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Τροπολογία 569
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(a) την επιφάνεια δαπέδου σε m2· και
(b) την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία θα ήταν άκρως γραφειοκρατική και για ορισμένα κράτη μέλη θα ήταν ακόμη και 
αδύνατο να συμμορφωθούν.

Τροπολογία 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. en
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Τροπολογία 571
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επιβάρυνση που συνεπάγεται η κατάρτιση καταλόγου όλων των δημόσιων κτιρίων είναι 
υπερβολική και γραφειοκρατική, ιδιαίτερα όταν πρέπει να περιληφθούν όλες οι επιφάνειες 
πάνω από 250 τμ. Τα επιδιωκόμενα οφέλη όσον αφορά την εξοικονόμηση και την απόδοση 
πρέπει να τεκμηριώνονται για το συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο κάθε κράτους.

Τροπολογία 572
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Αιτιολόγηση

Μόνο στη Γερμανία, η κατάρτιση καταλόγου και για τους 12.000 φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 
θα συνεπαγόταν δυσανάλογα υψηλή επιβάρυνση.

Τροπολογία 573
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. fr

Τροπολογία 574
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 και 
με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ, έως την 1η Ιανουαρίου 2014 
τα κράτη μέλη πραγματοποιούν και 
δημοσιοποιούν τον κατάλογο των κτιρίων 
που ανήκουν σε οικείους δημόσιους 
φορείς, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
πάνω από 500 m2 και έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2018 πάνω από 250 m2
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αναφέροντας:

Or. en

Τροπολογία 575
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1,
έως την 1η Ιανουαρίου 2014 τα κράτη 
μέλη διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους 
προκειμένου να πραγματοποιήσουν και να 
δημοσιοποιήσουν τον κατάλογο των 
κτιρίων που ανήκουν σε οικείους 
δημόσιους φορείς, αναφέροντας:

Or. en

Τροπολογία 576
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 577
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 578
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 579
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την επιφάνεια δαπέδου σε m2 και διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 580
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 3 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 581
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου. διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 582
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου. (β) την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου 
για το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό 
ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την 
οδηγία 2010/31/ΕΕ· και

Or. en

Τροπολογία 583
Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) εφόσον αρμόζει, οποιοδήποτε 
επίσημο καθεστώς προστασίας παρέχει 
εξαίρεση βάσει της παραγράφου 1α·

Or. en

Τροπολογία 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) η καταλογογράφηση δεν αφορά 
ωστόσο κτίρια που έχουν σημασία για την 
εθνική ασφάλεια, όπως π.χ. τα κτίρια των 
ενόπλων δυνάμεων.

Or. fi

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 585
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εναλλακτικώς προς τις παραγράφους 
1 και 2, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν να λάβουν άλλα μέτρα για τη 
βελτίωση των επιδόσεων ενεργειακής 
απόδοσης στα δημόσια κτίρια. Η ετήσια 
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ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
που επιτυγχάνεται μέσω αυτής της 
προσέγγισης είναι ισοδύναμη με το 
ποσότητα της εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται στην παράγραφο 
1.
Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2014, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν και παρουσιάζουν τον τρόπο 
με τον οποίο θα επιτύχουν την 
απαιτούμενη ποσότητα βελτιώσεων στην 
ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή εξασφαλίζει ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί τα 
αποτελεσματικότερα από πλευράς κόστους και καταλληλότερα μέτρα για να επιτύχει τον ετήσιο 
στόχο ανακαίνισής του. Πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία διότι υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές στα κράτη μέλη: ενεργειακή απόδοση του υφιστάμενου αποθέματος κτιρίων, πρώιμες 
και επικείμενες ενέργειες μέσω της εφαρμογής της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων και ποικιλότητα των αναγκών ανακαίνισης. Επίσης, κατά τις ανακαινίσεις ενεργειακής 
απόδοσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος ζωής του κτιρίου και να 
υπολογίζονται οι λοιπές ανάγκες ανακαίνισης.

Τροπολογία 586
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ως εναλλακτική λύση στις απαιτήσεις 
του άρθρου 4.1 και με την επιφύλαξη του 
άρθρου 7 της οδηγίας 2010/31/ΕΕ ή του 
άρθρου 2α παραπάνω,  τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιλέξουν να μειώνουν κατά 
3% ετησίως την συνολική κατανάλωση 
ενέργειας όλων των κτιρίων στα οποία 
έχει χορηγηθεί Πιστοποιητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης, βάσει του 
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άρθρου 12.1 (β) της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια χρησιμεύει απλώς ως κατάλληλος δείκτης της αναμενόμενης 
ενεργειακής κατανάλωσης. Τα κράτη μέλη μπορεί να προτιμήσουν να βασίσουν τον ετήσιο 
στόχο περιορισμού ενέργειας στην πραγματική ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Τροπολογία 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio 
Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, 
Werner Langen, Ιωάννης Α.  Τσουκαλάς, Jan Březina, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
όρους για την απαλλαγή κατηγοριών 
κτιρίων, όπως ορίζονται στο άρθρο  4(2) 
της οδηγίας 2010/31/EΕ, από τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση αυτή περιλαμβάνει ιστορικά, θρησκευτικά ή προσωρινά κτίρια.

Τροπολογία 588
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη ζητούν από τους 
δημόσιους φορείς που μισθώνουν κτίρια 
να απαιτούν από τον εκάστοτε εκμισθωτή 
να πραγματοποιεί ενεργειακή ανακαίνιση 
του κτιρίου που μισθώνουν.  Οι δημόσιοι 
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οργανισμοί δεν μπορούν, για λόγους 
ανταγωνισμού, να ανακαινίζουν  με 
δημόσιο χρήμα κτίρια που μισθώνουν 
από ιδιώτες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιοι φορείς δεν μπορούν να ανακαινίζουν μισθωμένα κτίρια, αλλά να επιβάλλουν τη 
λήψη των σχετικών μέτρων από τον εκμισθωτή.

Τροπολογία 589
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
κατάρτιση δημόσια διαθέσιμου 
καταλόγου των κτιρίων που ανήκουν σε 
οικείους δημόσιους φορείς, που είναι 
μικρότερα από 250 m2, αναφέροντας:
(α) την επιφάνεια δαπέδου σε m2· και
(β) την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου 
εάν είναι γνωστή.

Or. en

Τροπολογία 590
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι κατάλογοι που απαριθμούνται στις 
παραγράφους 3 και 3α αναθεωρούνται 
τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια και 
επικαιροποιούνται, εάν χρειάζεται, με 
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βάση τις αλλαγές στην ενεργειακή 
απόδοση, την ιδιοκτησία και το 
καθεστώς προστασίας των κτιρίων.

Or. en

Τροπολογία 591
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Ως εναλλακτική προσέγγιση στις 
παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη 
μπορούν να λάβουν άλλα μέτρα για να 
επιτύχουν ισοδύναμη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που 
έχουν στην ιδιοκτησία τους οι δημόσιοι 
φορείς τους όπως απαιτείται στην 
παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη μπορεί να 
δώσουν προτεραιότητα στην ανακαίνιση 
των κτιρίων που έχουν στην ιδιοκτησία 
τους οι δημόσιοι φορείς τους, με βάση 
την αποτελεσματικότερη από πλευράς 
κόστους βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης του κτιριακού δυναμικού τους. 
Τα κράτη μέλη που επιλέγουν την 
εναλλακτική προσέγγιση, κοινοποιούν 
στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 1η

Ιανουαρίου 2014, τα εναλλακτικά μέτρα 
που σκοπεύουν να εγκρίνουν, 
υποδεικνύοντας πώς θα επιτύχουν 
ισοδύναμη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων που ανήκουν σε 
δημόσιους φορείς τους.

Or. en

Τροπολογία 592
Gaston Franco
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
δημόσιους φορείς να:

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους
τοπικούς δημόσιους φορείς, τους δήμους 
αστικών και αγροτικών περιοχών και 
τους άλλους δημόσιους φορείς να:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα του άρθρου 4 δεν πρέπει να εφαρμόζονται αποκλειστικά στις μεγάλες πόλεις. Για να 
διασφαλιστεί ότι τα κίνητρα εφαρμόζονται επίσης στις αγροτικές περιοχές, το άρθρο πρέπει να 
διευκρινίζει ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι φορείς.  Το άρθρο πρέπει επίσης να επιτρέπει 
στους ευρωπαίους πολίτες που ζουν σε αγροτικές, και ενίοτε σε απομονωμένες, περιοχές να 
επωφελούνται από τα κίνητρα που θεσπίζονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία 593
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
δημόσιους φορείς να:

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
τοπικούς, δημοτικούς και άλλους
δημόσιους φορείς να:

Or. ro

Τροπολογία 594
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
δημόσιους φορείς να:

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
δημόσιους φορείς άμεσα ή έμμεσα μέσω 
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ΕΕΥ να:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΕΕΥ και παρόμοιοι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών αποτελούν τους καταλληλότερους 
φορείς όσον αφορά την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και τους επιχειρησιακούς μηχανισμούς 
προκειμένου για την ανάπτυξη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Έχουν όλα τα κατάλληλα 
εργαλεία για να αναλάβουν δράση για λογαριασμό των τελικών πελατών οι οποίοι υπέχουν την 
υποχρέωση εξοικονόμησης. Αυτή η θετική σχέση θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ανοίξει η 
αγορά των ενεργειακών υπηρεσιών και να ανατεθεί σε τεχνικούς φορείς με αξιοπιστία και ζήλο. 

Τροπολογία 595
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
δημόσιους φορείς να:

4. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά και 
λοιπά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμοί 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρύνουν 
τους δημόσιους φορείς να:

Or. ro

Τροπολογία 596
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
δημόσιους φορείς να:

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
αστικούς και αγροτικούς δημοτικούς και 
άλλους δημόσιους φορείς να:

Or. en
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Τροπολογία 597
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
δημόσιους φορείς να:

4. Οι δημόσιοι φορείς:

Or. es

Τροπολογία 598
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
δημόσιους φορείς να:

4. Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τους 
δημόσιους φορείς να:

Or. en

Τροπολογία 599
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

α) εγκρίνουν ολοκληρωμένο σχέδιο 
ενεργειακής απόδοσης, μεμονωμένο ή ως 
μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για το 
κλίμα ή πόλεις και περιφέρειες με χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας ή για το 
περιβάλλον, το οποίο να περιέχει 
συγκεκριμένους στόχους εξοικονόμησης 
ενέργειας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση 
της εξοικονόμησης ενέργειας και της 
ενεργειακής τους απόδοσης·
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Or. fr

Τροπολογία 600
Mario Pirillo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(α) εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής 
απόδοσης, είτε ολοκληρωμένο είτε ως 
μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για το 
κλίμα, τις πόλεις ή έργων για πόλεις με 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, το οποίο 
να περιέχει συγκεκριμένους στόχους 
εξοικονόμησης ενέργειας, με σκοπό τη 
συνεχή βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης του φορέα·

Or. it

Τροπολογία 601
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

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, του 
κόστους για την πραγματοποίησή τους 
και των ωφελειών που παράγονται από τη 
μείωση των λογαριασμών·

Or. ro
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Τροπολογία 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(α) εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής 
απόδοσης, μεμονωμένο ή ως μέρος ενός 
ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού 
σχεδίου, το οποίο να περιέχει 
συγκεκριμένους στόχους εξοικονόμησης 
ενέργειας και χρονοδιάγραμμα για την 
επίτευξή τους, με σκοπό τη συνεχή 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του 
φορέα·

Or. en

Τροπολογία 603
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(α) εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής 
απόδοσης, μεμονωμένο ή ως μέρος ενός 
ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού 
σχεδίου, ή σχεδίου για πόλεις ή περιοχές 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, το 
οποίο να περιέχει συγκεκριμένους στόχους 
εξοικονόμησης ενέργειας, με σκοπό τη 
συνεχή βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης του φορέα·

Or. en

Τροπολογία 604
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(α) εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής 
απόδοσης, μεμονωμένο ή ως μέρος ενός 
ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού 
σχεδίου, το οποίο να περιέχει 
συγκεκριμένους στόχους εξοικονόμησης 
ενέργειας και συγκεκριμένες δράσεις, με 
σκοπό τη συνεχή βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης του φορέα·

Or. es

Τροπολογία 605
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(α) εγκρίνουν και εφαρμόζουν 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·

Or. en

Τροπολογία 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

(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·

(α) εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής 
απόδοσης, μεμονωμένο ή ως μέρος ενός 
ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού 
σχεδίου, το οποίο να περιέχει 
συγκεκριμένους στόχους ενεργειακής 
απόδοσης, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης του φορέα·

Or. en

Τροπολογία 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) ελέγχουν και επαληθεύουν το ετήσιο 
επίπεδο επίτευξης των στόχων που έχουν 
τεθεί·

Or. en

Τροπολογία 608
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) να καθιερώσουν σύστημα ενεργειακής 
διαχείρισης στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του σχεδίου τους. Το σχέδιο και το 
σύστημα διαχείρισης της ενεργειακής 
απόδοσης λαμβάνουν δεόντως υπόψη 
τους κινδύνους υγείας και τα ευεργετικά 
μέτρα. 

Or. en
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Τροπολογία 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fi

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 610
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) αξιολογούν, στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του σχεδίου τους, τη 
δυνατότητα σύναψης συμβάσεων 
ενεργειακών υπηρεσιών που αποσκοπούν 
στη διατήρηση ή τη βελτίωση της 
ενεργειακής τους απόδοσης 
μακροπρόθεσμα, περιλαμβανομένων των 
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σχετικών συμβάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 611
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) όπου αρμόζει, να χρησιμοποιούν τα 
μέσα χρηματοδότησης της ΕΕ καθώς και 
μοντέλα χρηματοδότησης από τρίτους, 
όπως είναι οι εταιρείες ενεργειακών 
υπηρεσιών (ΕΕΥ) προκειμένου να
χρηματοδοτούν μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης σε δημόσια κτίρια·

Or. en

Τροπολογία 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σημαντικό τμήμα της παρούσας οδηγίας είναι η ενίσχυση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών 
έτσι ώστε να μοχλευθεί ιδιωτικό κεφάλαιο για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση. Κατά 
συνέπεια, είναι καίριο να ενθαρρυνθούν οι δημόσιοι φορείς να χρησιμοποιούν συμβάσεις 
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ενεργειακής απόδοσης ανάμεσα σε άλλα μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι ορισθείσες 
εξοικονομήσεις ενέργειας.

Τροπολογία 613
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) να χρησιμοποιούν εταιρείες 
ενεργειακών υπηρεσιών και συμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης για τη 
χρηματοδότηση ανακαινίσεων και την 
υλοποίηση των σχεδίων τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα τέτοιο μέτρο θα λύσει το ζήτημα του αρχικού κόστους για τις δημόσιες αρχές και θα 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη ΕΕΥ και ΣΕΑ στο δημόσιο τομέα και θα προωθήσει τη χρήση αυτού 
του προτύπου.

Τροπολογία 614
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) διατηρούν ενεργειακούς 
λογαριασμούς ανά κτίριο, με ανάλυση ανά 
ενεργειακό φορέα·

Or. es

Τροπολογία 615
Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) να διενεργούν πιστοποίηση 
ενεργειακής απόδοσης σε όλα τα κτίρια 
που ανήκουν στο δημόσιο·

Or. en

Τροπολογία 616
Herbert Reul

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Να διεξάγουν ενεργειακό έλεγχο 
εναλλακτικά προς τα στοιχεία (α) και (β)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ευελιξία 
για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 617
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) να αποφεύγουν μέτρα που θα 
οδηγούσαν άμεσα στην απομάκρυνση ή 
τον περιορισμό βασικών υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα απλώς και μόνο 
προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με 
τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία·
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Or. en

Τροπολογία 618
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) να προωθούν την «συστημική» 
προσέγγιση για την επίτευξη 
επιπρόσθετων μακροπρόθεσμων 
εξοικονομήσεων ενέργειας, πέρα από την 
προσέγγιση του μεμονωμένου προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 619
Gaston Franco

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενεργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση 
στις πρωτοβουλίες ενθάρρυνσης και τα 
κίνητρα είναι ανοικτή σε όλους τους 
πολίτες, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής.

Or. fr

Τροπολογία 620
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι η πρόσβαση σε μέτρα 
και πρωτοβουλίες ενεργειακής απόδοσης 
είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες, 
ανεξάρτητα από το πού κατοικούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του άρθρου 4 δεν πρέπει να έχουν εφαρμογή μόνο σε μεγάλες πόλεις. Για να 
εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμόζονται επίσης σε αγροτικές 
περιοχές, το άρθρο πρέπει να διευκρινίζει το εύρος των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων. Το 
άρθρο πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι ακόμα και πολίτες που ζούν σε απομακρυσμένες, 
μεμονωμένες περιοχές επωφελούνται επίσης από εθνικά μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 621
Frédérique Ries

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χάραξη 
κριτηρίων για ενεργειακώς αποδοτικά και 
υγιεινά κτίρια, καταλόγους ελέγχου, 
εκστρατείες πληροφόρησης και 
ανταλλαγή καλής πρακτικής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη κριτηρίων, καταλόγων ελέγχου και ανταλλαγής καλής πρακτικής πρέπει να 
διευκολυνθεί έτσι ώστε να δημιουργηθούν κτίρια τα οποία να είναι τόσο ενεργειακώς 
αποδοτικά όσο και υγιεινά.

Τροπολογία 622
Vicky Ford
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να 
παρέχουν συμβουλές σε δημόσιες αρχές 
για τη μεθοδολογία υπολογισμού και 
εκτίμησης της αποδοτικότητας κόστους. 

Or. en

Τροπολογία 623
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ως συμπλήρωμα ή ως εναλλακτική 
λύση στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 σε ιδιωτικά 
κτίρια. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική 
επιφάνεια δαπέδου θα είναι τουλάχιστον 
ίση με την επιφάνεια δαπέδου που θα 
ανακαινιζόταν με βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 1. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αποδείξουν ότι οι πραγματοποιούμενες 
ιδιωτικές ανακαινίσεις είναι 
συμπληρωματικές ως προς αυτές που θα 
πραγματοποιούνταν υπό κανονικές 
συνθήκες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες χώρες πραγματοποιήθηκαν κατά τα τελευταία 15 χρόνια εκτεταμένες ανακαινίσεις 
κτιρίων του δημόσιου τομέα. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει πολύ πιο επείγουσα ανάγκη για 
ανακαίνιση ιδιωτικών κτιρίων.
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Τροπολογία 624
Krišjānis Kariņš

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ως συμπλήρωμα ή ως εναλλακτική 
λύση στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 σε ιδιωτικά 
κτίρια.

Or. en

Τροπολογία 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα 
δώσουν το καλό παράδειγμα μειώνοντας 
τη δική τους χρήση ενέργειας, μέσω, 
μεταξύ άλλων, καινοτόμου θέρμανσης και 
φωτισμού, εγκαθιστώντας συσκευές 
αποτελεσματικές ως προς τη χρήση της 
ενέργειας και με διεργασίες με 
αποτελεσματική χρήση των πόρων. Όσο 
για τα κτίριά τους, θα ενσωματώσουν 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειες 
οποτεδήποτε είναι δυνατόν και θα 
αναβαθμίσουν το επίπεδο ενεργειακών 
επιδόσεών τους στην ανώτερη κατηγορία 
επιδόσεων (όπως ορίζεται από τη χώρα 
στην οποία βρίσκεται το κτίριο) έως το 
2015.

Or. en
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Τροπολογία 626
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οποτεδήποτε είναι τεχνικά εφικτό και 
οικονομικά αποδοτικό, τα κράτη μέλη 
πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένης της μόνωσης, για 
κτίρια κατοικιών που ανήκουν στο 
δημόσιο τομέα και χρησιμοποιούνται από 
κορυφαίους λειτουργούς του δημόσιου 
τομέα, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί 
αξιωματούχοι, οι όροι απασχόλησης των 
οποίων επιβάλλουν την εγκατάσταση σε 
τέτοια κτίρια.

Or. en

Τροπολογία 627
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν 
εν μέρει ή πλήρως από την εφαρμογή των 
ανωτέρω διατάξεων τα διατηρητέα 
κτίρια, αν η τήρηση των ελάχιστων 
διατάξεων ενεργειακής απόδοσης θα 
μπορούσε να αλλοιώσει σημαντικά την 
όψη ή τον χαρακτήρα τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να δώσουμε μόνο ένα παράδειγμα, η νομοθεσία της ΕΕ δεν πρέπει να προβλέπει την 
εξωτερική μόνωση διατηρητέων παραδοσιακών κατοικιών.
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Τροπολογία 628
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Εφόσον υποβληθεί αίτηση από 
κράτος μέλος στην Επιτροπή για έγκριση, 
η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης από το ΕΤΠΑ ή 
άλλες πηγές θα υπόκειται σε άρση ή 
περιορισμό των απαιτήσεων 
χρηματοδότησης.

Or. en

Τροπολογία 629
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
πρόσβαση σε μέτρα και πρωτοβουλίες 
ενεργειακής απόδοσης παρέχεται σε 
δημόσιους φορείς τόσο σε αστικές όσο 
και σε αγροτικές περιοχές.

Or. en

Τροπολογία 630
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της 
οδηγίας 2010/31/ΕΕ, τα κράτη μέλη 
υλοποιούν ειδικούς εθνικούς χάρτες 
πορείας για την ανακαίνιση των κτιρίων 
που ανήκουν σε δημόσιους φορείς των 
κρατών ή χρησιμοποιούνται από αυτούς. 
Αυτοί οι χάρτες πορείας εξασφαλίζουν 
καταμετρημένες μειώσεις της 
παραδιδόμενης ή της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας (σε kWh και 
KWh/m2 ή ισοδύναμο), όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2010/32/ΕΚ, παράρτημα 1, 
τουλάχιστον κατά 20%, 40% και 80% έως 
το 2020, το 2030 και το 2045, 
αντιστοίχως.
Στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων, όλα τα 
κτίρια που ανήκουν σε ή 
χρησιμοποιούνται από εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα 
οποία – αρχής γενομένης από την 1η 
Ιανουαρίου 2014- υπόκεινται σε 
περιοδικές εργασίες εκσυγχρονισμού (για 
παράδειγμα, λόγω της ηλικίας, της κακής 
ποιότητας ή των κακών επιδόσεων) θα 
υπόκεινται επίσης σε ενεργειακή 
ανακαίνιση που θα οδηγεί στην 
προαναφερθείσα μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας.
Κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οποτεδήποτε είναι 
τεχνικά εφικτό πραγματοποιούνται 
ανακαινίσεις σε βάθος, ξεκινώντας από 
τα κτίρια με τις χειρότερες επιδόσεις και 
συμπεριλαμβάνοντας όλα τα οικονομικώς 
δικαιολογούμενα μέτρα. Οι ανακαινίσεις 
αυτές θα εκτελεστούν με ρυθμό και σε 
βάθος που οδηγεί σε θεωρούμενη ή 
εκτιμώμενη ετήσια σωρευτική βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης ίση 
τουλάχιστον με 2,5% ετησίως κατά μέσο 
όρο για το δυναμικό δημοσίων κτιρίων 
στο σύνολό του έως το 2030 και στη 
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συνέχεια.

Or. en

Τροπολογία 631
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 632
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, εκεί όπου βρίσκονται ήδη σε 
εφαρμογή μέτρα ενεργειακής απόδοσης, 
τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δημόσιοι 
φορείς να αγοράζουν προϊόντα, υπηρεσίες 
και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
λαμβάνοντας υπόψη την 
αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος, 
την οικονομική εφικτότητα και την 
τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό,  όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα III. Για προϊόντα που δεν 
καλύπτονται από την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για τη σήμανση ενεργειακής 
απόδοσης, οι δημόσιοι φορείς πρέπει να 
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προσπαθούν να λαμβάνουν υπόψη την 
ενεργειακή απόδοση των προμηθειών 
τους. 

Or. en

Τροπολογία 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεδομένου ότι οι δημόσιοι φορείς 
μπορούν να αποτελέσουν πολύ σημαντικά 
πρότυπα για την υπόλοιπη κοινωνία, 
μπορούν να προωθήσουν νέα καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες ενεργειακής 
απόδοσης, ενώ επίσης αντιπροσωπεύουν 
σημαντικό τμήμα της εθνικής 
κατανάλωσης ενέργειας, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε οι δημόσιοι φορείς να 
αγοράζουν μόνο προϊόντα, υπηρεσίες και 
κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
όπως αναφέρεται στο παράρτημα III.

Or. en

Τροπολογία 634
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σύμφωνα 
με τις οδηγίες για τις δημόσιες 
συμβάσεις, οι δημόσιοι φορείς να 
αγοράζουν μόνο προϊόντα, υπηρεσίες και 
κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
όπως αναφέρεται στο παράρτημα III. Στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνονται 
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υπόψη η αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, οι οικονομικές δυνατότητες και η 
τεχνική καταλληλότητα, καθώς και ο 
επαρκής ανταγωνισμός·

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζεται σύνεση στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, θα πρέπει ο 
δημόσιος τομέας να αποδίδει ύψιστη προτεραιότητα στην οικονομικότητα των προμηθειών του. 
Ο νομοθετικός αυτός νεωτερισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 635
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δημόσιοι φορείς να αγοράζουν μόνο 
προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας 
υπόψη την οικονομική αποδοτικότητα με 
βάση ανάλυση του κύκλου ζωής, 
οικονομική βιωσιμότητα και τεχνική 
καταλληλότητα, καθώς και επαρκή 
ανταγωνισμό, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα III.

Or. en

Τροπολογία 636
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

προμηθεύονται οι δημόσιοι φορείς κατά 
το δυνατόν μόνο προϊόντα, υπηρεσίες και 
κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, 
όπως αναφέρεται στο παράρτημα III. Στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τόσο η απόδοση των δημόσιων 
δαπανών όσο και η απαίτηση για 
οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων.

Or. de

Τροπολογία 637
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δημόσιοι φορείς να αγοράζουν μόνο 
προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα III. Κατά τη διαδικασία 
σύναψης συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών, οι δημόσιοι φορείς 
αξιολογούν τη δυνατότητα σύναψης 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων 
ενεργειακής απόδοσης, όπως αναφέρεται 
στο στοιχείο β) του άρθρου 14.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιοι φορείς πρέπει να αποφεύγουν τέτοιες συμβάσεις όταν στοχεύουν μόνο σε 
βραχυπρόθεσμα μέτρα και/ή αφορούν μόνο την αντικατάσταση τεχνικού εξοπλισμού χωρίς να 
συνοδεύονται από μέτρα για τη λειτουργία και τη συντήρηση. Η σφαιρική δράση η οποία 
περιλαμβάνει περισσότερο του ενός μακροπρόθεσμα μέτρα ταυτοχρόνως, οδηγεί σε 
περισσότερες εξοικονομήσεις ενέργειας και είναι αποδοτικότερη οικονομικά απ’ ό,τι 
περισσότερα του ενός μεμονωμένα μέτρα. Μια σύνδεση με το άρθρο 14, στοιχείο β), που 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να προσφέρουν πρότυπες συμβάσεις για ΣΕΑ στο δημόσιο τομέα, 
αυξάνει τη συνοχή του κειμένου.
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Τροπολογία 638
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 639
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ αλλά πρέπει να τονισθεί περαιτέρω.
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Τροπολογία 640
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δημόσιοι φορείς να αγοράζουν μόνο 
προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό, όπως αναφέρεται στο παράρτημα 
III. 

Or. en

Τροπολογία 641
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δημόσιοι φορείς να αγοράζουν μόνο 
προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης μέχρι το 2018 και 
μετά με την μέγιστη ενεργειακή απόδοση, 
όπως αναφέρεται στο παράρτημα III.

Or. de

Τροπολογία 642
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

φορείς να αγοράζουν κυρίως προϊόντα, 
υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα III.

Or. ro

Τροπολογία 643
Markus Pieper, Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner 
Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
δημόσιοι φορείς να αγοράζουν μόνο 
προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα III και λαμβάνοντας 
υπόψη τα βέλτιστα από πλευράς κόστους 
επίπεδα.

Or. en
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Τροπολογία 645
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε οι δημόσιοι φορείς 
να αγοράζουν ή να μισθώνουν μόνο 
προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, όπως αναφέρεται 
στο παράρτημα III.

Or. en

Τροπολογία 646
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 647
Daniel Caspary, Markus Pieper

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δημόσιοι φορείς να αγοράζουν κατά 
προτίμηση μόνο προϊόντα, υπηρεσίες και 
κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης,
όπως αναφέρεται στο παράρτημα III.

Or. de

Τροπολογία 648
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή απόδοση απαιτεί αποτελεσματικά συστήματα και όχι απλώς αποτελεσματικά 
προϊόντα, για παράδειγμα ένα αποτελεσματικό και κατάλληλου μεγέθους σύστημα κεντρικής 
θέρμανσης και όχι απλώς έναν αποτελεσματικό καυστήρα.

Τροπολογία 649
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το αρχικό κείμενο είναι υπερβολικά περιοριστικό.

Τροπολογία 650
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών 
και κτιρίων, η ενεργειακή απόδοση ενός 
συνόλου ή ομάδας αγορών, εξεταζόμενη 
συνολικά, πρέπει να έχει προτεραιότητα 
έναντι της ενεργειακής απόδοσης μιας 
επιμέρους προμήθειας, λαμβάνοντας 
υπόψη την τεχνική καταλληλότητα και 
την σκοπούμενη χρήση.

Or. en

Τροπολογία 651
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται μόνο σε δημόσιες 
συμβάσεις οι οποίες έχουν αξία 
(εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης 
αξίας) που εκτιμάται ίση ή μεγαλύτερη 
από τα όρια που τίθενται στην οδηγία 
2004/18/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο κείμενο όπως έχει συνταχθεί δεν υπάρχουν ελάχιστα επίπεδα, κατά συνέπεια η οδηγία θα 
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έχει εφαρμογή σε όλες τις δημόσιες προμήθειες, όσο μικρή και αν είναι η σύμβαση, κάτι που θα 
αυξήσει τον γραφειοκρατικό φόρτο της συμμόρφωσης.

Τροπολογία 652
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη πρέπει, μέσω των 
δημόσιων φορέων, να αγοράζουν τον 
πλέον αποδοτικό εξοπλισμό, ιδιαίτερα 
στον τομέα της τεχνολογίας της 
πληροφορικής. Στη λήψη των σχετικών 
αποφάσεών τους μπορούν να εφαρμόζουν 
εθνικά ποιοτικά πρότυπα απόδοσης και/ή 
σήματα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο τομέας της  πληροφορικής προσφέρει πλήθος από μέσα για την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης και πρέπει επομένως να βρίσκεται στο επίκεντρο των μέτρων σχετικά με τις 
προμήθειες των δημόσιων φορέων.

Τροπολογία 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης
ενεργειακής απόδοσης

Καθεστώτα στήριξης της ενεργειακής 
απόδοσης
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της θα καταστήσει 
αναγκαίες αντίστοιχες αλλαγές σε ολόκληρο 
το κείμενο]
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Or. en

Τροπολογία 654
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης

Καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης 
εξοικονόμησης ενέργειας

Or. en

Τροπολογία 655
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης

Καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης 
εξοικονόμησης ενέργειας

Or. en

Τροπολογία 656
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης

Καθεστώτα στήριξης της ενεργειακής 
απόδοσης

Or. en
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Τροπολογία 657
Gunnar Hökmark

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 658
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος κατανέμει μέρος 
του εθνικού στόχου αποδοτικότητάς του, 
όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3, 
σε ενέργεια που διανέμεται στην 
επικράτεια του κράτους μέλους. 
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λόγω κράτος μέλος, εκτός της ενέργειας 
που χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 659
Michael Theurer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν ετήσια 
εξοικονόμηση. Τα υπόχρεα μέρη 
παροτρύνουν τους τελικούς πελάτες να 
συμβάλουν στον στόχο ενεργειακής 
απόδοσης που έχει θέσει η Ένωση.

Or. de

Τροπολογία 660
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

κινήτρων ή λαμβάνει άλλα μέτρα, όπως 
για παράδειγμα η θέσπιση καθεστώτων 
επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής 
απόδοσης, που εξασφαλίζουν την 
επίτευξη πραγματικής εξοικονόμησης 
ενέργειας και ανταποκρίνονται στον 
στόχο της ΕΕ για το 2020. Τα κράτη μέλη 
που επιλέγουν να θεσπίσουν καθεστώτος 
επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής 
απόδοσης, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
είτε όλοι οι διανομείς ενέργειας είτε όλες 
οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας 
που λειτουργούν στην επικράτεια του 
κράτους μέλους επιτυγχάνουν ετήσια 
εξοικονόμηση ενέργειας ίση με το 1,5% 
των οικείων πωλήσεων ενέργειας κατ’ 
όγκο, κατά το προηγούμενο έτος στο εν 
λόγω κράτος μέλος. Τα υπόχρεα μέρη 
επιτυγχάνουν την εν λόγω ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας στους 
τελικούς καταναλωτές για το ηλεκτρικό 
ρεύμα, και στους τελικούς πελάτες που 
είναι ιδιοκτήτες κτιρίων, στον τομέα της 
θέρμανσης και του ζεστού νερού.  Αν 
χρησιμοποιούνται άλλα μέσα, τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
επιτυγχάνεται ο γενικός στόχος για 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 
20% έναντι των προβλέψεων για το 2020. 
Πρέπει να εξαιρούνται κατ’ αρχήν όλες οι 
μονάδες που υπάγονται σε σύστημα 
εμπορίας εκπομπών, ανεξάρτητα από το 
αν η κατανομή είναι δωρεάν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση η διπλή επιβάρυνση. Η εξοικονόμηση στους 
τελικούς καταναλωτές προϋποθέτει ότι έχουν επιρροή στην κατανάλωση ενέργειας. Για το 
ρεύμα κατά κανόνα αυτό δεν ισχύει. Για τη θέρμανση η κατάσταση είναι προβληματικότερη, 
γιατί εξαρτάται από μέτρα μόνωσης και την ύπαρξη σύγχρονης εγκατάστασης θέρμανσης. Στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται η συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των κτιρίων.

Τροπολογία 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fi

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη εφαρμόζουν ήδη λειτουργικά και αποδοτικά καθεστώτα ενεργειακής 
απόδοσης που αποτελούν προϊόν συμφωνίας. Η οδηγία ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να 
λάβει υπόψη της τα εν λόγω αποτελεσματικά καθεστώτα και δεν πρέπει να υποχρεώσει τα κράτη 
μέλη να εγκαθιδρύσουν νέα καθεστώτα. Προκειμένου να επιτύχουν τον εθνικό στόχο βάσει του 
άρθρου 3, τα κράτη μέλη πρέπει να εντάσσουν τους ετήσιους στόχους εξοικονόμησης με βάση 
τα σημεία εκκίνησής τους στο καθεστώς ενεργειακής απόδοσης της επιλογής τους.
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Τροπολογία 662
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας ως ποσοστό των οικείων 
πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, κατά το 
προηγούμενο έτος στο εν λόγω κράτος 
μέλος, ως συνεισφορά στον εθνικό στόχο, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 της 
παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τον ενωσιακό στόχο εξοικονόμησης 
ενέργειας κατά 20% έως το 2020. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές. Ο στόχος 
εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται 
σταδιακά και με εναρκτήριο επίπεδο που 
διαφοροποιείται σε εθνική βάση έτσι 
ώστε να ληφθούν πλήρως υπόψη οι 
πρώιμες ενέργειες και τα αποτελέσματα 
που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
αποδοτικότητας που έχουν ήδη 
υιοθετηθεί στον τομέα των καυσίμων. 
Μέτρα που αποβλέπουν σε 
μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις ή 
διαρθρωμένα προγράμματα που 
προτείνονται από φορείς εκμετάλλευσης 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, 
πρέπει να ενθαρρύνονται μέσω κινήτρων 
ή ειδικής φορολογικής μεταρρύθμισης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας ως ποσοστό των οικείων 
πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, κατά το 
προηγούμενο έτος στο εν λόγω κράτος 
μέλος, ως συνεισφορά στον εθνικό στόχο, 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 της 
παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τον ενωσιακό στόχο εξοικονόμησης 
ενέργειας κατά 20% έως το 2020. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές. Ο στόχος 
εξοικονόμησης ενέργειας εισάγεται 
σταδιακά και με εναρκτήριο επίπεδο που 
διαφοροποιείται σε εθνική βάση έτσι 
ώστε να ληφθούν πλήρως υπόψη οι 
πρώιμες ενέργειες και τα αποτελέσματα 
που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κατά την υλοποίηση φιλόδοξων στόχων ενεργειακής απόδοσης, δεν είναι σκόπιμη μια 
προσέγγιση γενικής εφαρμογής. Τα κράτη μέλη θα ορίσουν εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης 
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες τους, όπως είναι το ενεργειακό σενάριο, η 
πρωτογενής κατανάλωσης ενέργειας, οι πρώιμες ενέργειες και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί 
κατά την υλοποίηση των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης μέχρι στιγμής.

Τροπολογία 664
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όπου δεν υπάρχει ήδη, κάθε κράτος 
μέλος θεσπίζει ένα καθεστώς επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης. Το εν 
λόγω καθεστώς εξασφαλίζει ότι οι 
υπόχρεοι διανομείς ενέργειας και/ή όλες οι 
εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν έναν σωρευτικό 
στόχο εξοικονόμησης ή τελικής χρήσης 
ενέργειας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο 
στόχος αυτός πρέπει να είναι ισοδύναμος 
με την επίτευξη απόδοσης ή 
εξοικονομήσεων ετησίως ίσων με το 1,5% 
των πωλήσεων ενέργειας όλων των 
διανομέων ενέργειας ή όλων των 
εταιρειών λιανικής πώλησης ενέργειας, 
κατ’ όγκο, υπολογιζόμενος ως μέσος όρος 
της πιο πρόσφατης τριετούς περιόδου 
πριν από [την ημερομηνία εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας]. Τα υπόχρεα μέρη 
επιτυγχάνουν την εν λόγω ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας ή 
ενεργειακής απόδοσης στους τελικούς 
καταναλωτές, ή, εάν τα κράτη μέλη 
αποφασίσουν αναλόγως, με 
πιστοποιημένες εξοικονομήσεις που 
απορρέουν από άλλα μέρη όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 5α. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να θέτουν 
ενδιάμεσους στόχους εντός της περιόδου 
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έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Or. en

Τροπολογία 665
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τα κράτη μέλη ορίζουν επιλέξιμους 
τομείς και μέτρα, ειδικούς για κάθε χώρα 
κανόνες μετρήσεων και επαλήθευσης, 
συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών 
απαιτήσεων έργου, καθώς και 
επιλέξιμους φορείς εκτός από τα υπόχρεα 
μέρη. Επίσης διατηρούν τη δυνατότητα 
να συνδυάζουν τις υποχρεώσεις με 
μηχανισμό εμπορίας που έχει σχεδιαστεί 
ανάλογα με τις εθνικές ανάγκες και 
συνθήκες. 

Or. en



PE475.932v01-00 52/108 AM\883489EL.doc

EL

Τροπολογία 666
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης, αν κρίνει ότι αυτό 
θα βοηθήσει στην επίτευξη του εθνικού 
ενεργειακού στόχου του. Τα συστήματα 
αυτά εξασφαλίζουν ότι τα υπόχρεα μέρη
που λειτουργούν στην επικράτεια του 
κράτους μέλους επιδιώκουν στόχους 
ενεργειακής απόδοσης καθορισμένους σε 
εθνικό επίπεδο, για την επίτευξη του 
συνολικού ευρωπαϊκού στόχου του 20%. 
Τα υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν 
λόγω αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
στους τελικούς καταναλωτές και στην 
παραγωγή και τη μεταφορά ενέργειας. Η 
ισχύς του καθεστώτος επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης λήγει 
το 2020.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή απόδοση δεν θα επιτευχθεί κατ’ ανάγκη με ένα καθεστώτος επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης –παράδειγμα η Γερμανία, που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης της οδηγίας 2006/32/ΕΚ, με ένα σύστημα βασισμένο στην αγορά. Για 
τον λόγο αυτό, πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη η απόφαση για καθιέρωση καθεστώτος 
επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, και να μην αποκλείονται άλλα, επιτυχημένα 
εναλλακτικά συστήματα. Ο στόχος του 1,5% είναι αυθαίρετος –τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφασίζουν τα ίδια τι ποσοστό εξυπηρετεί την επίτευξη του εθνικού τους στόχου ενεργειακής 
απόδοσης.

Τροπολογία 667
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας ίση με το 1,5% των οικείων 
πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, κατά το 
προηγούμενο έτος στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Τα υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την 
εν λόγω ποσότητα εξοικονομούμενης 
ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Ο 
στόχος εξοικονόμησης ενέργειας 
εισάγεται σταδιακά και με εναρκτήριο 
επίπεδο που διαφοροποιείται σε εθνική 
βάση έτσι ώστε να ληφθούν πλήρως 
υπόψη οι πρώιμες ενέργειες και τα 
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι 
στιγμής, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων απόδοσης που έχουν ήδη εγκριθεί 
στον τομέα των καυσίμων.
Πρέπει να ενθαρρύνονται μέσω κινήτρων 
ειδικής φορολογικής μεταχείρισης μέτρα 
που στοχεύουν σε μακροπρόθεσμες 
εξοικονομήσεις ή διαρθρωμένα 
προγράμματα που προτείνονται από 
φορείς στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης. 

Or. en

Τροπολογία 668
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 

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

ενεργειακής απόδοσης ή λαμβάνει τα 
μέτρα που εκτίθενται στην παράγραφο 9 
του παρόντος άρθρου. Το καθεστώς 
υποχρέωσης επιβάλλει στα υπόχρεα μέρη 
που λειτουργούν στην επικράτεια του 
κράτους μέλους να επιτυγχάνουν ετήσια 
εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν τα υπόχρεα μέρη και την 
ποσότητα ενέργειας που πρέπει να 
εξοικονομήσουν αυτά. Κατά τον 
καθορισμό αυτών των στόχων:

(α) λαμβάνουν υπόψη τους εθνικούς 
στόχους ενεργειακής απόδοσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3· 
(β) ορίζουν πολυετείς στόχους έτσι ώστε 
να αφήνουν επαρκή ευελιξία και 
προβλεψιμότητα στα υπόχρεα μέρη· και
Τα υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν 
λόγω ποσότητα εξοικονομούμενης 
ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 669
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν το ποσό της ενέργειας που 
πρόκειται να εξοικονομηθεί. Κατά τον 
καθορισμό αυτών των στόχων: α) 
λαμβάνουν υπόψη τους εθνικούς στόχους 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3, β) ορίζουν πολυετείς 
στόχους έτσι ώστε να αφήνουν επαρκή 
ευελιξία και προβλεψιμότητα στα 
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λόγω κράτος μέλος, εκτός της ενέργειας 
που χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές.

υπόχρεα μέρη και γ) λαμβάνουν υπόψη 
την δυνητική συνεισφορά και τις πρώιμες 
ενέργειες

Η εν λόγω ποσότητα εξοικονομούμενης 
ενέργειας επιτυγχάνεται στους τελικούς 
καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκοπιμότερο τα κράτη μέλη να θέτουν τους ετήσιους στόχους εξοικονόμησής τους 
(άρθρο 6) τα ίδια αντί να υπάρχει ένας ενιαίος στόχος εξοικονόμησης που καθορίζεται σε 
επίπεδο ΕΕ. Αυτός ο ετήσιος στόχος εξοικονόμησης πρέπει να έχει στόχο την επίτευξη του 
συνολικού εθνικού στόχου με βάση μια σειρά παραμέτρων που περιλαμβάνουν τις προηγούμενς 
και τις υπό εξέλιξη προσπάθειες εξοικονόμησης, το υφιστάμενο τεχνικό και οικονομικό 
δυναμικό, καθώς και εξωτερικούς παράγοντες όπως η οικονομική ανάπτυξη και η ανάπτυξη 
των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Οι πολυετείς στόχοι βοηθούν να αποφεύγονται οι μεγάλες 
διακυμάνσεις στους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας.

Τροπολογία 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3(1a) 
της παρούσας οδηγίας, of this directive, 
Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα καθεστώς 
στήριξης της ενεργειακής απόδοσης. Το εν 
λόγω καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι 
οι διανομείς ενέργειας είτε όλες οι 
εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους δρομολογούν μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης με επαληθευμένο δυναμικό για 
ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ίση με το 
1,5% των οικείων πωλήσεων ενέργειας 
κατ’ όγκο, κατά το προηγούμενο έτος στο 
εν λόγω κράτος μέλος, εκτός της ενέργειας 
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ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές.

που χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Αυτά 
τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης 
δρομολογούνται από τα υπόχρεα μέρη
μεταξύ των τελικών καταναλωτών και
δύνανται να υπολογίζονται σε μέσο όρο 
για την πιο πρόσφατη τριετή περίοδο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment is related to amendment on Art. 3 (1a). There should be furthermore a 
distinction between energy efficiency and energy saving as laid down in the respective 
amendments on Art. 2. Obligated parties should not be obliged to enforce behaviour change 
among their customers but they can initiate measures which would normally lead to energy 
savings among customers.

Τροπολογία 671
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
καθιερώσουν κατάλληλα συστήματα 
κινήτρων για την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης στους τελικούς καταναλωτές. 
Στο πλαίσιο αυτό κάθε κράτος μέλος 
μελετά τη θέσπιση καθεστώτος επιβολής 
της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης.
Το εν λόγω καθεστώς θα πρέπει να
εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι διανομείς 
ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας που λειτουργούν στην 
επικράτεια του κράτους μέλους 
επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας ίση με το 1,5% των οικείων 
πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, κατά το 
προηγούμενο έτος στο εν λόγω κράτος 
μέλος.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η θέσπιση καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης δεν θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική, διότι η καταναλωτική συμπεριφορά των τελικών πελατών επηρεάζεται σε 
περιορισμένο μόνο βαθμό από τρίτους. Επιπλέον, κάθε νέος πελάτης πρέπει να συμβάλει σε 
τούτο, διότι ο δεσμευτικός στόχος για μείωση κατά 1,5% στην ετήσια ποσότητα ενέργειας είναι 
ακόμα πιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Τροπολογία 672
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι στο σύνολο της 
αλυσίδας παραγωγής και κατανάλωσης 
ενέργειας επιτυγχάνεται ετήσια αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης ίση με το 1,5% 
των οικείων πωλήσεων ενέργειας κατ’ 
όγκο, κατά το προηγούμενο έτος στο εν 
λόγω κράτος μέλος. Τα υπόχρεα μέρη 
επιτυγχάνουν την εν λόγω αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης στο σύνολο της 
αλυσίδας παραγωγής και κατανάλωσης 
ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί ο στόχος του 20% το 2020, πρέπει η κατανάλωση ενέργειας να γίνεται 
ορθολογικά σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσης. Η υποχρέωση 
εξοικονόμησης πρέπει να ισχύει για το σύνολο της οικονομίας και να συμπεριλαμβάνει τον 
τομέα των μεταφορών, που προσφέρει πολλές οικονομικές δυνατότητες οι οποίες παραμένουν 
ως τώρα ανεκμετάλλευτες.

Τροπολογία 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν έως το 2020 ένα 
στόχο ενεργειακής απόδοσης που 
καθορίζεται ανά κράτος μέλος. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν το στόχο αυτό 
έναντι των τελικών καταναλωτών 
αποκλείοντας τις εγκαταστάσεις που 
υπόκεινται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ περί 
θεσπίσεως συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της ΕΕ (ΣΕΔΕ).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1. Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 
puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non 
dans les grandes installations industrielles.

Τροπολογία 674
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα των μέτρων, πρέπει να επιτρέπεται να προσμετρώνται 
στην επίτευξη του στόχου ενεργειακής απόδοσης βελτιώσεις οι οποίες ήταν δυνατό να 
επιτευχθούν κατά καλύτερο τρόπο στην αλυσίδα εφοδιασμού  της ενέργειας και όχι από την 
πλευρά των τελικών χρηστών.  

Τροπολογία 675
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 

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

λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας ίση με το 1,5% των οικείων 
πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, κατά το 
προηγούμενο έτος στο εν λόγω κράτος 
μέλος, εκτός της ενέργειας που 
χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές. Πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή 
της διπλής επιβάρυνσης των 
εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το 
ΣΕΔΕ.

Or. en

Τροπολογία 676
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 677
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 678
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης με στόχο την 
πραγμάτωση του μακροπρόθεσμου 
ενεργειακού δυναμικού του. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν σωρευτική ετήσια 
εξοικονόμηση τελικής χρήσης ενέργειας 
ίση με το 1,5% των οικείων πωλήσεων 
ενέργειας κατ’ όγκο, κατά το προηγούμενο 
έτος στο εν λόγω κράτος μέλος. Ο στόχος 
είναι τουλάχιστον ίσος με σωρευτική 
εξοικονόμηση της τάξεως του 1,5% 
ετησίως για το εν λόγω έτος και κάθε ένα 
από τα προηγούμενα έτη. Τα υπόχρεα 
μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας στους 
τελικούς καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η οδηγία θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις 
ενέργειας, επιβάλλεται οι στόχοι ετήσιων εξοικονομήσεων 1,5% να ερμηνευτούν σωστά ως 
σωρευτικοί και να εστιάζονται σε εξοικονομήσεις τελικής χρήσης ενέργειας. Προτείνεται να 
συμπεριληφθούν οι μεταφορές στο πεδίο του υπολογισμού των εξοικονομήσεων κατά 1,5%.

Τροπολογία 679
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 

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

εξοικονόμηση τελικής χρήσης ενέργειας 
τουλάχιστον ίση με το 1,5% των οικείων 
πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, κατά το 
προηγούμενο έτος στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Ο στόχος είναι τουλάχιστον ίσος 
με σωρευτική εξοικονόμηση της τάξεως 
του 1,5% ετησίως για το εν λόγω έτος και 
κάθε ένα από τα προηγούμενα έτη. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 680
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης ή άλλα 
εναλλακτικά μέτρα (που προσδιορίζονται 
στην παράγραφο 9). Το εν λόγω καθεστώς 
ή τα άλλα μέτρα (σύμφωνα με την 
παράγραφο 9) εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν τον στόχο, ο οποίος 
προσδιορίζεται από το κράτος μέλος. 
Αυτός ο ενδεικτικός στόχος 
προσδιορίζεται από τον εθνικώς τελικό 
ενεργειακό στόχο του κράτους μέλους.  
Τα υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν 
λόγω ποσότητα εξοικονομούμενης 
ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική δομή της οικονομίας του, διαφορετικές κλιματικές 
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συνθήκες, διαφορετικό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, κτλ. Η ευελιξία στα μέτρα εγγυάται τις 
καλύτερες λύσεις για την αποδοτική χρήση της ενέργειας. Πολλά κράτη μέλη έχουν 
χρησιμοποιήσει με επιτυχία εθελοντικές μακροπρόθεσμες συμφωνίες ενεργειακής απόδοσης,  
τούτο δε πρέπει να αναγνωριστεί. Ο στόχος οποιουδήποτε καθεστώτος πρέπει να καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη και πρέπει να βασίζεται στον εθνικό τελικό ενεργειακό στόχο του κράτους 
μέλους.

Τροπολογία 681
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας ίση με το 1,5% των οικείων 
πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, κατά το 
προηγούμενο έτος στο εν λόγω κράτος 
μέλος, εκτός της ενέργειας που 
χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές, μέσω της 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης της 
δραστηριότητας των τελικών πελατών. 
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή 
ορίζει μια κοινή μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης 
διάφορων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 682
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
εξοικονόμησης ενέργειας. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε οι διανομείς 
ενέργειας είτε οι εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας που λειτουργούν στην 
επικράτεια του κράτους μέλους 
επιτυγχάνουν σωρευτική ετήσια 
εξοικονόμηση ενέργειας ίση τουλάχιστον 
με το 1,5% των οικείων πωλήσεων 
ενέργειας κατ’ όγκο, κατά το προηγούμενο 
έτος στο εν λόγω κράτος μέλος. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα για την 
επίτευξη των απαιτούμενων 
εξοικονομήσεων ενέργειας κάθε χρόνο 
έχουν προσθετικό χαρακτήρα και 
εστιάζονται στα μακροπρόθεσμα οφέλη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτραπεί ευελιξία στα κράτη μέλη ως προς το σχεδιασμό των εθνικών συστημάτων 
επιβολής της υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας σε ό,τι αφορά τα υπόχρεα μέρη, το βαθμό 
φιλοδοξίας, κτλ. Ωστόσο, πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο προσθετικός χαρακτήρας των μέτρων 
που υλοποιούνται με βάση τέτοια καθεστώτα και η σημασία των μακροπρόθεσμων 
εξοικονομήσεων.

Τροπολογία 683
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 

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

ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας τουλάχιστον ίση με το 1% των 
οικείων προβλεπόμενων  πωλήσεων 
ενέργειας κατ’ όγκο, με βάση το 
προηγούμενο έτος στο εν λόγω κράτος 
μέλος, εκτός της ενέργειας που 
χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας
στους τελικούς καταναλωτές, υπό τον όρο 
της θέσπιστης μέτρων για την αποφυγή 
των διακρίσεων, της ετεροεπιδότησης 
και της στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 684
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 685
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας που ορίζεται από το κράτος 
μέλος ίση με το 1,5% ως ποσοστό των 
οικείων πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, 
κατά το προηγούμενο έτος στο εν λόγω 
κράτος μέλος, εκτός της ενέργειας που 
χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους διανομείς και τους τελικούς 
καταναλωτές. Αυτές οι ετήσιες 
εξοικονομήσεις ενέργειας θα οδηγήσουν 
σε επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο 
άρθρο 3, παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both 
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties  with sufficient influence over a target group within 
energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
behaviour and lifestile, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.

Τροπολογία 687
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το εν λόγω καθεστώς εξασφαλίζει ότι 
είτε όλοι οι διανομείς ενέργειας είτε όλες 
οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας 
που λειτουργούν στην επικράτεια του 
κράτους μέλους επιτυγχάνουν, μεταξύ του 
έτους ... και …, ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας ίση με το 1,5% των οικείων 
πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, κατά το 
προηγούμενο έτος στο εν λόγω κράτος 
μέλος, εκτός της ενέργειας που 
χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές, όχι με 
περικοπή του ενεργειακού εφοδιασμού 
τους, αλλά με αύξηση της 
αποδοτικότητας των μονάδων σε όλους 
τους τομείς·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπίσουμε περιορισμούς που να συνδέονται με ετήσιες εξοικονομήσεις που θα είναι 
αποτέλεσμα πραγματικής αύξησης της απόδοσης και όχι περιορισμών.

Τροπολογία 688
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας ίση με το 1,5% των οικείων 

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς κινήτρων για ενεργειακή 
απόδοση. Το εν λόγω καθεστώς 
προσφέρει κίνητρα προκειμένου είτε όλοι 
οι διανομείς ενέργειας είτε όλες οι 
εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν ετήσια 
εξοικονόμηση. Η εν λόγω εξοικονόμηση 
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πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, κατά το 
προηγούμενο έτος στο εν λόγω κράτος 
μέλος, εκτός της ενέργειας που 
χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας
στους τελικούς καταναλωτές.

ενέργειας μπορεί μεταξύ άλλων να 
επιτευχθεί στους τελικούς καταναλωτές.

Or. de

Τροπολογία 689
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 690
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς στήριξης της ενεργειακής 
απόδοσης. Το εν λόγω καθεστώς επιβάλλει 
όλοι οι διανομείς ενέργειας και/ή όλες οι 
εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους να επιτυγχάνουν ετήσια 
εξοικονόμηση ενέργειας ίση με το 1,5% 
των οικείων πωλήσεων ενέργειας κατ’ 
όγκο, κατά τα προηγούμενα τρία έτη στο 
εν λόγω κράτος μέλος, εκτός της ενέργειας 
που χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία δείχνει ότι οι αλλαγές του στόχου είναι λιγότερο απότομες εάν υπολογιστεί μέσος 
όρος σε μια πιο μακροπρόθεσμη περίοδο. Έτσι προκύπτουν μικρότερες διακυμάνσεις στο στόχο 
ενεργειακής απόδοσης σε σύγκριση με ένα σενάριο όπου είναι δυνατό να συμπεριληφθούν 
εξοικονομήσεις από το προηγούμενο έτος. Έτσι βελτιώνεται η δυνατότητα αποτελεσματικού 
μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού προγραμματισμού.

Τροπολογία 691
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν εξοικονόμηση 

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

ενέργειας που ανέρχεται έως το 2020 στο 
15% των οικείων πωλήσεων ενέργειας 
κατ’ όγκο, το 2010 στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Τα υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την 
εν λόγω ποσότητα εξοικονομούμενης 
ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.

Or. ro

Τροπολογία 692
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 693
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλά οφέλη ενεργειακής απόδοσης που μπορούν να αντληθούν στον τομέα των 
μεταφορών. Η οδηγία αυτή πρέπει να παρέχει κίνητρα για ενεργειακή απόδοση στον τομέα των 
μεταφορών για τους ίδιους λόγους για τους οποίους η ενεργειακή απόδοση είναι επιθυμητή στην 
υπόλοιπη οικονομία.

Τροπολογία 694
Mario Pirillo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι είτε όλοι οι 
διανομείς ενέργειας είτε όλες οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους επιτυγχάνουν ετήσια εξοικονόμηση 
ενέργειας ίση με το 1,5% των οικείων 

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

πωλήσεων ενέργειας κατ’ όγκο, κατά το 
προηγούμενο έτος στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Τα υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την 
εν λόγω ποσότητα εξοικονομούμενης 
ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.

Or. it

Τροπολογία 695
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέτρα που αποβλέπουν σε 
μακροπρόθεσμες εξοικονομήσεις ή τα 
διαρθρωμένα προγράμματα που 
προτείνονται από φορείς εκμετάλλευσης 
στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης 
πρέπει να ενθαρρύνονται με κίνητρα ή με 
ειδική φορολογική μεταχείριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα εκπονήσουν τα καταλληλότερα μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τροπολογία 697
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης ή άλλα μέτρα 
(σύμφωνα με την παράγραφο 9). Αυτό το 
καθεστώς ή τα άλλα μέτρα επιβάλλουν 
είτε όλοι οι διανομείς ενέργειας ή όλες οι 
εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που 
λειτουργούν στην επικράτεια του κράτους 
μέλους να εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης μαζί με τους 
πελάτες οι οποίοι δέχονται τις ενεργειακές 
υπηρεσίες. Αυτό το καθεστώς ή τα άλλα 
μέτρα θα οδηγήσουν στον στόχο 
ενεργειακής απόδοσης που έχει ορισθεί 
για την ενέργεια που διανέμεται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα 
υπόχρεα μέρη επιτυγχάνουν την εν λόγω 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας 
στους τελικούς καταναλωτές. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να παρακολουθούν τις 
εξοικονομήσεις ενέργειας για περίοδο το 
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πολύ τριών ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities. 
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings 
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and 
lifestyle. Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever 
possible. All market mechanisms for creating value for energy savings should be 
acknowledged for their role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one 
of many tools to promote energy services. The system must be set up in a way that does not 
discriminate against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are 
large in many circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should 
be possible for the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual 
basis instead of yearly targets.

Τροπολογία 698
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Για να μεγιστοποιηθούν τα κίνητρα 
και η αποδοχή, τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι το κόστος 
οποιουδήποτε μέτρου δεν υπερβαίνει τις 
προβλεπόμενες εξοικονομήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 699
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει 
το ποσό ενέργειας που πρόκειται να 
εξοικονομηθεί από τα υπόχρεα μέρη, 
χρησιμοποιώντας μεθοδολογία 
υπολογισμού βέλτιστου κόστους για την 
ενεργειακή απόδοση των διάφορων 
οικονομικών  τομέων. 
Κατά τον καθορισμό αυτών των στόχων:
(α) λαμβάνονται υπόψη οι εθνικοί στόχοι 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3,
β) θεσπίζονται πολυετείς στόχοι έτσι 
ώστε να αφήνεται επαρκής ευελιξία και 
προβλεψιμότητα στα υπόχρεα μέρη· και 
γ) εφαρμόζεται το καθεστώς σε όλους 
τους τομείς.
Ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας 
εισάγεται σταδιακά, με εναρκτήριο 
επίπεδο που διαφοροποιείται σε εθνική 
βάση έτσι ώστε να λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη οι πρώιμες ενέργειες και τα 
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι 
στιγμής, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων αποδοτικότητας που έχουν ήδη 
εγκριθεί.

Or. en

Τροπολογία 700
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
σύνολο του κόστους που είναι απαραίτητο 
για επίτευξη των εξοικονομήσεων 
ενέργειας μπορεί να ανακτηθεί από τους 
τελικούς πελάτες. Κατά την εφαρμογή του 
καθεστώτος στήριξης της εξοικονόμησης 
ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν διαφάνεια 
και αποφεύγουν τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. Τα μέτρα που 
αποσκοπούν σε στόχους εξοικονόμησης 
με μακρά διάρκεια ζωής μπορεί να 
ενθαρρύνονται από παράγοντες 
προστιθέμενης αξίας οι οποίοι πρόκειται 
να αποφασίζονται από τα κράτη μέλη και 
δεν είναι επιζήμιοι για τους κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μηχανισμοί ανάκτησης κόστους είναι απαραίτητοι για να δημιουργηθεί μια βιώσιμη 
υποχρέωση ενεργειακής απόδοσης στις εταιρείες διανομής ενέργειας. Η πρόταση να
χρησιμοποιηθούν παράγοντες προστιθέμενης αξίας διατυπώνεται προκειμένου να 
ενθαρρυνθούν η αγορά και τα υπόχρεα μέρη να κατευθύνουν τα μέτρα προς την εξοικονόμηση 
ενέργειας με μακρό χρόνο ζωής. Τέτοια μέτρα θα αναπτύξουν την αγορά για νέες και 
περισσότερο αποδοτικές οικονομικά τεχνολογίες αγοράς.

Τροπολογία 701
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Οι προγενέστερες ενέργειες όλων των 
υπόχρεων μερών στον τομέα της αύξησης 
της ενεργειακής απόδοσης, από την 
1.1.2005, πρέπει να αναγνωριστούν ως 
θετικές και να ληφθούν υπόψη.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τρέχουσες και οι προηγούμενες ενέργειες όλων των υπόχρεων μερών στον τομέα της 
αύξησης της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αναγνωριστούν ως θετικές, έτσι ώστε να 
λειτουργήσουν ως κίνητρο για περαιτέρω προσπάθειες. Με τη δέσμη για το κλίμα και την 
ενέργεια, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2009 (απόφαση 406/2009/ΕΚ), υλοποιούνται οι 
στόχοι της 20-20-20.,  Ο πυρήνας της δέσμης συνίσταται σε τέσσερεις αλληλοσυμπληρούμενες 
νομικές διατάξεις και αναφέρεται, όσον αφορά τους προς επίτευξη στόχους, στο έτος 2005.

Τροπολογία 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη ορίζουν επιλέξιμους 
τομείς και μέτρα, ειδικούς για κάθε χώρα 
κανόνες μετρήσεων και επαλήθευσης, 
σύμφωνα με το εδάφιο 1 β), 
συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών 
απαιτήσεων έργου, καθώς και 
επιλέξιμους φορείς άλλους από τα 
υπόχρεα μέρη. Τα κράτη μέλη διατηρούν 
τη δυνατότητα να συνδυάζουν την 
υποχρέωση με μηχανισμό εμπορίας που 
έχει σχεδιαστεί ανάλογα με τις εθνικές 
ανάγκες και συνθήκες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να εισαγάγουν καθεστώς στήριξης της ενεργειακής απόδοσης 
πρέπει να σχεδιάσουν το σύστημα αυτό σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες τους, αλλά με βάση 
κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια. Δεν πρέπει να αποκλειστεί η δυνατότητα εισαγωγής ενός 
μηχανισμού εμπορίας σε επόμενο στάδιο.

Τροπολογία 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
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Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Έως το Δεκέμβριο του 2013, η 
Επιτροπή καθορίζει, μέσω πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 18, 
κοινά και οικονομικώς αποτελεσματικά 
κριτήρια για μέτρα μέτρησης και 
επαλήθευσης της ενεργειακής απόδοσης, 
συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού 
εξοικονόμησής τους, που θα δώσουν τη 
δυνατότητα να ποσοτικοποιούνται οι 
προσπάθειες ενεργειακής απόδοσης των 
υπόχρεων μερών, οι οποίες απορρέουν 
από το παρόν άρθρο. Στα κριτήρια αυτά 
θα βασίζονται οι ειδικοί ανά χώρα 
κανόνες μετρήσεων και επαλήθευσης που 
θα θεσπιστούν από τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μελέτες δείχνουν ότι τα διάφορα υφιστάμενα συστήματα στην ΕΕ αξιολογούν διαφορετικά τα 
οφέλη αποτελεσματικότητας που απορρέουν από τα ίδια μέτρα. Για το λόγο αυτό πρέπει να 
εισαχθεί μια μεθοδολογία που να εξασφαλίζει ότι τα διάφορα εθνικά καθεστώτα θα ορίζονται 
μεν με βάση εθνικούς κανόνες ειδικούς για τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά θα βασίζονται σε κοινά 
ενωσιακά κριτήρια μετρήσεων και επαλήθευσης.

Τροπολογία 704
Mario Pirillo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας 
πρέπει να εισάγονται με διαφοροποιημένο 
τρόπο, με βάση το επιμέρους σημείο 
εκκίνησης κάθε κράτους μέλους, 
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λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχουν 
ήδη ληφθεί και τα αποτελέσματα που 
έχουν ήδη επιτευχθεί.

Or. it

Τροπολογία 705
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να 
αποφεύγουν τη δημιουργία καθεστώτων 
που μεταβιβάζουν το κόστος της 
εφαρμογής των καθεστώτων ενεργειακής 
απόδοσης σε όλους τους καταναλωτές, 
ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι 
επωφεληθεί άμεσα.

Or. en

Τροπολογία 706
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 δεν ισχύουν για 
φορείς που υπάγονται στο εμπόριο 
εκπομπών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τη μεταφορά της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2009/29/ΕΚ), θα μπορούσαν 
να χαθούν κίνητρα του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Προκειμένου να μην υπάρξουν 
ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο εμπόριο εκπομπών, 
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πρέπει οι επιχειρήσεις αυτές να εξαιρεθούν από τις υποχρεώσεις εξοικονόμησης.

Τροπολογία 707
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρμογή σε 
κράτη μέλη στα οποία επικρατεί 
οικονομική ύφεση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στα κράτη μέλη των οποίων η οικονομία συρρικνώνεται, δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα 
γίνουν όλες οι επιδιωκόμενες επενδύσεις. Σε περιόδους ύφεσης, η κατανάλωση ενέργειας ούτως 
ή άλλως μειώνεται.

Τροπολογία 708
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 
κόστος της ενεργειακής εξοικονόμησης 
να μπορεί να ανακτηθεί επαρκώς από 
τους τελικούς καταναλωτές και 
αποφεύγουν τις διακρίσεις, την 
ετεροεπιδότηση και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
Εθνικές Αρχές θεσπίζουν μηχανισμούς 
ανάκτησης κόστους που εξασφαλίζουν 
ότι το κόστος που συνδέεται με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου 
ανακτάται πλήρως. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα πρέπει επίσης να συγκροτηθεί κατά τρόπο ώστε να μην εισάγει διακρίσεις μεταξύ 
των συμμετεχόντων στην αγορά και να μη στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Οι μηχανισμοί 
ανάκτησης κόστους στους ελεγχόμενους τομείς της αγοράς πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση 
κατά την συγκρότηση συστημάτων υποβολής υποχρεώσεων, δεδομένου ότι παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην εξασφάλιση ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού.

Τροπολογία 710
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
εξασφαλίζουν την τήρηση των 
απαιτήσεων του άρθρου 6 παράγραφος 1 
με ξεχωριστά σχέδια αύξησης της 
απόδοσης και αντίστοιχα μέσα στους 
τομείς των κτιρίων, των μεταφορών και 
της βιομηχανίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι οικονομικές δυνατότητες σε σχέση με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης διαφέρουν από 
τομέα σε τομέα. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται κατά 
περίπτωση, ώστε να λαμβάνονται αντίστοιχα μέτρα.
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Τροπολογία 711
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τα 
υπόχρεα μέρη. Η επιλεγόμενη μέθοδος για 
να εκφραστούν οι στόχοι ενεργειακής 
απόδοσης χρησιμοποιείται επίσης για τον 
υπολογισμό των αποτελεσμάτων σε 
επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που 
δηλώνουν τα υπόχρεα μέρη. Εφαρμόζονται 
οι συντελεστές μετατροπής του 
παραρτήματος IV.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί επιβολής υποχρεώσεων ενεργειακής απόδοσης που θα 
βασίζονται σε καθορισμένους στόχους ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα δραστηριότητας 
(π.χ. ανά μονάδα ΑΕΠ). Πράγματι, η ενεργειακή απόδοση δεν μπορεί να ορίζεται ως απόλυτη 
μείωση ενεργειακής κατανάλωσης, δεδομένου ότι πρόκειται κατ’ ουσίαν για ποσοστό. Με βάση 
την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν το δικό τους στόχο 
ενεργειακής απόδοσης ώστε να εφαρμόζουν ένα σύστημα λευκών πιστοποιητικών, στο πλαίσιο 
του γενικού στόχου που προτείνεται στο άρθρο 1.

Τροπολογία 712
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εκφράζουν την ποσότητα 
της εξοικονομούμενης ενέργειας που 
απαιτείται από κάθε υπόχρεο μέρος ως 

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

απαιτείται από κάθε υπόχρεο μέρος 
καταρχάς ως κατανάλωση τελικής και στη 
συνέχεια πρωτογενούς ενέργειας 
αντίστοιχα. Η επιλεγόμενη μέθοδος για να 
εκφραστεί η απαιτούμενη ποσότητα 
οφελών απόδοσης ενέργειας 
χρησιμοποιείται επίσης για τον υπολογισμό 
της εξοικονόμησης που απαιτείται από τα 
υπόχρεα μέρη. Εφαρμόζονται οι 
συντελεστές μετατροπής του 
παραρτήματος IV.

Or. en

Τροπολογία 713
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη εκφράζουν την ποσότητα 
της εξοικονομούμενης ενέργειας που 
απαιτείται από κάθε υπόχρεο μέρος ως 
κατανάλωση είτε τελικής είτε πρωτογενούς 
ενέργειας. Η επιλεγόμενη μέθοδος για να 
εκφραστεί η απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας 
χρησιμοποιείται επίσης για τον υπολογισμό 
της εξοικονόμησης που απαιτείται από τα 
υπόχρεα μέρη. Εφαρμόζονται οι 
θερμιδικές αξίες των καυσίμων 
λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες 
μετατροπής όπως εκτίθενται στο 
παράρτημα IV.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο πίνακας δεν δείχνει τους συντελεστές μετατροπής αλλά τις θερμιδικές αξίες, από τη στιγμή 
που έχουν ληφθεί υπόψη οι συντελεστές.



PE475.932v01-00 86/108 AM\883489EL.doc

EL

Τροπολογία 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena 
Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 715
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη εκφράζουν την ποσότητα 
της εξοικονομούμενης ενέργειας που 
απαιτείται από κάθε υπόχρεο μέρος ως 
κατανάλωση είτε τελικής είτε πρωτογενούς 
ενέργειας σε Mtoe. Η επιλεγόμενη μέθοδος 
για να εκφραστεί η απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας 
χρησιμοποιείται επίσης για τον υπολογισμό 
της εξοικονόμησης που απαιτείται από τα 
υπόχρεα μέρη.
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Τροπολογία 716
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 717
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V σημείο 1, δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
10% της ποσότητας εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται από κάθε 
υπόχρεο μέρος και συνυπολογίζονται ως 
προς την υποχρέωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 μόνο σε συνδυασμό με 
μέτρα που αποσκοπούν σε πιο 
μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση.

διαγράφεται
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Τροπολογία 718
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V σημείο 1, δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
10% της ποσότητας εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται από κάθε
υπόχρεο μέρος και συνυπολογίζονται ως 
προς την υποχρέωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 μόνο σε συνδυασμό με 
μέτρα που αποσκοπούν σε πιο 
μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V σημείο 1, δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
10% της ποσότητας εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται από κάθε 
υπόχρεο μέρος και συνυπολογίζονται ως 
προς την υποχρέωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 μόνο σε συνδυασμό με 
μέτρα που αποσκοπούν σε πιο 

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V σημείο 1, δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
10% της ποσότητας εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται από κάθε 
υπόχρεο μέρος και συνυπολογίζονται ως 
προς την υποχρέωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 μόνο σε συνδυασμό με 
μέτρα που αποσκοπούν σε δυναμικό για 
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μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση. πιο μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση. Τα 
κράτη μέλη ορίζουν μέτρα που στοχεύουν 
σε βραχυπρόθεσμες εξοικονομήσεις και 
μπορούν να χρησιμοποιούν το παράρτημα 
V(1) ως κατευθυντήρια γραμμή.

Or. en

Τροπολογία 720
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V σημείο 1, δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
10% της ποσότητας εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται από κάθε 
υπόχρεο μέρος και συνυπολογίζονται ως 
προς την υποχρέωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 μόνο σε συνδυασμό με 
μέτρα που αποσκοπούν σε πιο 
μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση.

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V σημείο 1, δεν 
αντιπροσωπεύουν υπέρογκη ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας που 
απαιτείται από κάθε υπόχρεο μέρος και 
συνυπολογίζονται ως προς την υποχρέωση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μόνο 
σε συνδυασμό με μέτρα που αποσκοπούν 
σε πιο μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση.

Or. en

Τροπολογία 721
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V σημείο 1, δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
10% της ποσότητας εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται από κάθε 

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V σημείο 1, δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 5%
της ποσότητας εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται από κάθε 
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υπόχρεο μέρος και συνυπολογίζονται ως 
προς την υποχρέωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 μόνο σε συνδυασμό με 
μέτρα που αποσκοπούν σε πιο 
μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση.

υπόχρεο μέρος και συνυπολογίζονται ως 
προς την υποχρέωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 μόνο σε συνδυασμό με 
μέτρα που αποσκοπούν σε πιο 
μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση.

Or. en

Τροπολογία 722
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V σημείο 1, δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
10% της ποσότητας εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται από κάθε 
υπόχρεο μέρος και συνυπολογίζονται ως 
προς την υποχρέωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 μόνο σε συνδυασμό με 
μέτρα που αποσκοπούν σε πιο 
μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση.

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V σημείο 1, δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
25% της ποσότητας εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται από κάθε 
υπόχρεο μέρος και συνυπολογίζονται ως 
προς την υποχρέωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 μόνο σε συνδυασμό με 
μέτρα που αποσκοπούν σε πιο 
μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση.

Or. de

Τροπολογία 723
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V σημείο 1, δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
10% της ποσότητας εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται από κάθε 

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V σημείο 1, δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
25% της ποσότητας εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται από κάθε 
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υπόχρεο μέρος και συνυπολογίζονται ως 
προς την υποχρέωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 μόνο σε συνδυασμό με 
μέτρα που αποσκοπούν σε πιο 
μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση.

υπόχρεο μέρος και συνυπολογίζονται ως 
προς την υποχρέωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 μόνο σε συνδυασμό με 
μέτρα που αποσκοπούν σε πιο 
μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση.

Or. de

Τροπολογία 724
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V σημείο 1, δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
10% της ποσότητας εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται από κάθε 
υπόχρεο μέρος και συνυπολογίζονται ως 
προς την υποχρέωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 μόνο σε συνδυασμό με 
μέτρα που αποσκοπούν σε πιο 
μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση.

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα V σημείο 1, δεν 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
40% της ποσότητας εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται από κάθε 
υπόχρεο μέρος και συνυπολογίζονται ως 
προς την υποχρέωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 μόνο σε συνδυασμό με 
μέτρα που αποσκοπούν σε πιο 
μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη ξεκινούν με διαφορετικά 
δεδομένα. Μελέτες έχουν δείξει ότι δύο από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι η έλλειψη συνείδησης 
του προβλήματος και η έλλειψη ενδιαφέροντος. Πρόκειται επομένως για ήπια μέτρα, που 
μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από ό,τι το 10% που 
προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 725
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν 
ώστε ο υπολογισμός της 
εξοικονομούμενης ενέργειας που 
συνυπολογίζεται για τους σκοπούς της 
υποχρέωσης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 να λαμβάνει υπόψη τη 
διάρκεια ζωής και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων σε 
σχέση με το κόστος τους. Τα μέτρα 
πρέπει να αποσκοπούν σε 
μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας 
και να βασίζονται σε πρότυπες τιμές και 
διάρκεια ζωής που τα κράτη μέλη έχουν 
εγκρίνει σε σαφή και σταθερή βάση. Οι 
τιμές αυτές κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή που μπορεί να ζητήσει την 
τροποποίησή τους εφόσον υπάρχει το 
ενδεχόμενο να οδηγήσουν σε στρέβλωση 
του ανταγωνισμού ή είναι λιγότερο 
φιλόδοξες απ’ ό, τι οι τιμές και η 
προκαθορισμένη διάρκεια ζωής που 
καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ.

Or. fr

Τροπολογία 726
Norbert Glante

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας που προκύπτει από την αλλαγή 
καυσίμου και/ή τη χρήση αποδοτικών 
συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης από 
τους τελικούς καταναλωτές μπορεί να 
συνυπολογίζεται στον στόχο του 1,5%. Η 
Επιτροπή θα καθιερώσει τη σχετική 
μέθοδο με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 18, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014.
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Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές στο σύστημα θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής καυσίμου, προσφέρουν 
μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και θα πρέπει επομένως να 
συνυπολογίζονται. Η προσθήκη αυτή εξασφαλίζει τη συνοχή των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 
6 και το άρθρο 10.

Τροπολογία 727
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τουλάχιστον το 40% της ποσότητας 
εξοικονομούμενης ενέργειας που 
απαιτείται από κάθε υπόχρεο μέρος είναι 
αποτέλεσμα ριζικών ανακαινίσεων του 
υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας θα μπορούσε να γίνει άριστος μηχανισμός 
χρηματοδότησης για ριζικές ανακαινίσεις.

Τροπολογία 728
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τουλάχιστον το 40% της ποσότητας 
εξοικονομούμενης ενέργειας που 
απαιτείται από κάθε υπόχρεο μέρος είναι 
αποτέλεσμα ριζικών ανακαινίσεων του 
υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού.
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Αιτιολόγηση

Τα υπόχρεα μέρη θα ενθαρρυνθούν να εστιάζονται σε μακροπρόθεσμα μέτρα με μεγαλύτερο 
αντίκτυπο και όχι σε βραχυπρόθεσμα μέτρα που είναι ευκολότερο να εφαρμοστούν αλλά έχουν 
μικρότερο αντίκτυπο στην μακροπρόθεσμη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Εκτός αυτού, 
η υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας θα μπορούσε να γίνει άριστος μηχανισμός 
χρηματοδότησης για ριζικές ανακαινίσεις.

Τροπολογία 729
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
οφέλη που ζητούνται από τα υπόχρεα 
μέρη να υπολογίζονται και επαληθεύονται 
σύμφωνα με κοινά γενικά κριτήρια 
μετρήσεων και επαλήθευσης συν κανόνες 
ειδικούς για κάθε χώρα. Τα κοινά γενικά 
κριτήρια μετρήσεων και επαλήθευσης 
(π.χ. κριτήρια για την αποφυγή της 
διπλής καταμέτρησης και εξασφάλιση 
της προσθετικότητας της εξοικονόμησης, 
κριτήρια για τον καθορισμό 
προεπιλεγμένων τιμών για τη διάρκεια 
ζωής και τις θεωρούμενες 
εξοικονομήσεις, διευκρινίσεις του τι 
εννοούν οι στατιστικές μέθοδοι) θα 
οριστούν από την Επιτροπή σε 
μελλοντική πράξη.

Όπου το καθεστώς υποχρεώσεων 
χρηματοδοτείται από ενεργειακούς 
δασμούς, οι εθνικές ενεργειακές 
ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν άμεσο 
ρόλο στον καθορισμό των τεχνικών και 
οικονομικών ρυθμίσεων που διέπουν το 
καθεστώς, καθώς και στη διαχείρισή του, 
με την υποστήριξη, όπου απαιτείται, 
τρίτων.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή 
συστήματα ελέγχου με βάση τα οποία 
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εξακριβώνεται τουλάχιστον ένα στατιστικά 
σημαντικό ποσοστό των μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης που 
εφαρμόζουν τα υπόχρεα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 730
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εξοικονόμηση ενέργειας που ζητείται από 
τα υπόχρεα μέρη να υπολογίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο 2. Τα 
κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή 
συστήματα εξουσιοδοτημένων 
ανεξάρτητων μετρήσεων και 
επαλήθευσης με βάση τα οποία 
εξακριβώνεται τουλάχιστον ένα στατιστικά 
σημαντικό ποσοστό των μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης που 
εφαρμόζουν τα υπόχρεα μέρη. Η 
επαλήθευση πρέπει να πραγματοποιείται 
κάθε δεύτερο έτος. Εάν οι ανεξάρτητες 
μετρήσεις και η επαλήθευση βρουν μη 
επαληθεύσιμες εξοικονομήσεις ή 
εξοικονομήσεις που δεν τεκμηριώνονται, 
αυτές δεν μπορούν να συνυπολογιστούν 
για την επίτευξη του στόχου 20 %.

Or. en

Τροπολογία 731
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι αναφερόμενες εξοικονομήσεις μπορούν να 
επαληθευτούν, έτσι ώστε να διατηρηθεί η πρόοδος στην κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου 
20 % κατά το 2020.

Τροπολογία 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η κατάλληλη επαλήθευση των ενεργειακών εξοικονομήσεων είναι κεφαλαιώδης προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν αδικούνται και να υπάρξει εμπιστοσύνη ότι οι 
προβλεπόμενες εξοικονομήσεις επιτυγχάνονται πράγματι. Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει ότι 
οι εξοικονομήσεις που έχουν αντιστοιχιστεί σε κάθε τύπο μέτρου (εκ των προτέρων) είναι 
ακριβείς και βασίζονται σε πραγματική συμπεριφορά των καταναλωτών και ότι διενεργείται 
παρακολούθηση (εκ των υστέρων) δειγμάτων μέτρων, με ανεξάρτητη επαλήθευση. Το τελευταίο 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μέτρα ο αντίκτυπος των οποίων εξαρτάται από τη συμπεριφορά 
των καταναλωτών, όπως είναι οι συσκευές, οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες ή μονωτικά υλικά στέγης 
που τοποθετούνται από τους αγοραστές.

Τροπολογία 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εξοικονόμηση ενέργειας που ζητείται από 
τα υπόχρεα μέρη να υπολογίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο 2. Τα 
κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή 
συστήματα ελέγχου με βάση τα οποία 
εξακριβώνεται τουλάχιστον ένα στατιστικά 
σημαντικό ποσοστό των μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης που 
εφαρμόζουν τα υπόχρεα μέρη. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι το κόστος της 
εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να 
ανακτηθεί από τους τελικούς πελάτες. 
Κατά την εφαρμογή ενός συστήματος 
υποχρέωσης εξοικονόμησης σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη 
αποφεύγουν τις διακρίσεις, την 
ετεροεπιδότηση και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

Or. en
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Τροπολογία 734
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάλληλη επαλήθευση των ενεργειακών εξοικονομήσεων εξασφαλίζει ότι οι καταναλωτές 
δεν αδικούνται και προσφέρει εμπιστοσύνη ότι οι προβλεπόμενες εξοικονομήσεις 
επιτυγχάνονται πράγματι. Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εξοικονομήσεις που έχουν 
αντιστοιχιστεί σε κάθε τύπο μέτρου (εκ των προτέρων) είναι ακριβείς και βασίζονται σε 
πραγματική συμπεριφορά των καταναλωτών και ότι διενεργείται παρακολούθηση (εκ των 
υστέρων) δειγμάτων μέτρων, με ανεξάρτητη επαλήθευση. Αυτό είναι σημαντικό για μέτρα ο 
αντίκτυπος των οποίων εξαρτάται από τη συμπεριφορά των καταναλωτών, όπως είναι οι 
ηλεκτρικοί λαμπτήρες ή μονωτικά υλικά στέγης που τοποθετούνται από τους αγοραστές.

Τροπολογία 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εξοικονόμηση ενέργειας που ζητείται από 
τα υπόχρεα μέρη να υπολογίζεται 

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

μέρη να υπολογίζεται  και να 
επαληθεύεται σύμφωνα με τα κοινά 
γενικά κριτήρια μετρήσεων και 
επαλήθευσης και τους ειδικούς εθνικούς 
κανόνες.

Or. en

Τροπολογία 736
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή 
συστήματα ελέγχου, μέτρησης και 
επαλήθευσης με βάση τα οποία 
εξακριβώνεται τουλάχιστον ένα στατιστικά 
σημαντικό ποσοστό των μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης που 
εφαρμόζουν τα υπόχρεα μέρη.

Or. fr

Τροπολογία 737
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
εξοικονόμηση ενέργειας που ζητείται από 
τα υπόχρεα μέρη να υπολογίζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο 2. Τα 

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

κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή 
συστήματα ελέγχου με βάση τα οποία 
εξακριβώνεται τουλάχιστον ένα στατιστικά 
σημαντικό ποσοστό των μέτρων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης που 
εφαρμόζουν τα υπόχρεα μέρη, το οποίο 
πάντως δεν υπερβαίνει το 0,5%.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η γραφειοκρατία δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω τους ήδη 
επιβαρυμένους προϋπολογισμούς.

Τροπολογία 738
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 739
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
κόστος της εξοικονόμησης ενέργειας 
μπορεί να ανακτηθεί από τους τελικούς 
πελάτες. Κατά την εφαρμογή ενός 
συστήματος υποχρέωσης εξοικονόμησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα κράτη 
μέλη αποφεύγουν τις διακρίσεις, την 
ετεροεπιδότηση και τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής 
της υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας,
τα κράτη μέλη μπορούν:

Or. en

Τροπολογία 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Άννυ Ποδηματά

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) υπενθυμίζοντας ότι τα κράτη μέλη 
έχουν ορίσει την έννοια των ευάλωτων 
καταναλωτών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παράγραφος 7 της οδηγίας 2009/72, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι μερίδιο των 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης στοχεύει 
αυτή την ομάδα·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το να εξασφαλιστεί ότι μερίδιο του οφέλους ενεργειακής απόδοσης διοχετεύεται σε όσους 
πάσχουν από ένδεια ενέργειας πρέπει να είναι απαίτηση και όχι απλώς δυνατότητα.

Τροπολογία 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) να συμπεριλάβουν στις υποχρεώσεις 
εξοικονόμησης που επιβάλλουν απαιτήσεις 
με κοινωνικό σκοπό, μεταξύ άλλων 
απαιτώντας την υλοποίηση μέτρων σε 
νοικοκυριά που πλήττονται από ένδεια 
ενέργειας ή στην κοινωνική κατοικία, 
ενισχύοντας την εφαρμογή 
προγραμμάτων δράσης που 
περιλαμβάνουν μια προσέγγιση πολλών 
βημάτων (ενεργειακός έλεγχος, 
ενεργειακή συμβουλή, 
χρηματοοικονομική συμβουλή, έργα, 
παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων)·

Or. en

Τροπολογία 743
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 744
Άννυ Ποδηματά, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 745
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 747
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 748
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 749
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) να επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να
προσμετρούν την εξοικονόμηση που 
επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριμένο έτος, 
εφόσον μπορούν να τεκμηριωθούν και να 
επαληθευτούν και εφόσον δεν 
παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της 
εξοικονόμησης.
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Αιτιολόγηση

Κατά τη συνεκτίμηση της διάρκειας ζωής των εξοικονομήσεων πρέπει να απόκειται στα κράτη 
μέλη να επιλέγουν την ποσότητα εξοικονομήσεων ενέργειας που μπορούν να 
μεταφερθούν/εξαργυρωθούν. Αυτό είναι σημαντικό έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη του 
συστήματος και να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός όσον αφορά τα επίπεδα τιμής των 
εξοικονομήσεων ενέργειας.

Τροπολογία 750
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(γ) να επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση που 
επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριμένο έτος 
εφόσον μπορούν να τεκμηριωθούν και να 
επαληθευτούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν σε εθνικό επίπεδο τη δυνατότητα να αποφασίζουν το ποσό των 
εξοικονομήσεων ενέργειας που μπορούν να μεταφερθούν/εξαργυρωθούν. Αυτό είναι σημαντικό 
διότι τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το χρόνο ζωής των εξοικονομήσεων σε ένα 
σύστημα εξαργύρωσης. Η εξαργύρωση έχει ζωτική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ανάπτυξη του συστήματος και να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός από πλευράς των επιπέδων τιμής 
των εξοικονομήσεων ενέργειας.

Τροπολογία 751
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση που 

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

επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριμένο έτος για 
την επίτευξη του τελικού στόχου το 2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενεργειακές εξοικονομήσεις πρέπει να υπολογίζονται για ολόκληρη την περίοδο, δεδομένου 
ότι αυτό είναι το μόνο κίνητρο ώστε να εξασφαλιστούν μεγάλες επενδύσεις.

Τροπολογία 752
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 753
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 754
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en


