2020, 
προσαρμοσμένο με βάση την οικονομική 
ανάπτυξη, και για τούτο απαιτείται η 
μείωση της έντασης ενέργειας στην 
Ένωση κατά όχι περισσότερο από 104 
εκατομμύρια ΤΙΠ ανά εκατομμύριο 
ευρώ/ΑΕΠ σε τιμές 2005 το 2020, 
λαμβάνοντας υπόψη τον σταθμισμένο 
μέσο όρο των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 4, καθώς επίσης την 
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, 
μεταξύ άλλων από την ΣΕΔΕ, την οδηγία 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 
την οδηγία για την οικολογική σχεδίαση.

Or. de

Τροπολογία 464
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή 
εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά 
20% ως προς τις προβλέψεις για το 2020, 
λαμβάνοντας υπόψη το άθροισμα των 
εθνικών στόχων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και την εκτίμηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που χρησιμοποιείται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα 
συμπεράσματα που εξέδωσαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2007 οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων.

Τροπολογία 465
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή 
εκτιμά κατά πόσον η Ένωση είναι εντός 
του χρονοδιαγράμματος για να επιτύχει 
τον στόχο του 2020 για βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης κατά 20%, 
λαμβάνοντας υπόψη το άθροισμα των 
εθνικών στόχων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και την εκτίμηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή 
εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020, απαιτώντας 
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2014 ή μέχρι να 
υπάρξουν διαθέσιμα ανανεωμένα και 
αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, η 
Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
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ενέργειας στην ΕΕ κατά 368 εκατομμύρια 
ΤΙΠ το 2020, λαμβάνοντας υπόψη το 
άθροισμα των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 4.

κατά 20% έως το 2020, απαιτώντας 
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας στην ΕΕ κατά 368 εκατομμύρια 
ΤΙΠ το 2020, λαμβάνοντας υπόψη το 
άθροισμα των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 4.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Οι στατιστικές της Eurostat παράγονται με χρονική απόσταση δύο ή τριών ετών, δηλαδή το 
2014 δεν θα είναι ακόμη αρκετά ενημερωμένες για να δείξουν την επίδραση της οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση, από την άποψη της αποδοτικότερης χρήσης της ενέργεια.

Τροπολογία 467
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή 
εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020, τόσο από τεχνική 
όσο και από οικονομική άποψη,
απαιτώντας μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ κατά 368 
περίπου εκατομμύρια ΤΙΠ το 2020. Αυτή 
η εξοικονομούμενη ποσότητα ενέργειας 
θα μπορεί να προσαρμοσθεί, λαμβάνοντας 
υπόψη το άθροισμα των εθνικών στόχων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 368 και 
την εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 
2020 παράγραφος 4.

Or. ro
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Τροπολογία 468
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή 
εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
μείωσης της ενεργειακής έντασης κατά 
20% έως το 2020, λαμβάνοντας υπόψη το 
άθροισμα των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 469
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, η 
Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει την εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% ως 
αποτέλεσμα της αύξησης της απόδοσης 
κατά 20% έως το 2020, επιτυγχάνοντας
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας στην ΕΕ κατά 368 εκατομμύρια 
ΤΙΠ το 2020, λαμβάνοντας υπόψη το 
άθροισμα των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 4.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να επιτευχθεί με την αύξηση της απόδοσης, παρά με τον 
περιορισμό της κατανάλωσης. Το κείμενο παρουσιάζει εδώ μια έλλειψη ορθολογισμού.

Τροπολογία 470
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τελική ενέργεια είναι η μόνη που γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους καταναλωτές : μόνο όταν 
λαμβάνονται μέτρα για την τελική ενέργεια οι τελικοί καταναλωτές βλέπουν έναν αντίκτυπο στα 
τιμολόγιά τους, πράγμα που επιτρέπει την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας και, 
γενικότερα, την παροχή μεγαλύτερης αγοραστικής δύναμης στους πολίτες και την εξασφάλιση 
μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 471
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή 2. Έως τις 30 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή 
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εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020, απαιτώντας 
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας στην ΕΕ κατά 368 εκατομμύρια 
ΤΙΠ το 2020, λαμβάνοντας υπόψη το 
άθροισμα των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 4.

εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, 
απαιτώντας μείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ κατά 368 
εκατομμύρια ΤΙΠ το 2020, λαμβάνοντας 
υπόψη το άθροισμα των εθνικών στόχων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
την εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 
19 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το 2014 είναι υπερβολικά νωρίς για να αντικατοπτρίσει την επίτευξη του στόχου του 2020. 
Μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας αυτή πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 472
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή 
εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020, απαιτώντας 
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας στην ΕΕ κατά 368 εκατομμύρια 
ΤΙΠ το 2020, λαμβάνοντας υπόψη το 
άθροισμα των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 4.

Or. ro

Τροπολογία 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, η 
Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020, απαιτώντας 
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας στην ΕΕ κατά 368 εκατομμύρια 
ΤΙΠ το 2020, λαμβάνοντας υπόψη το 
άθροισμα των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 474
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, η 
Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020, απαιτώντας 
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας στην ΕΕ κατά 368 εκατομμύρια 
ΤΙΠ το 2020, λαμβάνοντας υπόψη το 
άθροισμα των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 4.

Or. en
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Τροπολογία 475
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή 
εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020, απαιτώντας 
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας στην ΕΕ κατά 368 εκατομμύρια 
ΤΙΠ το 2020, λαμβάνοντας υπόψη το 
άθροισμα των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 476
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Έως τις 30 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή 
εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020, απαιτώντας 
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας στην ΕΕ κατά 368 εκατομμύρια 
ΤΙΠ το 2020, λαμβάνοντας υπόψη το 
άθροισμα των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 4.
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Or. en

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 477
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον η Ένωση έχει 
πιθανότητες να επιτύχει τον στόχο της 
εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έως το 2020, απαιτώντας 
μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας στην ΕΕ κατά 368 εκατομμύρια 
ΤΙΠ το 2020, λαμβάνοντας υπόψη το 
άθροισμα των εθνικών στόχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και την 
εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα εκδοθεί το νωρίτερο το 2012 και θα μεταφερθεί μόλις 12 μήνες αργότερα, δηλαδή 
το 2013. Θα ήταν σκόπιμο επομένως να δοθεί περισσότερος χρόνος στην Επιτροπή για να 
αξιολογήσει τις επιπτώσεις της μεταφοράς της στις εθνικές νομοθεσίες.

Τροπολογία 478
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να 
υποβάλει ενιαία μεθοδολογία σε επίπεδο 
ΕΕ για τον υπολογισμό της αύξησης της 
ενεργειακής απόδοσης, με βάση 
οικονομικούς δείκτες όπως για 
παράδειγμα η ακαθάριστη προστιθέμενη 
αξία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση που έχει ακολουθήσει ως τώρα η Επιτροπή, να ταυτίζει την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης με την εξοικονόμηση ενέργειας, δεν ανταποκρίνεται στην πράξη. 
Μάλιστα, στους κλάδους έντασης ενέργειας η αύξηση της παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε 
συνολική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, παρά την παράλληλη αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης. Η θέσπιση υποχρεώσεων για μείωση της απόλυτης ενεργειακής κατανάλωσης θα 
οδηγούσε σε περιορισμό της παραγωγής και θα έθετε εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη.

Τροπολογία 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, η 
Επιτροπή, με κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18, 
θεσπίζει κοινή και οικονομικά αποδοτική 
μεθοδολογία για την παρακολούθηση και 
επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας 
και την εξέλιξη της ενεργειακής έντασης, 
που θα εξασφαλίζει ότι η ποσοτικοποίηση 
των προσπαθειών των κρατών μελών θα 
γίνεται σε ισοδύναμη βάση, επί τη βάσει 
των διαθέσιμων στατιστικών δεικτών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος κρίνεται πιο σκόπιμο και σύμφωνο με την αρχή της 
επικουρικότητας, να ενισχυθούν οι εθνικοί στόχοι με την καθιέρωση σαφούς επιμερισμού των 
βαρών, μεθοδολογίας για τη μέτρηση και πιστοποίηση. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την έκθεση 
Bendtsen που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 15 Δεκεμβρίου 2010.

Τροπολογία 480
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η 
Επιτροπή, με κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18, 
θεσπίζει κοινή και οικονομικά αποδοτική 
μεθοδολογία για την παρακολούθηση και 
επαλήθευση της κατά κεφαλήν 
ενεργειακής απόδοσης, που θα 
εξασφαλίσει ότι η ποσοτικοποίηση των 
προσπαθειών των κρατών μελών θα 
γίνεται σε ισοδύναμη βάση, επί τη βάσει 
των διαθέσιμων στατιστικών δεικτών.

Or. en

Τροπολογία 481
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση αρνητικού 
αποτελέσματος της εκτίμησης, η 
Επιτροπή εκδίδει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2014, εξατομικευμένο δεσμευτικό στόχο 
ενεργειακής απόδοσης για κάθε κράτος 
μέλος, με βάση τους εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης που 
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αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1, 
παράγραφος 1 και τις συγκεκριμένες 
πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 482
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή, κατά την παρουσίαση 
της εκτίμησης, σε περίπτωση που αυτή 
δείχνει ότι η Ένωση συνολικά δεν 
φαίνεται να επιτυγχάνει τον στόχο της, 
πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση 
για τη θέσπιση συγκεκριμένων 
δεσμευτικών στόχων ανά χώρα όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α

Ανακαίνιση κτιρίων

1. Τα κράτη μέλη θέτουν ως στόχο τη 
μείωση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2050, της 
ενεργειακής κατανάλωσης του 
υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού κατά 
80% σε σχέση με τα επίπεδα του 2010.
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2. Στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ και με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1 της οδηγίας αυτής, τα 
κράτη μέλη διαμορφώνουν πολιτικές και 
λαμβάνουν μέτρα για να τονώσουν τις 
ριζικές ανακαινίσεις κτιρίων, 
συμπεριλαμβανομένων των σταδιακών 
ριζικών ανακαινίσεων. 
3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν και δημοσιοποιούν τα 
εθνικά σχέδια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2. Αυτά περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον:
(α) καταγραφή κτιρίων με 
διαφοροποίηση ανάλογα με την 
κατηγορία του κτιρίου,
(β) τους στόχους της ριζικής ανακαίνισης 
για το 2020, το 2030 και το 2040 με 
διαφοροποίηση ανάλογα με την 
κατηγορία του κτιρίου. Οι στόχοι αυτοί 
είναι σύμφωνοι προς την επίτευξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου της 
παραγράφου 1.
(γ) μέτρα για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, τεχνικών και οικονομικών 
προκλήσεων στον κατασκευαστικό τομέα,
δ) μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι ενοικιαστές δεν υφίστανται 
οικονομικές επιπτώσεις.

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να μην 
καθορίσουν ή να μην εφαρμόσουν τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 
για τις εξής κατηγορίες κτιρίων:
(α) κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως 
μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή 
λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή 
ιστορικής τους αξίας, στον βαθμό που η 
συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα 
αλλοίωνε απαράδεκτα τον χαρακτήρα ή 
την εμφάνισή τους·
(β) κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι 
λατρείας ή για θρησκευτικές 
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δραστηριότητες·
(γ) προσωρινά κτίρια με διάρκεια χρήσης 
το πολύ δύο ετών, βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αγροτικά 
κτίρια πλην κατοικιών με χαμηλές 
ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά 
κτίρια πλην κατοικιών τα οποία 
χρησιμοποιούνται από τομέα 
καλυπτόμενο από εθνική τομεακή 
συμφωνία για τις ενεργειακή απόδοση·
δ) κτίρια κατοικίας τα οποία προβλέπεται 
να χρησιμοποιούνται είτε λιγότερο από 
τέσσερις μήνες τον χρόνο είτε 
εναλλακτικά, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα κάθε χρόνο και με αναμενόμενη 
ενεργειακή κατανάλωση μικρότερη από 
το 25 % εκείνης που θα προέκυπτε από 
χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,
(ε) μεμονωμένα κτίρια με συνολική 
ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 m2.
5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 
εκτέλεση των ριζικών και των σταδιακών 
ριζικών ανακαινίσεων προτεραιότητα 
έχουν τα κτίρια με τη χειρότερη 
ενεργειακή απόδοση, είτε είναι εμπορικά 
κτίρια είτε κατοικίες.
6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 
εκτέλεση των ριζικών και των σταδιακών 
ριζικών ανακαινίσεων προτεραιότητα 
έχουν τα κτίρια με τη χειρότερη 
ενεργειακή απόδοση τα οποία ανήκουν σε 
δημόσιες αρχές ή χρησιμοποιούνται από 
αυτές.

Or. en

Τροπολογία 484
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 α (νέο)

1. Τα κράτη μέλη θέτουν ως στόχο τη 
μείωση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2050, της 
συνολικά παρεχόμενης ή της τελικής 
ενεργειακής κατανάλωσης του 
υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού κατά 
80% σε σχέση με τα επίπεδα του 2010.
2. Στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ και με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1 της οδηγίας αυτής, τα 
κράτη μέλη διαμορφώνουν πολιτικές και 
λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν τη 
σωρευτική βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης του συνόλου του κτιριακού 
δυναμικού.
3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν και δημοσιοποιούν τα 
εθνικά σχέδια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2. Αυτά περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον:
(α) καταγραφή κτιρίων με 
διαφοροποίηση ανάλογα με την 
κατηγορία του κτιρίου,
(β) στόχους για τη μείωση της μέσης 
παραδιδόμενης ή τελικής ενεργειακής 
κατανάλωσης του κτιριακού δυναμικού 
μέχρι το 2020, 2030 και 2040, 
διαφοροποιούμενους αναλόγως της 
κατηγορίας του κτιρίου. Η παραδιδόμενη 
ενέργεια περιλαμβάνει τις πτυχές που 
καταγράφονται στο σημείο 3, του 
παραρτήματος 1 της οδηγίας 
2010/31/EΚ. Οι στόχοι αυτοί είναι 
σύμφωνοι προς την επίτευξη του 
μακροπρόθεσμου στόχου της 
παραγράφου 1.
(γ) μέτρα για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, τεχνικών και οικονομικών 
προκλήσεων στον κατασκευαστικό τομέα,
δ) μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 



PE475.929v01-00 54/112 AM\883474EL.doc

EL

οι ενοικιαστές δεν υφίστανται 
οικονομικές επιπτώσεις.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για 
κάθε κατηγορία κτιρίων, ριζικές 
ανακαινίσεις διενεργούνται κατά 
προτεραιότητα στα κτίρια με τη 
χειρότερη ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 485
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Ανακαίνιση κτιρίων

1. Τα κράτη μέλη αποσκοπούν στη 
μείωση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2050, της 
ενεργειακής κατανάλωσης του 
υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού κατά 
80%, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
2010.
2. Στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ και με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 1 της οδηγίας αυτής, τα 
κράτη μέλη διαμορφώνουν πολιτικές και 
λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή βελτιώσεων στη συνολική 
ενεργειακή απόδοση του κτιριακού 
δυναμικού τους.
3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν και δημοσιοποιούν τα 
εθνικά σχέδια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2. Αυτά περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον:
α) καταγραφή κτιρίων, με διαφοροποίηση 
ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου,
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β) στόχους μείωσης της μέσης 
ενεργειακής κατανάλωσης του κτιριακού 
δυναμικού τους για το 2020, το 2030 και 
το 2040, με διαφοροποίηση ανάλογα με 
την κατηγορία του κτιρίου. Οι στόχοι 
αυτοί είναι σύμφωνοι προς την επίτευξη 
του μακροπρόθεσμου στόχου της 
παραγράφου 1,
γ) μέτρα για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, τεχνικών και οικονομικών 
προκλήσεων στον κατασκευαστικό τομέα,
δ) μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι ενοικιαστές δεν υφίστανται 
οικονομικές συνέπειες.
4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στην 
εκτέλεση των ριζικών ανακαινίσεων 
προτεραιότητα έχουν τα κτίρια με τη 
χειρότερη ενεργειακή απόδοση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μια μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 80% στα κτίρια στην ΕΕ θα συμβάλει σημαντικά 
στην επίτευξη του στόχου για μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα το 2050. Ο 
μακροπρόθεσμος στόχος, σε συνδυασμό με ευνόητους και ρεαλιστικούς μεσοπρόθεσμους 
στόχους, θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να θέσουν προτεραιότητες, προσφέροντάς τους 
ταυτόχρονα και την αναγκαία ευελιξία. Είναι αναγκαίο να ξεκινήσουμε με τα κτίρια εκείνα που 
προσφέρουν τις δυνατότητες για τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

Τροπολογία 486
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Ανακαίνιση κτιρίων

Ως αναπόσπαστο μέρος των εθνικών 
σχεδίων τους, όπως αυτά ορίζονται στο 
άρθρο 19, τα κράτη μέλη προωθούν 
πολιτικές και εγκρίνουν τα κατάλληλα 



PE475.929v01-00 56/112 AM\883474EL.doc

EL

μέτρα για την ενθάρρυνση της 
ανακαίνισης κτιρίων. Αυτά 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
α) κατάλογο των κτιρίων, ανά κατηγορία 
κτιρίου·
β) μέτρα για τη συμμόρφωση προς τις 
τεχνικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις·
γ) οικονομικά κίνητρα στον 
κατασκευαστικό τομέα, στα οποία 
περιλαμβάνονται φορολογικές 
ελαφρύνσεις, χαμηλότερα ποσοστά ΦΠΑ 
για εργασίες ανακαίνισης και χαμηλότοκα 
δάνεια, π.χ. "οικολογικά δάνεια", δηλαδή 
άτοκα δεκαετή δάνεια μέχρι ποσού 
30.000 ευρώ για όποιον ΄πιστοποιεί ότι 
έχει λάβει τουλάχιστον δύο από τα 
παρακάτω μέτρα: αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης της οροφής και 
του πατώματος ή των εξωτερικών τοίχων 
ή παραθύρων, των εξωτερικών θυρών 
και της ηλιακής σκίασης, αντικατάσταση 
συστημάτων και συσκευών θέρμανσης ή 
ζεστού νερού χρήσης, εγκατάσταση 
συσκευών θέρμανσης και παραγωγής 
ηλεκτρισμού και συστημάτων που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες ή 
αντίστοιχες πηγές ενέργειας, 
εγκατάσταση συστημάτων και συσκευών 
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης που 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες ή 
αντίστοιχες πηγές ενέργειας·
δ) μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι ιδιοκτήτες και/ή ενοικιαστές δεν 
υφίστανται οικονομικές επιπτώσεις.

Or. it

Τροπολογία 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)



AM\883474EL.doc 57/112 PE475.929v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 α
Μακροπρόθεσμος στόχος εξοικονόμησης 

ενέργειας
1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια για 
την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας 
πέραν του 2020 μέχρι το 2050. Τα κράτη 
μέλη, σε συντονισμό με την Επιτροπή, 
ορίζουν στόχους για την εξοικονόμηση 
ενέργειας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής πολιτικής.
2. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν και δημοσιοποιούν τα 
εθνικά σχέδια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1. Αυτά περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον:
(α) καταγραφή κτιρίων με 
διαφοροποίηση ανάλογα με την 
κατηγορία του κτιρίου,
(β) κατάλογο των κτιρίων ιδιοκτησίας 
δημοσίων οργανισμών, όπου αναφέρεται 
η επιφάνεια δαπέδου σε τετραγωνικά 
μέτρα και η ενεργειακή απόδοση κάθε 
κτιρίου,
(γ) τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας 
για το 2020, 2030 και 2040 καθώς και 
λεπτομερή σχέδια που καθορίζουν τα 
μέτρα για την επίτευξη των στόχων και 
εξειδίκευση των στόχων σε διάφορους 
τομείς. Οι στόχοι αυτοί είναι σύμφωνοι 
προς την επίτευξη του μακροπρόθεσμου 
στόχου της παραγράφου 1,
δ) μέτρα για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών, υγειονομικών, τεχνικών και 
οικονομικών προκλήσεων στον 
κατασκευαστικό τομέα,
(ε) μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι οι ενοικιαστές δεν υφίστανται 
οικονομικές επιπτώσεις.
(στ) μέτρα για την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την επέκταση των ωφελειών στο πεδίο της 
ενεργειακής απόδοσης και πέραν του 2020. Ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η 
εκπόνηση σχεδίων και ο καθορισμός στόχων.

Τροπολογία 488
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 α (νέο)
Κτήρια

1. Τα κράτη μέλη εκπονούν εθνικά σχέδια 
δράσης για την ουσιαστική μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας του κτιριακού 
δυναμικού. Με βάση τους εθνικούς 
στόχους εξοικονόμησης ενέργειας και τις 
διατάξεις του άρθρου 1 και του 
Παραρτήματος Ι, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν το τμήμα των εθνικών 
στόχων εξοικονόμησης ενέργειας που 
πρέπει να επιτευχθεί με τη λήψη μέτρων 
στον κτιριακό τομέα.
2. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν και δημοσιοποιούν τα 
εθνικά σχέδια δράσης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1. Αυτά περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον:
(α) στόχους για τη μείωση της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας του κτιριακού 
δυναμικού μέχρι το 2020, 2025, 2030. Οι 
στόχοι ευθυγραμμίζονται με το τμήμα της 
εξοικονόμησης ενέργειας που πρέπει να 
πραγματοποιηθεί στον κτιριακό τομέα, 
όπως έχει καθοριστεί από το κράτος 
μέλος, σύμφωνα με την πρώτη 
παράγραφο. Το σχέδιο δράσης πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει 
μακροπρόθεσμους στόχους για το 2040 
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και 2050. Τα μέτρα για τη χρήση 
ενεργείας περιλαμβάνουν τις πτυχές που 
καταγράφονται στο σημείο 3 του 
παραρτήματος 1 της οδηγίας 
2010/21/EΕ.
(β) Για τα νέα κτίρια, τα εθνικά σχέδια 
δράσης υποστηρίζουν και διευκολύνουν 
την εφαρμογή του άρθρου 9 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.
(γ) Για τα υφιστάμενα κτίρια, τα εθνικά 
σχέδια προβλέπουν μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας του κτιριακού 
δυναμικού μέσω των ειδικών και 
σταδιακών ανακαινίσεων παρέχοντας 
προτεραιότητα στα κτίρια με τις 
χειρότερες ενεργειακές επιδόσεις.
δ) Τα εθνικά σχέδια πρέπει να 
περιλαμβάνουν μέτρα για χρηματοδότηση 
και κατάρτιση με σκοπό να στηριχθεί η 
επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 
στο σημείο (α).
3. Στα κτίρια ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ή 
ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται 
από τις εθνικές αρχές μέσω της 
ισχύουσας νομοθεσίας, τα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης πρέπει να 
εφαρμόζονται με τρόπο που να 
διασφαλίζει τη διατήρηση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των κτιρίων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 489
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δημόσιοι φορείς διαγράφεται
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
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2014 το 3% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 
χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από 
το οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το 
ποσοστό 3% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των 
κτιρίων με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
δαπέδου πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας 
δημοσίων φορέων του οικείου κράτους 
μέλους, το οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους δεν πληροί τις εθνικές απαιτήσεις 
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που 
τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.
2. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
οικείους δημόσιους φορείς να 
συνυπολογίζουν στο ετήσιο ποσοστό 
ανακαίνισης την πλεονάζουσα 
ανακαινισμένη επιφάνεια δαπέδου του 
κτιρίου σε ένα δεδομένο έτος ωσάν να 
είχε ανακαινιστεί κατά το ένα από τα δύο 
προηγούμενα ή δύο επόμενα έτη.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014 τα κράτη 
μέλη πραγματοποιούν και δημοσιοποιούν 
τον κατάλογο των κτιρίων που ανήκουν 
σε οικείους δημόσιους φορείς, 
αναφέροντας:
(α) την επιφάνεια δαπέδου σε m2· και
(β) την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου.
4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
δημόσιους φορείς να:
(α) εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής 
απόδοσης, μεμονωμένο ή ως μέρος ενός 
ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού 
σχεδίου, το οποίο να περιέχει 
συγκεκριμένους στόχους εξοικονόμησης 
ενέργειας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης του φορέα·
(β) να καθιερώσουν σύστημα ενεργειακής 
διαχείρισης στο πλαίσιο της υλοποίησης 
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του σχεδίου τους.

Or. en

Τροπολογία 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε από την 
1η Ιανουαρίου 2014 οι δημόσιοι τομείς 
τους να είναι σε θέση να προβούν στη 
συστηματική εφαρμογή αποδοτικών από 
την άποψη του κόστους και εν γένει 
κατάλληλων μέτρων για να εξοικονομούν 
ενέργεια και να χρησιμοποιούν την 
ενέργεια κατά αποδοτικότερο τρόπο. 
Αυτό μπορεί να γίνει στη βάση εθνικών 
προγραμμάτων ή συμφωνιών για την 
προώθηση ενεργειακών ελέγχων των 
κτιρίων ιδιοκτησίας των δημοσίων φορέων 
των κρατών ή ενεργειακών ελέγχων των 
λοιπών δραστηριοτήτων τους, καθώς και 
για την προώθηση βελτιώσεων στη βάση 
των ελέγχων αυτών. Στα αποδοτικά από 
την άποψη του κόστους μέτρα μπορούν 
να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η 
προώθηση της παρακολούθησης της 
κατανάλωσης, η χρήση συστημάτων για 
τη διαχείριση της ενέργειας και η 
βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση 
των χώρων.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση πρέπει να ενθαρρύνει και την απόδοση ως προς το 
κόστος. Προς το συμφέρον των δημόσιων οικονομικών, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να δαπανούν 
πόρους για άχρηστες βελτιώσεις στα κτίρια, αν αυτές δεν είναι αποδοτικές ως προς το κόστος. 
Θα ήταν σκόπιμο να συνδυαστεί η εφαρμογή βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης με κοινές 
ενέργειες συντήρησης που είναι αναγκαίες στη διάρκεια ζωής ενός κτιρίου.
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Τροπολογία 491
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για να συμβάλουν στην εκπλήρωση 
των εθνικών στόχων εξοικονόμησης 
ενέργειας και των διατάξεων του άρθρου 
3 και του παραρτήματος Ι, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν στόχους μείωσης της 
ενέργειας και μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας στα δημόσια κτίρια που πρέπει 
να διασφαλίζουν τη φιλόδοξη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 
που ανήκουν σε δημόσιους φορείς, 
συνυπολογίζοντας τα μέτρα 
αποτελεσματικότητας από απόψεως 
κόστους και εξοικονόμηση ενέργειας σε 
άλλους τομείς.

Or. en

Τροπολογία 492
Michael Theurer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 3% της συνολικής επιφάνειας 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν για την επίτευξη του στόχου 
του 20% έως το 2020, και για τον σκοπό 
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δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 
χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από το 
οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το 
ποσοστό 3% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των 
κτιρίων με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
δαπέδου πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας 
δημοσίων φορέων του οικείου κράτους 
μέλους, το οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους δεν πληροί τις εθνικές απαιτήσεις 
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που 
τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

αυτό, μπορούν από την 1η Ιανουαρίου 
2014 να λάβουν μέτρα για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που 
αποτελούν ιδιοκτησία δημοσίων φορέων
τους, προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από το 
οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ, 
σύμφωνα με τον εθνικό στόχο 
ενεργειακής απόδοσης που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1.

Or. de

Τροπολογία 493
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την 
επίτευξη των στόχων του άρθρου 1 ή του 
άρθρου 3, τα οποία υπερβαίνουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 4 της 
οδηγίας 2010/31/ΕΚ, με στόχο την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων που αποτελούν ιδιοκτησία 
δημόσιων φορέων τους.
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ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που 
τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. de

Τροπολογία 494
Markus Pieper

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 1,5% της συνολικής 
θερμαινόμενης επιφάνειας δαπέδου 
ιδιοκτησίας των δημοσίων φορέων των 
κρατών ανακαινίζεται κάθε χρόνο 
προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον 
οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που τέθηκαν από το οικείο 
κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 
της οδηγίας 2010/31/EΕ, στον βαθμό που 
το επιτρέπουν οι κρατικοί 
προϋπολογισμοί και εξασφαλίζεται 
επαρκής χρηματοδότηση, και εφόσον δεν 
υπονομεύεται η χρηματοδότηση άλλων 
σημαντικών καθηκόντων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, όπως η εκπαιδευτική και 
η κοινωνική πολιτική. Το ποσοστό 1,5% 
υπολογίζεται επί της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου των θερμαινόμενων κτιρίων με 
συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου 
πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας δημοσίων 
φορέων του οικείου κράτους μέλους, το 
οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν 
πληροί τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα κτίρια που δεν θερμαίνονται (π.χ. ορισμένοι αποθηκευτικοί χώροι) θα πρέπει να εξαιρούνται 
από την υποχρέωση για ενεργειακή ανακαίνιση.

Τροπολογία 495
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 3% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 
χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από το 
οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το 
ποσοστό 3% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των κτιρίων 
με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου 
πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας δημοσίων 
φορέων του οικείου κράτους μέλους, το 
οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν 
πληροί τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ. Μια λύση εναλλακτική της 
απαίτησης για ανακαίνιση του 3% μπορεί 
να είναι μια αντίστοιχα μεγάλη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης μέσω άλλων 
μέτρων που εφαρμόζονται στο 
υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό, στην 
περίπτωση αυτή όμως αφαιρώντας από 
το ποσοστό του 3% την αύξηση την 
αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας που 
προκύπτει από την εγκατάσταση 
συστημάτων αερισμού για τη 
συμμόρφωση με τις προδιαγραφές για την 
ποιότητα του εσωτερικού αέρα.
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Or. fi

Αιτιολόγηση

Η αποδοτικότητα ως προς το κόστος απαιτεί βελτιώσεις ως μέρος της στοιχειώδους 
συντήρησης, και η ανακαίνιση που εξοικονομεί ενέργεια πρέπει να εκσυγχρονίζεται για να 
αντιμετωπίζει τις στοιχειώδεις ανάγκες ανακαίνισης των κτιρίων. Οι εγκαταστάσεις αερισμού 
για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ποιότητας του εσωτερικού αέρα αυξάνουν την
κατανάλωση ενέργειας. Ένα αυστηρότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης προϋποθέτει επίσης 
επενδύσεις στον έλεγχο της υγρασίας, για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι εμφάνισης υγρασίας και 
μούχλας.

Τροπολογία 496
Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προκειμένου να εφαρμοστεί το εθνικό 
σχέδιο του άρθρου 3α και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 9 της οδηγίας 
2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2014 το 3% 
τουλάχιστον της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου που ανήκουν σε δημόσιους 
φορείς των κρατών ή χρησιμοποιούνται 
από αυτούς, να υφίσταται κάθε χρόνο 
ριζική ή σταδιακή ριζική ανακαίνιση.

«Ριζική ανακαίνιση»: ανακαίνιση που 
μειώνει την κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας ενός κτιρίου κατά 40% 
τουλάχιστον σε σύγκριση με τα προ της 
ανακαίνισης επίπεδα·
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Η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου 
υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που διαμορφώνουν τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.
Κατά περίπτωση, η ριζική ανακαίνιση 
(και η σταδιακή ριζική ανακαίνιση) 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη το κέλυφος 
του κτιρίου, τον εξοπλισμό του κτιρίου, 
τη λειτουργία και τη συντήρηση καθώς 
και τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 497
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014, κτίρια ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών όλων των 
διοικητικών επιπέδων υπόκεινται σε 
ριζική ανακαίνιση κατά τρόπο που, σε 
ετήσια βάση, να εξοικονομείται το 3% 
της συνολικής ετήσιας χρήσης ενέργειας 
του προηγούμενου έτους, προκειμένου να 
εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που 
τέθηκαν από το οικείο κράτος μέλος κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ. Το ποσοστό 3% υπολογίζεται 
επί της συνολικής ετήσιας χρήσης 
ενέργειας του κτιρίου και εφαρμόζεται σε 
κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
δαπέδου πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας 
δημοσίων φορέων του οικείου κράτους 
μέλους, το οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους δεν πληροί τις εθνικές απαιτήσεις 
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που 
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τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. en

Τροπολογία 498
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 3% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 
χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από το 
οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το 
ποσοστό 3% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των κτιρίων 
με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου 
πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας δημοσίων 
φορέων του οικείου κράτους μέλους, το 
οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν 
πληροί τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται 
στη διασφάλιση της καλής ποιότητας του 
αέρα των εσωτερικών χώρων μέσω 
επαρκών απαιτήσεων όσον αφορά τον 
αερισμό και τη χρήση οικοδομικών 
υλικών, εξοπλισμού και προϊόντων με 
χαμηλές εκπομπές.

Or. en
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Τροπολογία 499
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 3% της συνολικής επιφάνειας
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ή που 
χρησιμοποιείται από αυτούς, με 
προτεραιότητα τα δημόσια κτίρια στα 
οποία μπορεί να επιτευχθεί η υψηλότερη 
εξοικονόμηση ενέργειας μέσω 
ενεργειακής απόδοσης, ανακαινίζεται 
κάθε χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από το 
οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το 
ποσοστό 3% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των κτιρίων 
ιδιοκτησίας δημοσίων φορέων του οικείου 
κράτους μέλους, το οποίο την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληροί τις 
εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής 
απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. en

Τροπολογία 500
Mario Pirillo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 

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

2014 το 3% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών -με την εξαίρεση των 
διατηρητέων κτιρίων, για τα οποία 
απαιτούνται ειδικές μελέτες 
σκοπιμότητας- ανακαινίζεται κάθε χρόνο 
προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον 
οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που τέθηκαν από το οικείο 
κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 
της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το ποσοστό 3% 
υπολογίζεται επί της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου των κτιρίων με συνολική ωφέλιμη 
επιφάνεια δαπέδου πάνω από 250 m2, 
ιδιοκτησίας δημοσίων φορέων του οικείου 
κράτους μέλους, το οποίο την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληροί τις 
εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής 
απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. it

Τροπολογία 501
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 3% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 
χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από το 
οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το 
ποσοστό 3% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των κτιρίων 
με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου 
πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας δημοσίων 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 3% της συνολικής κλιματιζόμενης 
επιφάνειας δαπέδου ιδιοκτησίας των 
δημοσίων φορέων των κρατών 
ανακαινίζεται κάθε χρόνο προκειμένου να 
εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που 
τέθηκαν από το οικείο κράτος μέλος κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ. Το ποσοστό 3% υπολογίζεται 
επί της συνολικής κλιματιζόμενης 
επιφάνειας δαπέδου των κτιρίων με 
συνολική κλιματιζόμενη επιφάνεια 
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φορέων του οικείου κράτους μέλους, το 
οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν 
πληροί τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

δαπέδου πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας 
δημοσίων φορέων του οικείου κράτους 
μέλους, το οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους δεν πληροί τις εθνικές απαιτήσεις 
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που 
τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 δεν θα πρέπει να αφορούν χώρους ή επιφάνειες που 
δεν χρειάζονται θέρμανση ή κλιματισμό.

Τροπολογία 502
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν για να καθορίσουν 
συγκεκριμένους στόχους ανακαίνισης, 
εναρμονισμένους με τα εθνικά σχέδια 
ενεργειακής απόδοσης. Ο στόχος της 
ανακαίνισης περιλαμβάνει τη συνολική
επιφάνεια δαπέδου ιδιοκτησίας των 
δημοσίων φορέων των κρατών, που 
πρόκειται να ανακαινίζεται κάθε χρόνο 
προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον 
οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που τέθηκαν από το οικείο 
κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 
της οδηγίας 2010/31/EΕ. Ο στόχος 
ανακαίνισης υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των κτιρίων 
με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου 
πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας δημοσίων 
φορέων του οικείου κράτους μέλους, το 
οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν 
πληροί τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ 
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εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

Or. en

Τροπολογία 503
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2014 το 3% 
της συνολικής επιφάνειας δαπέδου των 
δημοσίων κτιρίων ιδιοκτησίας της 
κεντρικής κυβέρνησης ανακαινίζεται κάθε 
χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από το 
οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το 
ποσοστό 3% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των κτιρίων 
με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου 
πάνω από 500 m2, και από 1ης Ιουλίου 
2015 πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας της 
κεντρικής κυβέρνησης του οικείου 
κράτους μέλους, το οποίο την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληροί τις 
εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής 
απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. en

Τροπολογία 504
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3α, και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 
2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε το 3% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 
χρόνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό πρέπει να μεταφερθεί στο προτεινόμενο άρθρο 3 α. Δεν υπάρχει λόγος για να 
μην συμπεριληφθούν όλα τα δημόσια κτίρια στον υπολογισμό του στόχου. Οι αρχές διαθέτουν 
ακόμη τη δυνατότητα να επιλέξουν τα κτίρια που θα υποστούν ανακαίνιση.

Τροπολογία 505
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

στέγασης των δημόσιων φορέων των 
κρατών να μειώνεται ετησίως κατά 3%.

Or. fr

Τροπολογία 506
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 8% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 
τέσσερα χρόνια προκειμένου να 
εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που 
τέθηκαν από το οικείο κράτος μέλος κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ. Το ποσοστό 8% υπολογίζεται 
επί της συνολικής επιφάνειας δαπέδου των 
κτιρίων με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
δαπέδου πάνω από 500 m2 και από τις 31 
Δεκεμβρίου 2018 πάνω από 250 m2, 
ιδιοκτησίας δημοσίων φορέων του οικείου 
κράτους μέλους, το οποίο την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληροί τις 
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εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής 
απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. en

Τροπολογία 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 508
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε έως το 2020 η ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων των δημοσίων 
φορέων των κρατών να αυξηθεί κατά 
20%.

Or. ro

Τροπολογία 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 3% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 
χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από το 
οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του 

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

τέθηκαν από το οικείο κράτος μέλος κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ. Το ποσοστό 3% υπολογίζεται 
επί της συνολικής επιφάνειας δαπέδου των 
κτιρίων με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
δαπέδου πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας 
δημοσίων φορέων του οικείου κράτους 
μέλους, το οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους δεν πληροί τις εθνικές απαιτήσεις 
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που 
τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία που εισάγει το άρθρο 3 (1a)

Τροπολογία 510
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

πληροί τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

Or. en

Τροπολογία 511
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 3% της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων ιδιοκτησίας 
και στέγασης των δημοσίων φορέων των 
κρατών να μειώνεται κάθε χρόνο 
προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον 
οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που τέθηκαν από το οικείο 
κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 
της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το ποσοστό 3% 
υπολογίζεται επί της συνολικής 
κατανάλωσης των κτιρίων ιδιοκτησίας ή 
στέγασης δημοσίων φορέων του οικείου 
κράτους μέλους, το οποίο την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληροί τις 
εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής 
απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. ro

Τροπολογία 512
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια κινήσεων είναι περιορισμένα, η επιβάρυνση των 
κρατικών προϋπολογισμών για την επίτευξη ποσοστού 3% θα ήταν υπερβολική, λόγω των 
απαιτούμενων αρχικών επενδύσεων.

Τροπολογία 513
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη
εφαρμόζουν μία από τις διατάξεις που 
προβλέπονται στα εδάφια α) και β):
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φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 
χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από 
το οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το 
ποσοστό 3% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των 
κτιρίων με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
δαπέδου πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας 
δημοσίων φορέων του οικείου κράτους 
μέλους, το οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους δεν πληροί τις εθνικές απαιτήσεις 
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που 
τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

α) Έως την 1η Ιανουαρίου 2014 τα κράτη 
μέλη πραγματοποιούν και δημοσιοποιούν 
τον κατάλογο των κτιρίων που ανήκουν 
σε οικείους δημόσιους φορείς, 
αναφέροντας:
- την επιφάνεια δαπέδου σε m2, και
- την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου.
Από την 1η Ιανουαρίου 2014 τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε το 3% της συνολικής 
επιφάνειας δαπέδου ιδιοκτησίας των 
δημοσίων φορέων του κράτους να 
ανακαινίζεται κάθε χρόνο προκειμένου να 
εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που 
τέθηκαν από το οικείο κράτος μέλος κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ. Το ποσοστό 3% υπολογίζεται 
επί της συνολικής επιφάνειας δαπέδου των 
κτιρίων με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
δαπέδου πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας 
δημοσίων φορέων του οικείου κράτους 
μέλους, το οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους δεν πληροί τις εθνικές απαιτήσεις 
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που 
τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συνυπολογίζουν στο ετήσιο ποσοστό 
ανακαίνισης την πλεονάζουσα 
ανακαινισμένη επιφάνεια δαπέδου του 
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κτιρίου σε ένα δεδομένο έτος ωσάν να 
είχε ανακαινιστεί κατά το ένα από τα δύο 
προηγούμενα ή δύο επόμενα έτη.
β) Από την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν για την ανακαίνιση των 
κτιρίων κρατικής ιδιοκτησίας που είναι 
άνω των 250 m² και δεν πληρούν τις 
εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής 
απόδοσης προκειμένου να επιτύχουν 
βέλτιστα επίπεδα  από πλευράς κόστους, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ, θέτοντας ως στόχο τη 
μείωση της ενεργειακής τους 
κατανάλωσης κατά 40% έως το 2020.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application.Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts.Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers une 
réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments publics 
sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer nécessairement un 
rythme annuel régulier.De plus, le champ d'application devrait être restreint. Il conviendrait 
de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de l’Etat, les bâtiments 
appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements sociaux.

Τροπολογία 514
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε μέχρι την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 21% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών θα έχει ανακαινιστεί
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χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από το 
οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το 
ποσοστό 3% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των κτιρίων 
με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου 
πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας δημοσίων 
φορέων του οικείου κράτους μέλους, το 
οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν 
πληροί τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον 
οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που τέθηκαν από το οικείο 
κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 
της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το ποσοστό 21% 
υπολογίζεται επί της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου των κτιρίων με συνολική ωφέλιμη 
επιφάνεια δαπέδου πάνω από 250 m2, 
ιδιοκτησίας δημοσίων φορέων του οικείου 
κράτους μέλους, το οποίο την 1η 
Ιανουαρίου 2014 δεν πληροί τις εθνικές
απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής 
απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. en

Τροπολογία 515
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 516
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr

Τροπολογία 517
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1



PE475.929v01-00 84/112 AM\883474EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη το κόστος για τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό και την ανακαίνιση 
κατοικιών το φέρει πάντα οι ενοικιαστής. Η πρόταση της Επιτροπής θα οδηγούσε επομένως σε 
σημαντική όξυνση του προβλήματος της ενεργειακής πενίας λόγω των αυξανόμενων ενοικίων -
και σε πολλές αναγκαστικές μετακομίσεις. Οι κατοικίες πρέπει βέβαια να ανακαινίζονται 
ενεργειακά, αλλά μια τόσο άκαμπτη απαίτηση όπως αυτή που προτείνει η Επιτροπή πρέπει να 
απορριφτεί.

Τροπολογία 518
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

οδηγίας 2010/31/EΕ ή της αιτιολογικής 
σκέψης 13, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 το 3% της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου ιδιοκτησίας 
των δημοσίων φορέων των κρατών 
ανακαινίζεται κάθε χρόνο προκειμένου να 
εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που 
τέθηκαν από το οικείο κράτος μέλος κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ. Το ποσοστό 3% υπολογίζεται 
επί της συνολικής επιφάνειας δαπέδου των 
κτιρίων με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
δαπέδου πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας 
δημοσίων φορέων του οικείου κράτους 
μέλους, το οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους δεν πληροί τις εθνικές απαιτήσεις 
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που 
τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη τις εξατομικευμένες αφετηρίες των κρατών 
μελών και, συγκεκριμένα, τις οικονομικές επιδόσεις τους και την έγκαιρη δράση που έχει 
αναληφθεί, όπως αναφέρει η αιτιολογική σκέψη 13.

Τροπολογία 519
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 3% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 
χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από το 

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

οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το 
ποσοστό 2% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των κτιρίων 
με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου 
πάνω από 250 m2, ιδιοκτησίας ή υπό την 
κατοχή δημοσίων φορέων του οικείου 
κράτους μέλους, το οποίο την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληροί τις 
εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής 
απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. en

Τροπολογία 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 3% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας ή υπό την κατοχή 
των δημοσίων φορέων των κρατών 
ανακαινίζεται κάθε χρόνο προκειμένου να 
εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που 
τέθηκαν από το οικείο κράτος μέλος κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

Or. en
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Τροπολογία 521
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 3% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 
χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από το 
οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το 
ποσοστό 3% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των κτιρίων 
με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου 
πάνω από 1000 m2, ιδιοκτησίας δημοσίων 
φορέων του οικείου κράτους μέλους, το 
οποίο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν 
πληροί τις εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι πιο σκόπιμο να προηγηθεί η ανακαίνιση των μεγαλύτερων κτιρίων του δημόσιου τομέα. 
250 m2 είναι πολύ μικρή επιφάνεια για εμβαδόν κτιρίου.

Τροπολογία 522
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 
2014 το 3% της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου ιδιοκτησίας των δημοσίων 
φορέων των κρατών ανακαινίζεται κάθε 
χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν 
τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που τέθηκαν από το 
οικείο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ. Το 
ποσοστό 3% υπολογίζεται επί της 
συνολικής επιφάνειας δαπέδου των 
κτιρίων, ιδιοκτησίας δημοσίων φορέων του 
οικείου κράτους μέλους, το οποίο την 1η 
Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληροί τις 
εθνικές απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής 
απόδοσης που τέθηκαν κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 της οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. en

Τροπολογία 523
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά 
την εφαρμογή των μέτρων για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
δημοσίων κτιρίων, εξετάζουν το κέλυφος 
του κτιρίου συνολικά, όπου 
περιλαμβάνεται και ο εξοπλισμός, τη 
λειτουργία και συντήρηση του κτιρίου και 
τη συμπεριφορά των ενοίκων καθώς και 
την ανακαίνιση.

Or. en
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Τροπολογία 524
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των δημοσίων κτιρίων 
οικονομικά αποδοτικά.

Or. en

Τροπολογία 525
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να υπάρξει χρόνος για την 
επιμόρφωση επαγγελματιών στον τομέα 
της ενέργειας, όπως αυτών που θα 
εκτιμούν την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων και αυτών που θα υλοποιούν 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, 
τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν ο 
στόχος του 3% να λογίζεται ως ο μέσος 
όρος των πέντε τελευταίων ετών, με 
δυνατότητα μεταφοράς των υπερβολικών 
εξοικονομήσεων από μια περίοδο στόχου 
σε άλλη προκειμένου να αποφεύγονται οι 
ασύγχρονες δράσεις.

Or. en

Τροπολογία 526
Vicky Ford
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
εφαρμόζονται για τα κτίρια ιδιοκτησίας 
των θεσμικών οργάνων, οργανισμών και 
υπηρεσιών της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 527
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 
2 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, τα κράτη μέλη 
δύνανται να μην καθορίσουν ή να μην 
εφαρμόσουν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1 για τις εξής κατηγορίες 
κτιρίων:
(α) κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως 
μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή 
λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή 
ιστορικής τους αξίας, στον βαθμό που η 
συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα 
αλλοίωνε απαράδεκτα το χαρακτήρα ή 
την εμφάνισή τους·
(β) κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι 
λατρείας ή για θρησκευτικές 
δραστηριότητες·
(γ) προσωρινά κτίρια με διάρκεια χρήσης 
το πολύ δύο ετών, βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αγροτικά 
κτίρια πλην κατοικιών με χαμηλές 
ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά 
κτίρια πλην κατοικιών τα οποία 
χρησιμοποιούνται από τομέα 
καλυπτόμενο από εθνική τομεακή 
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συμφωνία για την ενεργειακή απόδοση·
δ) κτίρια κατοικίας τα οποία προβλέπεται 
να χρησιμοποιούνται είτε λιγότερο από 
τέσσερις μήνες το χρόνο είτε 
εναλλακτικά, για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα κάθε χρόνο και με αναμενόμενη 
ενεργειακή κατανάλωση μικρότερη από 
το 25 % εκείνης που θα προέκυπτε από 
χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,
(ε) μεμονωμένα κτήρια με συνολική 
ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 m².
(στ) κτίρια που δεν είναι τεχνικώς 
κατάλληλα για ανακαίνιση.

Or. en

Τροπολογία 528
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σύμφωνα το σημαίνον παράδειγμα 
του δημόσιου τομέα, τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ διασφαλίζουν ότι, όταν τα κτίριά 
τους υπόκεινται σε σημαντική 
ανακαίνιση, η ενεργειακή τους απόδοση 
αναβαθμίζεται σε κτίρια με σχεδόν 
μηδενική κατανάλωση ενέργειας, όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 
2 της οδηγίας 2010/31/EΕ ή σε κτίρια της 
υψηλότερης δυνατής κλάσης ενεργειακής 
απόδοσης, όπως ορίζεται στη χώρα στην 
οποία βρίσκεται το κτίριο.
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ διασφαλίζουν ότι 
όλα τα κτίρια στα οποία στεγάζονται ή 
κατέχουν είναι σχεδόν μηδενικής 
κατανάλωσης ενέργειας ή τουλάχιστον 
πληρούν τις προϋποθέσεις για την 
υψηλότερη κλάση ενεργειακής απόδοσης, 
όπως ορίζεται στη χώρα στην οποία 
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βρίσκεται το κτίριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να τεθούν επικεφαλής της προσπάθειας προχωρώντας σε 
ανακαίνιση των κτιρίων τους στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Ομοίως, 
για να υπάρξει εξοικονόμηση των χρημάτων φορολογουμένων, τα θεσμικά όργανα πρέπει να 
στεγάζονται σε κτίρια που καταναλώνουν αυστηρά ελάχιστη ποσότητα ενέργειας. Η ημερομηνία 
της 31ης Δεκεμβρίου 2018 απορρέει από την τελευταία οδηγία περί ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων - άρθρο 9(1)(β) που ζητεί από τις δημόσιες αρχές να στεγάζονται σε κτίρια με σχεδόν 
μηδενική κατανάλωση ενέργειας πριν από την ημερομηνία αυτή. 

Τροπολογία 529
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικό
μηχανισμό καταμερισμού της 
προσπάθειας για την επίτευξη του στόχου 
3 % που εφαρμόζεται στα δημόσια 
κτίρια. Κατά τη θέσπιση του εν λόγω 
μηχανισμού καταμερισμού της 
προσπάθειας, λαμβάνουν υπόψη τους 
οικονομικούς πόρους των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών και τις πρακτικές 
δυνατότητες ανακαίνισης παρόμοιων 
κτιρίων. Υποστηρίζουν τις περιφερειακές 
και τοπικές δημόσιες αρχές, π.χ. 
βελτιώνοντας την πρόσβαση σε μέσα 
όπως η σύναψη συμβάσεων και το 
"intracting".

Or. en

Τροπολογία 530
Bernd Lange
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Επιχειρήσεις που αποτελούν 
ιδιοκτησία του δημοσίου και 
ανταγωνίζονται ιδιωτικές στην αγορά, 
εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του 
άρθρου 4 παράγραφος 1. Εξαιρούνται 
επίσης από τις απαιτήσεις του άρθρου 4 
παράγραφος 1 οι δημόσιες επιχειρήσεις 
στέγασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αυτή θα έθετε τις επιχειρήσεις του δημοσίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις στέγασης 
σε μειονεκτική θέση έναντι των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων στέγασης του 
ιδιωτικού τομέα, προκαλώντας στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση που ένας δημόσιος 
οργανισμός διαθέτει ήδη στρατηγική για 
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων του 
με βάση άλλη παράμετρο και σε 
περίπτωση που η στρατηγική αυτή 
αναμένεται να αποδώσει εξοικονόμηση 
ενέργειας ισοδύναμη ή υψηλότερη από 
την εξοικονόμηση που αναμένεται να 
επιτευχθεί με την εκπλήρωση του στόχου 
της ανακαίνισης, τα κράτη μέλη 
επιτρέπουν στον δημόσιο οργανισμό να 
συνεχίσει να εφαρμόζει την υφιστάμενη 
στρατηγική του.

Or. en
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Τροπολογία 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Αν ένας δημόσιος φορέας έχει ήδη 
καταρτίσει σχέδιο ενεργειακής απόδοσης 
για τα κτίριά του, και προβλέπεται να 
επιτύχει αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης ισοδύναμη με εκείνη που θα 
επιτύγχανε αν ανακαίνιζε τα κτίρια, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να του επιτρέπουν 
να εφαρμόσει τα σχέδια αυτά.

Or. de

Τροπολογία 533
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίζουν να μην θέτουν ή 
εφαρμόζουν τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 σε επισήμως 
προστατευόμενα κτίρια με βάση, μεταξύ 
άλλων, την αρχιτεκτονική ή ιστορική 
τους αξία. Τα προστατευόμενα κτίρια 
περιλαμβάνονται στην απογραφή που 
εντάσσεται στην παράγραφο 3 με μνεία 
του καθεστώτος τους.

Or. en

Τροπολογία 534
Ivo Belet
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μέχρι το 2015, τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ ευθυγραμμίζουν το επίπεδο 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που 
κατέχουν στην υψηλότερη κλάση 
ενεργειακής απόδοσης, όπως ορίζεται 
στη χώρα στην οποία βρίσκεται το κτίριο.

Or. en

Τροπολογία 535
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. 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

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις εν δυνάμει αρνητικές επιπτώσεις από την ανεπαρκή 
ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων. Όσον αφορά τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης των 
δημοσίων κτιρίων στα οποία περνούν τον χρόνο τους, πρέπει να διενεργείται υποχρεωτική 
εκτίμηση των αρνητικών επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογούνται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι 
και να αποφασίζονται μέτρα για την εξισορρόπηση της ενεργειακής απόδοσης και των αναγκών 
όσον αφορά την ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων.

Τροπολογία 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση που ένας δημόσιος 
οργανισμός διαθέτει ήδη στρατηγική για 
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων του 
με βάση άλλη παράμετρο, όπως οι 
εξοικονομήσεις ανά θερμαινόμενο και/ή 
κλιματιζόμενο τετραγωνικό μέτρο, και σε 
περίπτωση που η στρατηγική αυτή 
αναμένεται να αποδώσει εξοικονόμηση 
ενέργειας ισοδύναμη ή υψηλότερη από 
την εξοικονόμηση που αναμένεται να 
επιτευχθεί με την εκπλήρωση του στόχου 
της ανακαίνισης, τα κράτη μέλη 
επιτρέπουν στον δημόσιο οργανισμό να 
συνεχίσει να εφαρμόζει την υφιστάμενη 
στρατηγική του.

Or. en

Τροπολογία 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κάτωθι κτίρια και μνημεία δεν 
περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του 
δείκτη ανακαίνισης 3% που ορίζεται στο 
άρθρο 4, παράγραφος 1 της παρούσας 
οδηγίας:
(α) Καταγεγραμμένα ιστορικά κτίρια και 
μνημεία·
(β) Κτίρια που αγοράζονται από τις 
δημόσιες αρχές με σκοπό την κατεδάφισή 
τους.

Or. en
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Τροπολογία 538
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στο πλαίσιο του καθορισμού των 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1, οι προγενέστερες ενέργειες 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης 
πρέπει να αναγνωρίζονται και να 
λαμβάνονται υπόψη. Για τούτο, η 
θεώρηση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 
στρατηγικές και τις προσπάθειες που 
έχουν καταβληθεί από την 1.1.2005 και 
μετά για αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τρέχουσες ή οι προγενέστερες προσπάθειες των κρατών μελών για ανακαίνιση των κτιρίων 
με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να θεωρούνται θετικές και να 
λαμβάνονται συνεπώς υπόψη στον καθορισμό των στόχων. Με τη δέσμη για το κλίμα και την 
ενέργεια, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2009 (απόφαση 406/2009/ΕΚ),υλοποιούνται οι 
στόχοι 20-20-20. Η δέσμη συνίσταται σε τέσσερεις νομικές διατάξεις και αναφέρεται, όσον 
αφορά τους προς επίτευξη στόχους, στο έτος 2005.

Τροπολογία 539
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη παροτρύνουν άλλους 
φορείς του δημόσιου τομέα να 
υιοθετήσουν τους στόχους που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1, όπου 
αυτό είναι αποτελεσματικό από απόψεως 
κόστους και τεχνικώς εφικτό.
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Or. en

Τροπολογία 540
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τους 
οργανισμούς δημόσιου δικαίου στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η 
υποστήριξη περιλαμβάνει όλα τα 
οικονομικά μέτρα που απαιτούνται για 
την αποφυγή κοινωνικών προβλημάτων 
σε σχέση με την πραγματοποίηση της 
ανακαίνισης, ιδιαίτερα δε αυξήσεων στα
ενοίκια της κοινωνικής στέγασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του ζητουμένου, με σαφή επικέντρωση στους κοινωνικά αδύνατους ενοικιαστές 
που ενδέχεται να πληγούν, οι οποίοι λόγω της οικονομικής τους κατάστασης αδυνατούν να 
προχρηματοδοτήσουν οι ίδιοι αποδοτικές επενδύσεις σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, ακόμα 
κι αν μεσοπρόθεσμα ωφελούνται από τη μείωση των δαπανών θέρμανσης.

Τροπολογία 541
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι προτεραιότητα για τα 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης θα έχουν οι 
δημόσιοι οργανισμοί που διαθέτουν τα 
χαμηλότερα από απόψεως ενεργειακής 
απόδοσης χαρτοφυλάκια ακινήτων. Οι 
δημόσιοι οργανισμοί πρέπει να 
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καταβάλλουν προσπάθεια για να δώσουν 
προτεραιότητα στα κτίρια με τις 
χειρότερες ενεργειακές επιδόσεις.

Or. en

Τροπολογία 542
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fi



PE475.929v01-00 100/112 AM\883474EL.doc

EL
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Αν διαγραφεί η ποσοστιαία απαίτηση όσον αφορά τις ανακαινίσεις, που αναφέρεται στο άρθρο 
4, παράγρ. 1, δεν υπάρχει λόγος διατήρησης της παραγράφου 2.

Τροπολογία 544
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 545
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 546
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το ποσοστό ανακαίνισης 2% προκύπτει 
ως μέσος όρος των ετήσιων ποσοστών 
ανακαίνισης στο διάστημα από το 2014 
έως το 2020. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συνυπολογίσουν αναλογικά στο ποσοστό 
ανακαίνισης τις ανακαινίσεις δημόσιων 
κτιρίων που έχουν πραγματοποιήσει από 
το 2005 και μετά (προγενέστερες 
ενέργειες).

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός άκαμπτου ετήσιου ποσοστού ανακαίνισης δεν είναι ρεαλιστικός και δεν λαμβάνει 
υπόψη τις συνθήκες στα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι ως τώρα προσπάθειες των κρατών μελών 
στους τομείς της ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων (προγενέστερες ενέργειες), που έδωσαν πολύ 
καλά αποτελέσματα όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, δεν λαμβάνονται υπόψη στην 
πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Για να διασφαλιστεί η ευελιξία, τα 
κράτη μέλη επιτρέπουν στους οικείους 
δημόσιους φορείς να υπολογίζουν το
ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης 3% που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ως μέσο 
όρο 5 ετών της ανακαινισμένης 
επιφάνειας δαπέδου του κτιρίου.

Or. en
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Η μεσοστάθμιση του στόχου του 3% εντός πέντε ετών θα παράσχει στις δημόσιες αρχές 
μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις τους και τον δημοσιονομικό 
σχεδιασμό τους.

Τροπολογία 548
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
οικείους δημόσιους φορείς να 
συνυπολογίζουν στο ποσοστό ενεργειακής 
εξοικονόμησης την πλεονάζουσα 
εξοικονομούμενη ενέργεια σε ένα 
δεδομένο έτος ωσάν να είχε 
πραγματοποιηθεί κατά το ένα από τα δύο 
προηγούμενα ή δύο επόμενα έτη.

Or. ro

Τροπολογία 549
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τους 
οργανισμούς κοινωνικής κατοικίας, σε 
πλαίσιο σεβασμού της ανεξάρτητης 
αυτοδιοίκησης, να δρομολογήσουν 
πρόγραμμα ανακαίνισης των κτιρίων 
τους για την εξοικονόμηση ενέργειας 
σύμφωνα με τους τρόπους που 
καθορίζονται στην παράγραφο 1.

Or. fr
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Καλό θα είναι τα κτίρια ιδιοκτησίας των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών 
κοινωνικής κατοικίας να συμμετέχουν, σε εθελοντική και όχι υποχρεωτική βάση, στην 
υποδειγματική προσπάθεια που προτείνει η οδηγία.

Τροπολογία 550
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
οικείους δημόσιους φορείς να 
συνυπολογίζουν στο ετήσιο ποσοστό 
ανακαίνισης την πλεονάζουσα 
ανακαινισμένη επιφάνεια δαπέδου του 
κτιρίου σε ένα δεδομένο έτος ωσάν να είχε 
ανακαινιστεί κατά το ένα από τα δύο 
προηγούμενα ή δύο επόμενα έτη· για το 
2014 δύναται να υπολογιστεί η 
ανακαινισμένη επιφάνεια δαπέδου του 
κτιρίου κατά την περίοδο 2010-2013·

Or. en

Τροπολογία 551
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά και 
λοιπά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμοί 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπουν 
στους οικείους δημόσιους φορείς να 
συνυπολογίζουν στο ετήσιο ποσοστό 
ανακαίνισης την πλεονάζουσα 
ανακαινισμένη επιφάνεια δαπέδου του 
κτιρίου σε ένα δεδομένο έτος ωσάν να είχε 
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ανακαινιστεί κατά το ένα από τα δύο 
προηγούμενα ή δύο επόμενα έτη.

Or. ro

Τροπολογία 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 553
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 554
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ευελιξία να συνυπολογίζεται στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης η πλεονάζουσα ανακαινισμένη 
επιφάνεια δαπέδου του κτιρίου σε ένα δεδομένο έτος θα πρέπει να επεκταθεί για τα τέσσερα 
επόμενα ή προηγούμενα έτη, προκειμένου να λαμβάνεται επαρκώς υπόψη ο μακρόπνοος 
χαρακτήρας του σχεδιασμού και της κατασκευής των κτιρίων.

Τροπολογία 555
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Η διετής προσέγγιση αποκλείει αποτελεσματικά τη ριζική ανακαίνιση. Πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα στα κράτη μέλη να τις συμπεριλάβουν καθόσον αποτελούν απόλυτη αναγκαιότητα 
για μια μακροπρόθεσμη πολιτική ενεργειακής απόδοσης στον κατασκευαστικό τομέα.

Τροπολογία 556
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en



AM\883474EL.doc 107/112 PE475.929v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη και οι δημόσιοι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον 
αφορά τον σχεδιασμό των επενδύσεων ανακαίνισης στον βαθμό που διασφαλίζεται η επίτευξη 
του εθνικού στόχου.

Τροπολογία 558
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 559
Lena Kolarska-Bobińska,

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 560
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ως εναλλακτική προσέγγιση της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δύνανται 
να επιλέξουν άλλα μέτρα για την επίτευξη 
ισοδύναμης βελτίωσης της ετήσιας 
ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων 
κτιρίων που απαιτείται από την 
παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
δώσουν προτεραιότητα στην ανακαίνιση 
των κτιρίων που κατέχουν οι δημόσιοι 
οργανισμοί τους, με βάση την πλέον 
οικονομικά αποδοτική βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού 
δυναμικού τους. Για τους σκοπούς της 
εναλλακτικής αυτής προσέγγισης, 
δύνανται να υπολογίζουν την εκτιμώμενη 
εξοικονόμηση ενέργειας που 
επιτυγχάνεται βάσει της παραγράφου 1, 
χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μέσες 
τυποποιημένες τιμές ενεργειακής 
κατανάλωσης κτιρίου πριν και μετά την 
ανακαίνιση.

Or. en

Τροπολογία 561
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Πρέπει να επιτρέπεται στους 
δημόσιους οργανισμούς να ακολουθούν 
την ήδη υφιστάμενη στρατηγική 
ενεργειακής απόδοσης καθώς η 
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προκύπτουσα εξοικονόμηση μπορεί να 
συνταιριαστεί με την εξοικονόμηση που 
προκύπτει από την ανακαινισμένη 
επιφάνεια δαπέδου. Κατά τη χάραξη των 
πολιτικών και των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, 
πρέπει να συνεκτιμώνται και η 
οικονομική προσιτότητα για τους πολίτες 
και τους δημόσιους προϋπολογισμούς. 
Κατά προτεραιότητα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν τα πλέον οικονομικά 
αποδοτικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη βοηθούν τους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου να 
πραγματοποιούν ετησίως ανακαίνιση του 
3% της συνολικής επιφάνειας δαπέδου 
των κτιρίων ιδιοκτησίας τους.

Or. fr

Τροπολογία 563
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη μπορούν 
να μεριμνούν και για την ανακαίνιση 
κτιρίων άλλων ιδιοκτητών ή να μειώνουν 
τη συνολική επιφάνεια γραφείων στα 
δημόσια κτίρια.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός ευελιξίας για τα κράτη μέλη. Πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζεται ότι πρώτα θα λαμβάνονται τα μέτρα με τον καλύτερο λόγο κόστος οφέλους.

Τροπολογία 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν να μην συμπεριλάβουν στον 
υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου τις κατηγορίες κτιρίων που 
καταγράφονται στο άρθρο 4.2 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία περί ενεργειακής απόδοσης πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την οδηγία περί ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων.

Τροπολογία 565
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη παρακινούν τους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου ώστε να 
πραγματοποιούν ριζική ανακαίνιση του 
3% της συνολικής ετήσιας ενεργειακής 
χρήσης.

Or. en
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Τροπολογία 566
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου στην 
πραγματοποίηση της ριζικής ανακαίνισης 
σύμφωνα με το άρθρο 4.

Or. de

Τροπολογία 567
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν 
εναλλακτική προσέγγιση κοινοποιούν, το 
αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014, 
στην Επιτροπή, τα εναλλακτικά μέτρα 
που προτίθενται να υιοθετήσουν, 
αναπτύσσοντας τον τρόπο με τον οποίο 
θα επιτευχθεί η ισοδύναμη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού 
δυναμικού.

Or. en

Τροπολογία 568
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν 
εναλλακτική προσέγγιση αξιολογούν κάθε 
τρία χρόνια κατά πόσον η προσέγγιση 
ευθυγραμμίζεται με την επίτευξη 
ισοδύναμης βελτίωσης της ετήσιας 
ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων 
κτιρίων, όπως απαιτεί η παράγραφος 1 
και κοινοποιούν τα αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων αυτών στην Επιτροπή. Σε 
περίπτωση που οι εναλλακτικές 
προτάσεις που υιοθετήθηκαν από τα 
κράτη μέλη αποδειχθούν ανεπαρκείς για 
την εκπλήρωση του στόχου, η Επιτροπή 
δύναται να συστήσει σε αυτά να 
χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση που 
περιγράφεται στην παράγραφο 1.

Or. en


