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Τροπολογία 755
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν την 
εξοικονομούμενη ενέργεια που επιτυγχάνει 
κάθε υπόχρεο μέρος και τα δεδομένα 
σχετικά με τις ετήσιες εξελίξεις 
εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του 
καθεστώτος. Για τους σκοπούς της 
δημοσίευσης και της εξακρίβωσης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται, τα κράτη μέλη απαιτούν 
από τα υπόχρεα μέρη να τους υποβάλουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα:

6. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν την 
εξοικονομούμενη ενέργεια που επιτυγχάνει 
κάθε υπόχρεο μέρος και τα δεδομένα 
σχετικά με τις ετήσιες εξελίξεις 
εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του 
καθεστώτος, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την ακεραιότητα και την 
εμπιστευτικότητα των δεδομένων 
προσωπικού ή εμπορικού χαρακτήρα. Για 
τους σκοπούς της δημοσίευσης και της 
εξακρίβωσης της εξοικονόμησης ενέργειας 
που επιτυγχάνεται, τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τα υπόχρεα μέρη να τους 
υποβάλουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
δεδομένα:

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται το απόρρητο των δεδομένων.

Τροπολογία 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν την 
εξοικονομούμενη ενέργεια που επιτυγχάνει 
κάθε υπόχρεο μέρος και τα δεδομένα 
σχετικά με τις ετήσιες εξελίξεις 
εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του 
καθεστώτος. Για τους σκοπούς της 

6. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν το 
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνει κάθε υπόχρεο μέρος και τα 
δεδομένα σχετικά με τις ετήσιες εξελίξεις 
όσον αφορά τις βελτιώσεις στην 
ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο του 
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δημοσίευσης και της εξακρίβωσης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται, τα κράτη μέλη απαιτούν 
από τα υπόχρεα μέρη να τους υποβάλουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα:

καθεστώτος. Για τους σκοπούς της 
δημοσίευσης και της εξακρίβωσης των 
εφαρμοζόμενων μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του 
δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας των 
μέτρων αυτών, τα κράτη μέλη απαιτούν 
από τα υπόχρεα μέρη να τους υποβάλουν 
τα σχετικά δεδομένα:

Or. en

Τροπολογία 757
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν την 
εξοικονομούμενη ενέργεια που επιτυγχάνει 
κάθε υπόχρεο μέρος και τα δεδομένα 
σχετικά με τις ετήσιες εξελίξεις 
εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του 
καθεστώτος. Για τους σκοπούς της 
δημοσίευσης και της εξακρίβωσης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται, τα κράτη μέλη απαιτούν 
από τα υπόχρεα μέρη να τους υποβάλουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα:

6. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα κέρδη 
ενεργειακής απόδοσης που επιτυγχάνει 
κάθε υπόχρεο μέρος και τα δεδομένα 
σχετικά με τις ετήσιες εξελίξεις όσον 
αφορά τα κέρδη ενεργειακής απόδοσης
στο πλαίσιο του καθεστώτος. Για τους 
σκοπούς της δημοσίευσης και της 
εξακρίβωσης των κερδών ενεργειακής 
απόδοσης που επιτυγχάνονται, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τα υπόχρεα μέρη να 
τους υποβάλουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
δεδομένα:

Or. en

Τροπολογία 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν την 
εξοικονομούμενη ενέργεια που επιτυγχάνει 

6. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν, σε ετήσια 
βάση, τα αποτελέσματα της 
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κάθε υπόχρεο μέρος και τα δεδομένα 
σχετικά με τις ετήσιες εξελίξεις 
εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του 
καθεστώτος. Για τους σκοπούς της 
δημοσίευσης και της εξακρίβωσης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται, τα κράτη μέλη απαιτούν 
από τα υπόχρεα μέρη να τους υποβάλουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα:

εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνει 
κάθε υπόχρεο μέρος, το κόστος της και τα 
δεδομένα σχετικά με τις ετήσιες εξελίξεις 
εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο του 
καθεστώτος. Για τους σκοπούς της 
δημοσίευσης και της εξακρίβωσης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται, τα κράτη μέλη απαιτούν 
από τα υπόχρεα μέρη να τους υποβάλουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν τα αποτελέσματα της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνονται και το συνδεόμενο με 
αυτήν κόστος δημοσιεύονται μία φορά το χρόνο, τότε η κοινή γνώμη και οι αρχές θα μπορούν 
να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να εξασφαλίζουν την κατάλληλη συνέχεια, η δε αγορά θα 
εξελιχθεί προς χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αποδοτικότητα από την άποψη του κόστους.

Τροπολογία 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εξοικονόμηση ενέργειας που έχει 
επιτευχθεί·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 760
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εξοικονόμηση ενέργειας που έχει α) τα κέρδη ενεργειακής απόδοσης που
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επιτευχθεί· έχουν επιτευχθεί·

Or. en

Τροπολογία 761
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τους τελικούς καταναλωτές 
τους (εντοπίζονται οι σημαντικές 
μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία που 
υποβλήθηκαν προηγουμένως)· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 762
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τους τελικούς καταναλωτές 
τους (εντοπίζονται οι σημαντικές 
μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία που 
υποβλήθηκαν προηγουμένως)· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer



AM\883622EL.doc 7/112 PE475.954v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τους τελικούς καταναλωτές 
τους (εντοπίζονται οι σημαντικές 
μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία που 
υποβλήθηκαν προηγουμένως)· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επίκαιρα στοιχεία για την κατανάλωση 
των τελικών καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χαρακτηριστικών φορτίου, του 
διαχωρισμού πελατών και της 
γεωγραφικής θέσης των πελατών, 
τηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα 
και την εμπιστευτικότητα των 
ευαίσθητων ιδιωτικών ή εμπορικών 
πληροφοριών, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 765
Giles Chichester

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

γ) επίκαιρα στοιχεία για την κατανάλωση 
των τελικών καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χαρακτηριστικών φορτίου, του 
διαχωρισμού πελατών και της 
γεωγραφικής θέσης των πελατών, 
τηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα 
και την εμπιστευτικότητα των 
ευαίσθητων ιδιωτικών ή εμπορικών 
πληροφοριών, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 766
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επίκαιρα στοιχεία για την κατανάλωση 
των τελικών καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χαρακτηριστικών φορτίου, του 
διαχωρισμού πελατών και της 
γεωγραφικής θέσης των πελατών, 
τηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα 
και την εμπιστευτικότητα των 
ευαίσθητων ιδιωτικών ή εμπορικών 
πληροφοριών, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ



AM\883622EL.doc 9/112 PE475.954v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) επίκαιρα στοιχεία για την κατανάλωση 
των τελικών καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χαρακτηριστικών φορτίου, του 
διαχωρισμού πελατών και της 
γεωγραφικής θέσης των πελατών, 
τηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα και 
την εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων 
ιδιωτικών ή εμπορικών πληροφοριών, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) επίκαιρα στοιχεία για την κατανάλωση 
των τελικών καταναλωτών, τόσο του 
δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των χαρακτηριστικών φορτίου, του 
διαχωρισμού πελατών στις κατηγορίες 
που καθορίζονται στα προγράμματα 
συνεργασίας της Επιτροπής με τις 
τοπικές αρχές, και της γεωγραφικής θέσης 
των πελατών, τηρώντας παράλληλα την 
ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των 
ευαίσθητων ιδιωτικών ή εμπορικών 
πληροφοριών, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. es

Τροπολογία 768
Vicky Ford

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) το κόστος που μετακυλίεται στους 
πελάτες τους, διατηρώντας ταυτόχρονα 
την ακεραιότητα και την 
εμπιστευτικότητα ιδιωτικών ή εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών σε 
συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυστηρή παρακολούθηση του κόστους που μετακυλίεται στους καταναλωτές έχει ουσιαστική 
σημασία καθώς είναι πιθανόν ότι το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης θα μετακυληθεί στους 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών.
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Τροπολογία 769
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 6, δημοσιεύουν ετήσιες 
εκθέσεις οι οποίες εξετάζουν κατά πόσον 
τα καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης επιτυγχάνουν τους 
στόχους τους με το χαμηλότερο δυνατό 
κόστος για τους καταναλωτές. Οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές αναθέτουν επίσης 
τακτικά τη διεξαγωγή ανεξάρτητων 
ελέγχων σχετικά με τις επιπτώσεις του 
καθεστώτος στους λογαριασμούς 
κατανάλωσης ενέργειας και στην 
ενεργειακή πενία, καθώς και την 
εξοικονόμηση ενέργειας που 
επιτυγχάνεται από το σύστημα 
προκειμένου να διασφαλίζεται μέγιστη 
οικονομική αποδοτικότητα. Τα κράτη 
μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη 
αυτές τις επιπτώσεις προσαρμόζοντας τα 
καθεστώτα.

Or. en

Τροπολογία 770
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παράγοντες της αγοράς να απέχουν από 
οποιεσδήποτε δραστηριότητες που 
ενδέχεται να παρακωλύσουν τη ζήτηση και 
την προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών ή 

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παράγοντες της αγοράς να απέχουν από 
οποιεσδήποτε δραστηριότητες που 
ενδέχεται να παρακωλύσουν τη ζήτηση και 
την προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών ή 
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άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, ή να παρεμποδίσουν την 
ανάπτυξη αγορών ενεργειακών υπηρεσιών 
ή άλλων μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων με 
αποκλεισμό των ανταγωνιστών από την 
αγορά ή με κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης.

άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, ή να παρεμποδίσουν την 
ανάπτυξη αγορών ενεργειακών υπηρεσιών 
ή άλλων μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων με 
αποκλεισμό των ανταγωνιστών από την 
αγορά ή με κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης, κυρίως θέτοντας σε εφαρμογή 
σαφείς, διαφανείς και ανοιχτές εταιρικές 
σχέσεις μεταξύ του διανομέα ενέργειας 
και/ή του παρόχου και εγκαταστάτη 
ενεργειακής υπηρεσίας για τη βέλτιστη 
επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης 
ενέργειας έναντι του τελικού καταναλωτή.

Or. fr

Τροπολογία 771
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παράγοντες της αγοράς να απέχουν από 
οποιεσδήποτε δραστηριότητες που 
ενδέχεται να παρακωλύσουν τη ζήτηση και 
την προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών ή 
άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, ή να παρεμποδίσουν την 
ανάπτυξη αγορών ενεργειακών υπηρεσιών 
ή άλλων μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων με 
αποκλεισμό των ανταγωνιστών από την 
αγορά ή με κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης.

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παράγοντες 
της αγοράς να απέχουν από οποιεσδήποτε 
δραστηριότητες που ενδέχεται να 
παρακωλύσουν τη ζήτηση και την 
προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών ή 
άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, ή να παρεμποδίσουν την 
ανάπτυξη αγορών ενεργειακών υπηρεσιών 
ή άλλων μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων με 
αποκλεισμό των ανταγωνιστών από την 
αγορά ή με κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθούν οι συγκρούσεις με την ενωσιακή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό.
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Τροπολογία 772
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παράγοντες της αγοράς να απέχουν από 
οποιεσδήποτε δραστηριότητες που 
ενδέχεται να παρακωλύσουν τη ζήτηση και 
την προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών ή 
άλλων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, ή να παρεμποδίσουν την 
ανάπτυξη αγορών ενεργειακών υπηρεσιών 
ή άλλων μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων με 
αποκλεισμό των ανταγωνιστών από την 
αγορά ή με κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης.

7. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
παράγοντες της αγοράς να απέχουν από 
οποιεσδήποτε δραστηριότητες που 
ενδέχεται να παρακωλύσουν τη ζήτηση και 
την προμήθεια ενεργειακών υπηρεσιών ή 
άλλων μέτρων βελτίωσης της 
εξοικονόμησης ενέργειας, ή να 
παρεμποδίσουν την ανάπτυξη αγορών 
ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλων μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 
μεταξύ άλλων με αποκλεισμό των 
ανταγωνιστών από την αγορά ή με 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Or. en

Τροπολογία 773
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πράττουν:

α) σεβόμενα την αυστηρή ανεξαρτησία 
των διανομέων ενέργειας και των 
παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών·
β) εφαρμόζοντας σαφείς, διαφανείς και 
ανοικτές εταιρικές σχέσεις μεταξύ των 
διανομέων ενέργειας και των παρόχων 
ενεργειακών υπηρεσιών προκειμένου να 
βελτιστοποιηθούν οι υποχρεώσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας έναντι του 
τελικού πελάτη.
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Or. en

Τροπολογία 774
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
επίτευξη των στόχων ενεργειακής 
απόδοσης παρέχοντας κίνητρα 
προκειμένου να καταστούν ενεργειακά 
αποδοτικότερες οι ιδιωτικές κατοικίες, σε 
μορφή «οικοδανείων», δηλαδή με την 
πρόσβαση σε δεκαετή άτοκα δάνεια 
μέγιστου ύψους 30.000 ευρώ για κάθε 
δικαιούχο που έχει λάβει αποδεδειγμένα 
δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα μέτρα: 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της 
στέγης και του δαπέδου ή των 
εξωτερικών τοίχων ή των παραθύρων, 
των εξωτερικών θυρών και της 
προστασίας από τον ήλιο, αντικατάσταση 
των συσκευών και των συστημάτων 
θέρμανσης ή ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης, εγκατάσταση εξοπλισμού και 
συστημάτων παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες ή 
ισοδύναμες πηγές, εγκατάσταση 
εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής 
ζεστού νερού οικιακής χρήσης από 
ανανεώσιμες ή ισοδύναμες πηγές.

Or. it

Τροπολογία 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα κράτη μέλη συμβάλλουν, μεταξύ 
άλλων μέσω επαρκούς χρηματοδότησης 
προγραμμάτων κατάρτισης, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα 
ενημέρωσης και διαβούλευσης 
επεκτείνονται ρητά ώστε να 
συμπεριλαμβάνουν την ενεργειακή 
απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Work place social dialogue can and should contribute to achieving the objectives of the 
Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, point 5.4.1., 
“worker participation is essential for better energy efficiency. Without their knowledge, 
experience and commitment results cannot be achieved.” Training programmes for social 
partners in social dialogue bodies, financed by the Member States and/or the European 
commission, should be adapted and financed accordingly. Strengthening information and 
consultation rights will provide an incentive to companies to discuss energy efficiency 
measures and their implication.

Τροπολογία 776
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας, κυρίως 
εκείνους που διανέμουν ή πωλούν 
λιγότερο από το ισοδύναμο 75 GWh 
ενέργειας κατ’ έτος, απασχολούν λιγότερα 
από 10 άτομα ή έχουν ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή ετήσιο συνολικό ισολογισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, 
από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Η ενέργεια που παράγεται για ιδία χρήση 
δεν συνυπολογίζεται στα εν λόγω 

διαγράφεται
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κατώφλια.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to stimulate the market for energy savings and energy services the exclusion of small 
DSOs or retailers will limit this marketBy imposing a target on the obligated energy 
companies, regardless of size, you will avoid a situation in which some customers do not 
contribute to the reduction in energy consumption. Appointed obligated parties, either 
distributor or retailers should therefore be under an obligation regardless of the scope of the 
supply. Furthermore, according to experience from all obligation systems currently working 
in the EU, the obligation scheme will lead to a market price for saved energy. Hence it is up 
to any obligated party to buy the savings on the market like any other commodity they have to 
purchase to be running their business.If a company do not wish to have the responsibility of 
implementing, the obligation, it should be able to outsource the task to another energy 
company.

Τροπολογία 777
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας, κυρίως 
εκείνους που διανέμουν ή πωλούν 
λιγότερο από το ισοδύναμο 75 GWh 
ενέργειας κατ’ έτος, απασχολούν λιγότερα 
από 10 άτομα ή έχουν ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή ετήσιο συνολικό ισολογισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, 
από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Η ενέργεια που παράγεται για ιδία χρήση 
δεν συνυπολογίζεται στα εν λόγω 
κατώφλια.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή στόχου για τις υπόχρεες εταιρείες ενέργειας, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, 



PE475.954v01-00 16/112 AM\883622EL.doc

EL

αποτρέπει μια κατάσταση κατά την οποία ορισμένοι πελάτες δεν συμβάλλουν στη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας. Οι εταιρείες που δεν επιθυμούν να αναλάβουν την ευθύνη της 
εφαρμογής της υποχρέωσης εξοικονόμησης πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ανάθεσης της 
ευθύνης ή συμμετοχής σε κέντρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Τροπολογία 778
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν λιγότερο από το 
ισοδύναμο 75 GWh ενέργειας κατ’ έτος, 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει 
τα 2.000.000 ευρώ, από την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Η ενέργεια που 
παράγεται για ιδία χρήση δεν 
συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια.

8. Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τους 
μικρούς διανομείς ενέργειας και τις μικρές 
εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας, 
κυρίως εκείνους που διανέμουν ή πωλούν 
λιγότερο από το ισοδύναμο 220 GWh 
ενέργειας κατ’ έτος ή έχουν λιγότερους 
από 15.000 πελάτες. Εάν υπάρξει 
υπέρβαση του κατωτάτου ορίου 
πωλούμενης ενέργειας ή του αριθμού των 
πελατών για χρονική περίοδο δύο ετών, 
τότε η ενδιαφερόμενη επιχείρηση 
θεωρείται υπόχρεο μέρος κατά το 
επακόλουθο τρίτο έτος. Η ενέργεια που 
παράγεται για ιδία χρήση δεν 
συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια. Η 
ενέργεια που παράγεται για ιδία χρήση 
όπως επίσης οι πωλήσεις και οι 
παραδόσεις εντός βιομηχανικών δικτύων 
καθώς και η τελική χρήση προϊόντων 
ανακτώμενης ενέργειας δεν 
συνυπολογίζονται σε αυτά τα κατώτα 
όρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα πωλούμενης ενέργειας ανά πελάτη και το μέγεθος των εταιρειών διαφέρουν από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο. Οι μικροί διανομείς ενέργειας και οι μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας πρέπει να εξαιρούνται για να αποφεύγεται ο διοικητικός φόρτος. Ο αριθμός 
των πελατών αποτελεί καλύτερο δείκτη πραγματικής συμμετοχής στην αγορά ενέργειας απ' ό,τι 
το μέγεθος του ετήσιου κύκλου εργασιών και πρέπει να λαμβάνεται ως κατώτατο όριο. 
Επιπλέον, εταιρείες που ευρίσκονται κοντά στο κατώτατο όριο πρέπει να υπόκεινται σε 



AM\883622EL.doc 17/112 PE475.954v01-00

EL

παρακολούθηση για χρονική περίοδο δύο ετών.

Τροπολογία 779
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν λιγότερο από το 
ισοδύναμο 75 GWh ενέργειας κατ’ έτος, 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει 
τα 2.000.000 ευρώ, από την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Η ενέργεια που 
παράγεται για ιδία χρήση δεν 
συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια.

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν λιγότερο από το 
ισοδύναμο 75 GWh ενέργειας κατ’ έτος, 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει 
τα 2.000.000 ευρώ, από την υποχρέωση 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, στο 
βαθμό που η εξαίρεση αυτή δεν προκαλεί 
στρέβλωση του ανταγωνισμού και εφόσον 
λαμβάνονται εναλλακτικά μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας. Η ενέργεια που 
παράγεται για ιδία χρήση δεν καλύπτεται 
από την παρούσα οδηγία. Το ίδιο ισχύει 
και για τους τομείς που υπάγονται ήδη 
στην οδηγία για το εμπόριο εκπομπών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της ΕΕ είναι πολύ φιλόδοξοι. Συνεπώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει να 
επιτρέπονται γενικές εξαιρέσεις: Πρέπει όλοι οι προμηθευτές ενέργειας να συμβάλλουν στην 
αύξηση της ενεργειακής παραγωγικότητας ή την εξοικονόμηση ενέργειας. Υπάρχουν, ωστόσο, 
πάντα μέτρα εναλλακτικά προς εκείνα που προβλέπει η Επιτροπή. Κι εδώ απαιτείται ευελιξία.

Τροπολογία 780
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν λιγότερο από το
ισοδύναμο 75 GWh ενέργειας κατ’ έτος, 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει 
τα 2.000.000 ευρώ, από την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Η ενέργεια που 
παράγεται για ιδία χρήση δεν 
συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια.

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν ποσότητα ενέργειας 
μικρότερη από το κατώφλι που 
καθορίζουν τα κράτη μέλη.  Η ενέργεια 
που παράγεται για ιδία χρήση δεν 
συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα όρια πωλήσεων ενέργειας δεν μπορούν να ισχύουν με τον ίδιο τρόπο για τους διάφορους 
παραγωγούς ενέργειας. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
προσδιορίζουν τα υπόχρεα μέρη και, κατά συνέπεια, ενδεχομένως να καθορίζουν επίσης τα 
όρια απαλλαγής.

Τροπολογία 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν λιγότερο από το 
ισοδύναμο 75 GWh ενέργειας κατ’ έτος, 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει 
τα 2.000.000 ευρώ, από την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Η ενέργεια που 
παράγεται για ιδία χρήση δεν 

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας σύμφωνα με τις 
ιδιαίτερες συνθήκες της εθνικής 
ενεργειακής αγοράς τους.
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συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια.

Or. en

Τροπολογία 782
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν λιγότερο από το 
ισοδύναμο 75 GWh ενέργειας κατ’ έτος, 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει 
τα 2.000.000 ευρώ, από την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Η ενέργεια που 
παράγεται για ιδία χρήση δεν 
συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια.

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν λιγότερο από το 
ισοδύναμο 75 GWh ενέργειας κατ’ έτος, 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα ή
έχουν λιγότερους από 500 τελικούς 
πελάτες, ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή 
ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ, από την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η 
ενέργεια που παράγεται για ιδία χρήση και 
τα ανακτώμενα ενεργειακά προϊόντα δεν 
συνυπολογίζονται στα εν λόγω κατώφλια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν τους μικροδιανομείς ενέργειας 
και τις επιχειρήσεις πώλησης που εξυπηρετούν λίγους τελικούς καταναλωτές. Η ανακτώμενη 
ενέργεια θα πρέπει να ενθαρρύνεται αντί να αποθαρρύνεται με την επιβολή αυστηρών 
υποχρεώσεων.

Τροπολογία 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν λιγότερο από το 
ισοδύναμο 75 GWh ενέργειας κατ’ έτος, 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει 
τα 2.000.000 ευρώ, από την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Η ενέργεια που 
παράγεται για ιδία χρήση δεν 
συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια.

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν λιγότερο από το 
ισοδύναμο 75 GWh ενέργειας κατ’ έτος, 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει 
τα 2.000.000 ευρώ, από την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου εφόσον λαμβάνονται 
μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα. Η 
ενέργεια που παράγεται για ιδία χρήση δεν 
συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα πρέπει να διαμορφωθεί με τρόπο που να μην συνεπάγεται διακρίσεις μεταξύ των 
συμμετεχόντων στην αγορά και να μην στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 784
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν λιγότερο από το 
ισοδύναμο 75 GWh ενέργειας κατ’ έτος, 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει 
τα 2.000.000 ευρώ, από την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Η ενέργεια που 
παράγεται για ιδία χρήση δεν 
συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια.

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν λιγότερο από το 
ισοδύναμο 75 GWh ενέργειας κατ’ έτος, 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει 
τα 2.000.000 ευρώ, από την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, εφόσον λαμβάνονται 
μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα. Η 
ενέργεια που παράγεται για ιδία χρήση δεν 
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συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα πρέπει να διαμορφωθεί με τρόπο που να μην συνεπάγεται διακρίσεις μεταξύ των 
συμμετεχόντων στην αγορά και να μην στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 785
Robert Goebbels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν λιγότερο από το 
ισοδύναμο 75 GWh ενέργειας κατ’ έτος, 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει 
τα 2.000.000 ευρώ, από την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Η ενέργεια που 
παράγεται για ιδία χρήση δεν 
συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια.

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαλλάσσουν τους μικρούς διανομείς 
ενέργειας και τις μικρές εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας, κυρίως εκείνους που 
διανέμουν ή πωλούν λιγότερο από το 
ισοδύναμο 130 GWh ενέργειας κατ’ έτος, 
απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα ή 
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ετήσιο 
συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει 
τα 2.000.000 ευρώ, από την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου. Η ενέργεια που 
παράγεται για ιδία χρήση δεν 
συνυπολογίζεται στα εν λόγω κατώφλια.

Or. de

Αιτιολόγηση

76 γιγαβατώρες ενεργειακή κατανάλωση είναι πολύ λίγο. Με οριακή τιμή 130 γιγαβατώρες, οι 
μικρότερες μονάδες απαλλάσσονται.

Τροπολογία 786
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν 
από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
τις πηγές ενέργειας που δεν αναλογούν σε 
περισσότερο από το 5% της ετήσιας 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για 
κάθε κατηγορία χρήσης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Εκτός από τις μικρές εταιρείες, τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να εξαιρούν από τις 
υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καθορίζονται στο άρθρο 6 της προτεινόμενης 
οδηγίας και όλες τις πηγές ενέργειας που αναλογούν σε λιγότερο από 5% της ετήσιας 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για κάθε κατηγορία χρήσης, έτσι ώστε οι υποχρεώσεις 
ενεργειακής απόδοσης να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την απομάκρυνση 
ορισμένων προϊόντων από την αγορά, που θα ερχόταν σε αντίθεση με την αρχή της 
διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας.

Τροπολογία 787
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
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κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 788
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
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απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθεστώτα έχουν ήδη καθιερωθεί σύμφωνα με την οδηγία για τις ενεργειακές υπηρεσίες, χωρίς 
ωστόσο αυτό να εξασφαλίσει την πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου του 
20% για την ενεργειακή απόδοση. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να θεωρηθεί ότι η περίληψη της 
δυνατότητας αυτής στην οδηγία θα προωθήσει την επίτευξη του στόχου του 20%. Για τον λόγο 
αυτό, η νέα οδηγία δίνει μείζονα ρόλο στις επιχειρήσεις του κλάδου ενέργειας. Αν το άρθρο 9 
διατηρηθεί, έχει καθοριστική σημασία να μην μπορούν τα κράτη μέλη να πιστωθούν τα 
αποτελέσματα από υπάρχουσες πρωτοβουλίες.

Τροπολογία 789
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
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αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο και όχι μέσω του 
εμπορίου πιστοποιητικών.

Τροπολογία 790
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
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παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα αυτή περιλαμβάνεται ήδη στην υπάρχουσα οδηγία για τις ενεργειακές υπηρεσίες, 
η οποία δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ούτε εξασφάλισε την πρόοδο όσον αφορά 
την επίτευξη του στόχου του 20% για την ενεργειακή απόδοση. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να 
πιστεύουμε ότι μια ανάλογη δυνατότητα στην παρούσα οδηγία θα προωθήσει την επίτευξη του 
στόχου του 20%. Αν το άρθρο 9 διατηρηθεί, έχει καθοριστική σημασία να μην μπορούν τα 
κράτη μέλη να πιστωθούν υπάρχουσες πρωτοβουλίες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να 
τεκμηριώνουν ότι οι πρωτοβουλίες οδηγούν σε νέα, πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας 
τουλάχιστον κατά 1,5%.

Τροπολογία 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εναλλακτικώς προς την παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
λάβουν άλλα, εξίσου φιλόδοξα και 
πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη 
εξοικονόμησης ενέργειας στους τελικούς 
καταναλωτές. Η ετήσια ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται μέσω αυτής της προσέγγισης 
πρέπει να είναι αυστηρά ισοδύναμη με το 
ποσότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας 
που απαιτείται στην παράγραφο 1 και να 
υπόκειται σε ανεξάρτητη μέτρηση, 
εποπτεία και επαλήθευση. Οι 
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προγενέστερες ενέργειες δεν 
συνυπολογίζονται στα μέτρα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 792
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εναλλακτικώς προς την παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
λάβουν άλλα μέτρα για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης στους τελικούς 
καταναλωτές. Η ετήσια αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης που επιτυγχάνεται 
μέσω αυτής της προσέγγισης είναι 
ισοδύναμη με την αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης που απαιτείται στην παράγραφο 
1.

Or. en

Τροπολογία 793
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εναλλακτικώς προς την παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
λάβουν άλλα μέτρα για την επίτευξη 
εξοικονόμησης ενέργειας. Η ετήσια 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται μέσω αυτής της προσέγγισης 
προσμετράται στον τελικό στόχο το 
2020.



PE475.954v01-00 28/112 AM\883622EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα σημεία εκκίνησης και οι προκλήσεις διαφέρουν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν την ευελιξία να αναπτύσσουν το κατάλληλο μίγμα μέτρων για τα τοπικά δεδομένα.

Τροπολογία 794
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 795
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 796
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εναλλακτικώς προς την παράγραφο 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
λάβουν εναλλακτικά ή συμπληρωματικά 
μέτρα προκειμένου οι τελικοί 
καταναλωτές να λάβουν μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης. Η ετήσια 
ποσότητα της ενέργειας που μπορεί να 
εξοικονομηθεί με αυτά τα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης μέσω αυτής της 
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που απαιτείται στην παράγραφο 1. προσέγγισης είναι ισοδύναμη με την
ποσότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας 
που απαιτείται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 2 της 
παρούσας οδηγίας, το αργότερο έως την 
1η Ιανουαρίου 2013, τα εναλλακτικά ή 
συμπληρωματικά μέτρα που προτίθενται 
να θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν τη λήψη μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης με το απαιτούμενο 
αποδεδειγμένο δυναμικό εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 799
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο δύο έτη από τη δημοσίευση 
της οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ, τα εναλλακτικά μέτρα που 
προτίθενται να θεσπίσουν, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης.  Η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων των 
μέτρων αυτών εντός 3 μηνών από την 
κοινοποίησή τους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τις συγκεκριμένες συστάσεις ή 
τροποποιήσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερο χρόνο για να μπορέσουν να 
λάβουν τέτοια πρόσθετα μέτρα. Επιπλέον, θα πρέπει να προτιμάται η προσέγγιση των κινήτρων 
από αυτήν των κυρώσεων.

Τροπολογία 800
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
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επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση, τα δε κράτη μέλη 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
προτάσεις της Επιτροπής κατά την 
εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων.

Or. ro

Τροπολογία 801
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων εντός 
3 μηνών από την κοινοποίηση των μέτρων 
αυτών. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα 
κράτη μέλη σχετικά με αυτές τις 
τροποποιήσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα οδηγία πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος που αποφασίστηκε κατά τη σύνοδο των 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τον Μάρτιο του 2007 σχετικά με την αύξηση της 
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ενεργειακής απόδοσης κατά 20%. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν ευελιξία 
όσον αφορά τα μέτρα για την επίτευξη του στόχου. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
απορρίπτει ασυζητητί εναλλακτικά μέτρα.

Τροπολογία 802
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων εντός 
3 μηνών από την κοινοποίηση. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη τις ανωτέρω 
προτάσεις ή τροποποιήσεις.

Or. en

Τροπολογία 803
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
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τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ενεργειακή 
απόδοση. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις 
ή τροποποιήσεις.

Or. en

Τροπολογία 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων εντός 
3 μηνών από την κοινοποίηση. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη τις ανωτέρω 
προτάσεις ή τροποποιήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
εντός περιόδου δύο ετών από την 
ημερομηνία έγκρισης της παρούσας 
οδηγίας, τα εναλλακτικά μέτρα που 
προτίθενται να θεσπίσουν, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
σχετικά με τις κυρώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 9, και παρουσιάζουν τον τρόπο 
με τον οποίο θα επιτύχουν την 
απαιτούμενη ποσότητα εξοικονόμησης.

Or. fi

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 806
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 

Τα κράτη μέλη σκιαγραφούν τα 
εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
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τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν ειδικά για κάθε μέτρο τον 
τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουν την 
απαιτούμενη ποσότητα εξοικονόμησης.

Or. en

Τροπολογία 807
Evžen Tošenovský

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει προτάσεις τροποποιήσεων εντός 
3 μηνών από την κοινοποίηση. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν υπόψη τις ανωτέρω 
προτάσεις ή τροποποιήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βάσει της αρχής της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
εφαρμόζουν εναλλακτικά μέτρα που προϋποθέτουν μια συγκρίσιμη προσπάθεια εκ μέρους τους, 
χωρίς να αφήνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αντιτίθεται.

Τροπολογία 809
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη Τα κράτη μέλη που επιλέγουν αυτή τη 
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δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την απαιτούμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης. Η Επιτροπή μπορεί να 
απορρίψει τα μέτρα αυτά ή να υποβάλει 
προτάσεις τροποποιήσεων εντός 3 μηνών 
από την κοινοποίηση. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εναλλακτική προσέγγιση 
δεν εφαρμόζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

δυνατότητα κοινοποιούν στην Επιτροπή, 
το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2013, 
τα εναλλακτικά μέτρα που προτίθενται να 
θεσπίσουν, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και εξηγούν 
πώς θα επιτύχουν την απαιτούμενη 
ποσότητα εξοικονόμησης.

Or. en

Τροπολογία 810
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις επιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται 
ενδεικτικά:
α) Με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2009/29/ΕΚ, επιμέρους στόχοι 
ενεργειακής απόδοσης του καταναλωτή 
με βάση τα αποτελέσματα ενεργειακών 
ελέγχων.
β) Η ίδρυση, η υποστήριξη και η 
προώθηση επιχειρήσεων ενεργειακών 
υπηρεσιών (ΕΕΥ), και, αν το 
αποφασίσουν τα κράτη μέλη, ο 
καθορισμός στόχων απόδοσης για τις 
ΕΕΥ. 
γ) Τα μέτρα για καλύτερη διαχείριση της 
ανταπόκρισης στη ζήτηση.
δ) Οι βελτιώσεις στην ενεργειακή 
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απόδοση των κτιρίων, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
κτιρίων.
ε) Οι εκστρατείες για την αλλαγή 
συμπεριφοράς των καταναλωτών, με την 
ενθάρρυνση της αποδοτικότερης χρήσης 
της ενέργειας.
στ) Τα συστήματα τιμολόγησης της 
ενέργειας που προσφέρουν κίνητρα για 
ενεργειακή απόδοση.
ζ) Οι εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ 
καταναλωτών, επιχειρήσεων ενεργειακών 
υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικών και 
ασφαλιστικών οργανισμών, και/ή 
τοπικών θεσμών, που τονώνουν τη 
συνεργασία σε προγράμματα ενεργειακής 
απόδοσης και δίνουν ώθηση στην αγορά 
ενεργειακών υπηρεσιών ως αποτέλεσμα 
κοινής εθελοντικής δέσμευσης όλων των 
παραγόντων.

Or. en

Τροπολογία 811
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
εποπτεία των μέτρων αυτών, τουλάχιστον 
σε εξαμηνιαία βάση, και, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που 
καθορίζονται στο άρθρο 19 της παρούσας 
οδηγίας, ενημερώνουν την Επιτροπή 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα 
μέτρα αυτά αναμένεται να επιτύχουν 
εξοικονόμηση ισοδύναμη με τον στόχο 
που ορίζεται στην παράγραφο 1.

Or. en
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Τροπολογία 812
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν από τον εξαμηνιαίο έλεγχο 
τεκμηριωθεί ότι τα εναλλακτικά μέτρα 
στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου δεν 
επιτυγχάνουν την απαιτούμενη 
εξοικονόμηση, η Επιτροπή μπορεί να 
εισηγηθεί νέα μέτρα που θα βοηθήσουν 
τα κράτη μέλη να επιτύχουν την 
εξοικονόμηση, συμπεριλαμβανομένου, αν 
χρειαστεί, του καθεστώτος επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης που 
περιγράφεται στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 813
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 α. Η Επιτροπή θα έχει θεσπίσει έως την 
1η Ιανουαρίου 2013, με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 18α, εναρμονισμένη μεθοδολογία 
σύμφωνη προς τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που καθορίζονται στο παράρτημα Vβ, 
σχετικά με το υπόδειγμα υπολογισμού για 
τη μέτρηση, τον έλεγχο και την 
επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας 
που επιτυγχάνεται κυρίως με μέτρα και 
προγράμματα για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους 
τελικούς χρήστες που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο. Το νέο εναρμονισμένο 



AM\883622EL.doc 41/112 PE475.954v01-00

EL

υπόδειγμα υπολογισμού  από τη βάση θα 
αρχίσει να χρησιμοποιείται από την 1η 
Ιανουαρίου 2013.

Or. en

Τροπολογία 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή 
θεσπίζει, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 18, καθεστώς 
αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το καθεστώς 
αυτό επιτρέπει στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση ενέργειας 
που επιτυγχάνεται και πιστοποιείται σε 
ένα κράτος μέλος στις υποχρεώσεις τους 
σε άλλο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα λευκά πιστοποιητικά σε επίπεδο ΕΕ θα οδηγήσουν στην επικέντρωση της εξοικονόμησης 
ενέργειας σε ορισμένα κράτη μέλη και την ανισοκατανομή των οικονομικών και κοινωνικών 
πλεονεκτημάτων από την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην Ένωση.

Τροπολογία 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή 
θεσπίζει, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 18, καθεστώς 
αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το καθεστώς 
αυτό επιτρέπει στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση ενέργειας 
που επιτυγχάνεται και πιστοποιείται σε 
ένα κράτος μέλος στις υποχρεώσεις τους 
σε άλλο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. fi

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 816
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή 
θεσπίζει, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 18, καθεστώς 
αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το καθεστώς 
αυτό επιτρέπει στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση ενέργειας 
που επιτυγχάνεται και πιστοποιείται σε 
ένα κράτος μέλος στις υποχρεώσεις τους 
σε άλλο κράτος μέλος.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 817
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή 
θεσπίζει, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 18, καθεστώς 
αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το καθεστώς 
αυτό επιτρέπει στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση ενέργειας 
που επιτυγχάνεται και πιστοποιείται σε 
ένα κράτος μέλος στις υποχρεώσεις τους 
σε άλλο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 818
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή 
θεσπίζει, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 18, καθεστώς 
αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το καθεστώς 
αυτό επιτρέπει στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση ενέργειας 

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

Or. en

Τροπολογία 819
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή 
θεσπίζει, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 18, καθεστώς 
αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το καθεστώς 
αυτό επιτρέπει στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση ενέργειας 
που επιτυγχάνεται και πιστοποιείται σε 
ένα κράτος μέλος στις υποχρεώσεις τους 
σε άλλο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 820
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή 
θεσπίζει, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 18, καθεστώς 
αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο εθνικών 

διαγράφεται
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καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το καθεστώς 
αυτό επιτρέπει στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση ενέργειας 
που επιτυγχάνεται και πιστοποιείται σε 
ένα κράτος μέλος στις υποχρεώσεις τους 
σε άλλο κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 821
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή 
θεσπίζει, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 18, καθεστώς 
αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το καθεστώς 
αυτό επιτρέπει στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση ενέργειας 
που επιτυγχάνεται και πιστοποιείται σε 
ένα κράτος μέλος στις υποχρεώσεις τους 
σε άλλο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα να καθιερώσει ένα σύστημα 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης εμπορεύσιμων μεταξύ των κρατών μελών σε ολόκληρη 
την Ένωση. Αυτό δεν είναι ωστόσο τεχνική λεπτομέρεια για να ρυθμιστεί από την Επιτροπή στο 
πλαίσιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, αλλά πρέπει να αποφασίζεται από το Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία 822
Gaston Franco



PE475.954v01-00 46/112 AM\883622EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή 
θεσπίζει, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 18, καθεστώς 
αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Το καθεστώς 
αυτό επιτρέπει στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση ενέργειας 
που επιτυγχάνεται και πιστοποιείται σε 
ένα κράτος μέλος στις υποχρεώσεις τους 
σε άλλο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή 
θεσπίζει, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 18, καθεστώς 
αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης
ενεργειακής απόδοσης. Το καθεστώς αυτό 
επιτρέπει στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση ενέργειας 
που επιτυγχάνεται και πιστοποιείται σε 
ένα κράτος μέλος στις υποχρεώσεις τους 
σε άλλο κράτος μέλος.

10. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή 
θεσπίζει, με πράξη κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 18, καθεστώς 
αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο εθνικών 
καθεστώτων στήριξης της ενεργειακής 
απόδοσης. Το καθεστώς αυτό επιτρέπει 
στα υπόχρεα μέρη να προσμετρούν τα 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης που 
επιτυγχάνονται και πιστοποιούνται σε ένα 
κράτος μέλος στις υποχρεώσεις τους σε 
άλλο κράτος μέλος.
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Or. en

Τροπολογία 824
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιούν εθελοντικές συμφωνίες 
μεταξύ καταναλωτών, επιχειρήσεων 
ενέργειας και τοπικών θεσμών, για την 
τόνωση της συνεργασίας σε προγράμματα 
ενεργειακής απόδοσης και την ώθηση της 
αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών ως 
αποτέλεσμα κοινής εθελοντικής 
δέσμευσης όλων των παραγόντων

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιπλέον των καθεστώτων επιβολής υποχρέωσης, έχουν θεσπιστεί ή πρόκειται να θεσπιστούν 
εναλλακτικά ή συμπληρωματικά μέσα, τα οποία θα πρέπει να αναγνωριστούν.

Τροπολογία 825
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη 
διάδοση της πρακτικής των εθελοντικών 
συμφωνιών μεταξύ καταναλωτών, 
επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών, 
χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών 
οργανισμών, και/ή τοπικών θεσμών, για 
την τόνωση της συνεργασίας σε 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και 
την ώθηση της αγοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών ως αποτέλεσμα κοινής 
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εθελοντικής δέσμευσης όλων των 
παραγόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Τροπολογία 826
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. Η Επιτροπή συμβάλλει, μεταξύ 
άλλων με τη συμπερίληψη κεφαλαίου 
αφιερωμένου στην ενεργειακή απόδοση 
στα προγράμματα κατάρτισης που 
απευθύνονται στους κοινωνικούς 
εταίρους και με κατάλληλη 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων 
αυτών, στη διεύρυνση της αρμοδιότητας 
των ευρωπαϊκών φορέων κοινωνικού 
διαλόγου (ευρωπαϊκές επιτροπές 
επιχειρήσεων, ευρωπαϊκές τομεακές 
επιτροπές κοινωνικού διαλόγου, 
ευρωπαϊκές επιτροπές επιχειρήσεων για 
θέματα απασχόλησης/ειδίκευσης) ώστε 
να περιλάβει την ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

European works’ councils and social dialogue can and should contribute to achieving the 
objectives of the Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, 
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point 5.4.1., “worker participation is essential for better energy efficiency. Without their 
knowledge, experience and commitment results cannot be achieved.” Accordingly, the EESC 
calls on the Commission to help ensure that the remit of European Works’ Councils is 
extended to include energy efficiency so that the aims of the Directive can be achieved.” 
(point 1.10). Training programmes for social partners in European social dialogue bodies, 
financed by the European Commission (DG employment), should be adapted accordingly.

Τροπολογία 827
Matthias Groote

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 828
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10β. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο που 
ευνοεί την υλοποίηση πρωτοβουλιών και 
προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
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regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Τροπολογία 829
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη προωθούν τη δυνατότητα 
διάθεσης, σε όλους τους τελικούς 
καταναλωτές, ενεργειακών ελέγχων οι 
οποίοι είναι οικονομικά αποδοτικοί και 
διενεργούνται ανεξάρτητα από 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες. Οι έλεγχοι πρέπει να 
διεξάγονται από εσωτερικούς 
εμπειρογνώμονες, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτοί είναι ειδικευμένοι ή 
διαπιστευμένοι, ότι δεν εμπλέκονται 
άμεσα στην ελεγχόμενη δραστηριότητα 
και ότι τα κράτη μέλη έχουν θέσει σε 
εφαρμογή ένα καθεστώς διασφάλισης και 
ελέγχου της ποιότητάς τους και, 
ενδεχομένως, επιβολής κυρώσεων. Τα 
κράτη μέλη υποστηρίζουν προγράμματα 
κατάρτισης για την επαγγελματική 
επάρκεια των ενεργειακών ελεγκτών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 20 της πρότασης οδηγίας, θα πρέπει να επιτρέπεται 
στις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει πραγματικές ικανότητες στον τομέα του 
ενεργειακού ελέγχου, να διεξάγουν τους ελέγχους αυτούς μέσω ειδικευμένων, διαπιστευμένων 
εσωτερικών εμπειρογνωμόνων οι οποίοι δεν συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα που 
υποβάλλεται σε έλεγχο.
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Τροπολογία 830
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη προωθούν τη δυνατότητα 
διάθεσης, σε όλους τους τελικούς 
καταναλωτές, ελέγχων επενδυτικού 
επιπέδου για την αξιολόγηση και τη 
διασφάλιση των ενεργειακών επιδόσεων 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
διεργασιών και κτιρίων. Οι έλεγχοι αυτοί 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα 
οικονομικά και τεχνικά δεδομένα κάθε 
βιομηχανικής εγκατάστασης ή κτιρίου, 
ανάλογα με την πολυπλοκότητα της 
βιομηχανικής εγκατάστασης, διεργασίας 
ή κτιρίου, και διενεργούνται ανεξάρτητα, 
από ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων 
εσωτερικών εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι ενεργειακοί έλεγχοι να είναι αρκετά υψηλής ποιότητας και να 
ανταποκρίνονται στις οικονομικές ανάγκες και δυνατότητες της ελεγχόμενης επιχείρησης ή 
κτιρίου. Παράλληλα, θα διασφαλίζει ότι ενεργειακοί έλεγχοι είναι οικονομικά αποδοτικοί και
ανάλογοι προς τους στόχους ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία 831
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προωθούν τη δυνατότητα 
διάθεσης, σε όλους τους τελικούς 

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

καταναλωτές, ελέγχων επενδυτικού 
επιπέδου για την αξιολόγηση και τη 
διασφάλιση των ενεργειακών επιδόσεων 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
διεργασιών και κτιρίων. Οι έλεγχοι αυτοί 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα 
οικονομικά και τεχνικά δεδομένα κάθε 
βιομηχανικής εγκατάστασης ή κτιρίου, 
ανάλογα με την πολυπλοκότητα της 
βιομηχανικής εγκατάστασης, διεργασίας 
ή κτιρίου, και διενεργούνται ανεξάρτητα, 
από ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες.

Or. en

Τροπολογία 832
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη προωθούν τη δυνατότητα 
διάθεσης, σε όλους τους τελικούς 
καταναλωτές, ενεργειακών ελέγχων οι 
οποίοι είναι οικονομικά προσιτοί και 
διενεργούνται με αντικειμενικότητα από 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες. Κανείς συμμετέχων 
στην αγορά δεν πρέπει να αποκλείεται 
από την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών. 
Οι επιτυχημένες μέθοδοι κατάρτισης και 
μετεκπαίδευσης θα πρέπει να 
διατηρηθούν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αγορά ενεργειακών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους τους συμμετέχοντες, άρα 
και σε υπαλλήλους τοπικών ενεργειακών επιχειρήσεων.
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Τροπολογία 833
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη προωθούν τη δυνατότητα 
διάθεσης, σε όλους τους τελικούς 
καταναλωτές, ενεργειακών ελέγχων οι 
οποίοι είναι οικονομικά προσιτοί και 
διενεργούνται ανεξάρτητα από 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες. Οι ενεργειακοί αυτοί 
έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται από 
εσωτερικούς ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες που 
δεν εμπλέκονται άμεσα στην ελεγχόμενη 
δραστηριότητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ήδη εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη, που πρέπει να αξιοποιηθεί.

Τροπολογία 834
Mario Pirillo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη προωθούν τη δυνατότητα 
διάθεσης, σε όλους τους τελικούς 
καταναλωτές, ενεργειακών ελέγχων οι 
οποίοι είναι οικονομικά προσιτοί και 
διενεργούνται με αντικειμενικότητα και 
ανεξαρτησία από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες. Πρέπει 
επίσης να καθιερωθούν στα κράτη μέλη 
μαθήματα για την κατάρτιση των 
εμπειρογνωμόνων αυτών.
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Or. it

Τροπολογία 835
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στις περιπτώσεις που δεν ισχύει ήδη 
καταστατική υποχρέωση των 
επιχειρήσεων να αναφέρουν και να 
ελέγχουν τις εκπομπές, τα κράτη μέλη 
προωθούν τη δυνατότητα διάθεσης, σε 
όλους τους τελικούς καταναλωτές, 
ενεργειακών ελέγχων οι οποίοι είναι 
οικονομικά αποδοτικοί και διενεργούνται 
ανεξάρτητα από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες.

Or. en

Τροπολογία 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη προωθούν τη δυνατότητα 
διάθεσης, σε όλους τους τελικούς 
καταναλωτές, ενεργειακών ελέγχων οι 
οποίοι διενεργούνται ανεξάρτητα από 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες.

Or. en
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Τροπολογία 837
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη προωθούν τη δυνατότητα 
διάθεσης, σε όλους τους καταναλωτές, 
ενεργειακών ελέγχων υψηλής ποιότητας 
οι οποίοι είναι οικονομικά αποδοτικοί και
προσιτοί και διενεργούνται ανεξάρτητα 
από ειδικευμένους και/ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα XVα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «ειδικευμένος» είναι από μόνος του υπερβολικά ασαφής και επιδέχεται πολλές 
ερμηνείες. Οι διαπιστευμένοι εμπειρογνώμονες μπορούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα, αν 
υπάρχουν κατάλληλα κριτήρια για τη διαπίστευσή τους, τα οποία πρέπει να οριστούν στο 
παράρτημα της οδηγίας και να είναι στα πρότυπα του παραρτήματος της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία 838
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο όρος «αντικειμενικότητα» είναι ξεκάθαρος, ενώ το «ανεξάρτητα» θα μπορούσε να ερμηνευτεί 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη. Η αγορά ενεργειακών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι 
ανοιχτή σε όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς.

Τροπολογία 839
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro

Τροπολογία 840
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro
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Τροπολογία 841
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 842
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 843
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 844
Claude Turmes

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι οι ενεργειακοί έλεγχοι 
και τα συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης επιτρέπουν τον εντοπισμό, 
την υλοποίηση και τη μακροπρόθεσμη 
διασφάλιση εξοικονόμησης ενέργειας για 
όλα τα υπόχρεα μέρη και τις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, μεριμνούν ώστε οι έλεγχοι και τα 
συστήματα αυτά να περιλαμβάνουν και 
να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που 
ορίζονται στο παράρτημα Vα.

Or. en

Τροπολογία 845
Vicky Ford

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



AM\883622EL.doc 59/112 PE475.954v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται από 
εσωτερικούς ειδικευμένους και 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες που 
δεν εμπλέκονται άμεσα στην ελεγχόμενη 
δραστηριότητα, εφόσον το κράτος μέλος 
έχει θέσει σε εφαρμογή καθεστώς 
διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητάς 
τους και επιβολής κυρώσεων εάν 
χρειαστεί.

Or. en

Τροπολογία 846
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διαθεσιμότητα προγραμμάτων 
κατάρτισης για την ειδίκευση των 
ενεργειακών ελεγκτών.

Or. en

Τροπολογία 847
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
ενθάρρυνσης των νοικοκυριών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 
υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
ενθάρρυνσης των νοικοκυριών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 
υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους.
Τα προγράμματα αυτά πρέπει να 
περιλαμβάνουν καθεστώτα παροχής 
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κινήτρων και χρηματοδότησης για να 
εξασφαλίσουν την υλοποίηση συστάσεων 
υψηλού βαθμού οικονομικότητας που 
προκύπτουν από ενεργειακούς ελέγχους, 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ χρειάζονται υποστήριξη για την κάλυψη του κόστους των ενεργειακών ελέγχων αλλά 
και για να εφαρμόσουν τις συστάσεις που προκύπτουν από τους ελέγχους, στοιχεία που 
αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό για την εφαρμογή μιας ουσιαστικής και αποτελεσματικής 
πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας με βάση τους ελέγχους.

Τροπολογία 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
ενθάρρυνσης των νοικοκυριών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 
υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
ενθάρρυνσης των νοικοκυριών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 
υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους.
Ειδικότερα, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν κίνητρα και οικονομικές 
ενισχύσεις, όπως επιστροφή φόρου και 
επιδοτήσεις, για να εξασφαλίζουν την 
υλοποίηση συστάσεων υψηλού βαθμού
οικονομικότητας που προκύπτουν από 
ενεργειακούς ελέγχους μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα.

Or. en

Τροπολογία 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
ενθάρρυνσης των νοικοκυριών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 
υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
ενθάρρυνσης των νοικοκυριών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 
υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους.
Οι ενεργειακοί έλεγχοι εντοπίζουν και 
ποσοτικοποιούν τις δυνατότητες 
οικονομικά αποδοτικής εξοικονόμησης 
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα.

Or. en

Τροπολογία 850
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
ενθάρρυνσης των νοικοκυριών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 
υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
ενθάρρυνσης των νοικοκυριών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 
υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους.
Η Επιτροπή βοηθά τα κράτη μέλη 
υποστηρίζοντας την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
ενθάρρυνσης των νοικοκυριών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
για την ενθάρρυνση των νοικοκυριών και 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 
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υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους. υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους, 
και την προώθηση της υιοθέτησης της 
πρακτικής για σύναψη συμβάσεων 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 852
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
ενθάρρυνσης των νοικοκυριών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 
υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
ενθάρρυνσης των νοικοκυριών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 
υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους 
και να υλοποιούν στη συνέχεια τα 
αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.

Or. en

Τροπολογία 853
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
ενθάρρυνσης των νοικοκυριών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων να 
υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα 
χρηματοδότησης και φορολογικών 
διευκολύνσεων για την ενθάρρυνση των 
νοικοκυριών και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων να υποβάλλονται σε 
ενεργειακούς ελέγχους.

Or. ro
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Τροπολογία 854
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διαμορφώνουν 
καθεστώτα κινήτρων και 
χρηματοδότησης, για να διασφαλίσουν 
ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά μπορούν να καλύπτουν 
πλήρως ή εν μέρει το κόστος ενός 
ενεργειακού ελέγχου και της υλοποίησης 
των συστάσεων που προκύπτουν από 
τους ενεργειακούς ελέγχους, όταν η 
εφαρμογή των σχετικών μέτρων 
εξασφαλίζει υψηλή οικονομική απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 855
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
υπάρχει επαρκής αριθμός ειδικευμένων 
και/ή διαπιστευμένων εμπειρογνωμόνων·

Or. ro

Τροπολογία 856
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε γνώση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων συγκεκριμένα 
παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο 
τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης 
μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή 
τους.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε γνώση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων συγκεκριμένα 
παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο 
τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης 
μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή 
τους. Προς τούτο, τα κράτη μέλη πρέπει 
να συνεργάζονται με ενδιάμεσες 
οργανώσεις αντιπροσωπευτικές των 
μικρών επιχειρήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συνοδευτική υποστήριξη σε εξατομικευμένη βάση χάρη στις οργανωμένες δράσεις 
οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν μικρές επιχειρήσεις είναι απαραίτητη για να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 857
Fiorello Provera

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εφαρμογή επενδύσεων ή επενδυτικών 
σχεδίων σε συνέχεια ελέγχων στο πλαίσιο 
εθελοντικών συμφωνιών πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικά κίνητρα ή ειδική 
φορολογική μεταχείριση μεταξύ άλλων με 
εργασιακές πολιτικές υποστηριζόμενες με 
φοροελαφρύνσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε επένδυση στην ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να υποστηρίζεται, έτσι ώστε να 
εμπλεκόμενα μέρη να αφοσιώνονται στο σχέδιο ή στα σχέδια που τα ενδιαφέρουν. Τα 
οικονομικά κίνητρα και η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση πρέπει να έχουν προτεραιότητα, 
προκειμένου οι εμπλεκόμενοι να πιστεύουν στη βιωσιμότητα και την απόδοση των επενδύσεων 
ενεργειακής απόδοσης που πραγματοποιούν.
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Τροπολογία 858
Mario Pirillo

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν οικονομικά ή 
φορολογικά κίνητρα για την κάλυψη του 
συνόλου ή μέρους του κόστους που 
βαρύνει τις ΜΜΕ σε σχέση με τη 
διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου, 
καθώς και κίνητρα που να επιτρέπουν 
στους δήμους οι οποίοι έχουν συμβληθεί 
στο Σύμφωνο των Δημάρχων να 
υλοποιήσουν τις ενέργειες που 
προβλέπονται στο σχέδιο δράσης για την 
ενεργειακή αειφορία όσον αφορά την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Or. it

Τροπολογία 859
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

Για τον σκοπό αυτό τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίζουν κίνητρα για τη 
διεξαγωγή τακτικών ενεργειακών 
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ελέγχων, για παράδειγμα εντάσσοντας 
τους ενεργειακούς ελέγχους και/ή τα 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης στις 
συμφωνίες με επιχειρήσεις ή ενώσεις 
επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο β της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ.
Οι ενεργειακοί έλεγχοι μπορούν να 
γίνονται από εσωτερικούς ειδικευμένους 
ή διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες που 
δεν εμπλέκονται άμεσα στην ελεγχόμενη 
δραστηριότητα, εφόσον το κράτος μέλος 
έχει καθιερώσει καθεστώς διασφάλισης 
και ελέγχου της ποιότητάς τους, το οποίο 
προβλέπει και την επιβολή κυρώσεων αν 
χρειαστεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προαιρετικές συμφωνίες με επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, καθώς και η θέσπιση 
κινήτρων σε εθνικό επίπεδο έχουν αποδειχτεί σε ορισμένα κράτη μέλη εξαιρετικά 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη των στόχων προστασίας του κλίματος και του 
περιβάλλοντος, και για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, όταν συνοδεύονται από αυστηρή 
εποπτεία. Δεδομένου ότι στο άρθρο 7 περιγράφονται οι λεπτομέρειες του ενεργειακού ελέγχου, 
θα πρέπει να υπάρχει άμεση αναφορά στην αιτιολογική σκέψη 20.

Τροπολογία 860
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο από 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες, το αργότερο έως τις 30 
Ιουνίου 2014 και ανά τριετία από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του 

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες 
τουλάχιστον ανά πενταετία.
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προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αν οι σημαντικότερες συστάσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί μέσα σε τρία χρόνια, είναι καθ’ όλα 
σκόπιμο να διεξαχθεί νωρίτερα νέος έλεγχος. Το ζητούμενο είναι η ευελιξία.

Τροπολογία 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας και τουλάχιστον ανά πενταετία 
από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου. Τα 
κράτη μέλη επιτρέπουν στις επιχειρήσεις 
που εφάρμοσαν τις συστάσεις του 
τελευταίου ενεργειακού τους ελέγχου να 
πραγματοποιήσουν νέο έλεγχο εντός 
δεκαετίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 
δεύτερο εδάφιο να υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας και τουλάχιστον ανά πενταετία από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις που εφάρμοσαν τις συστάσεις του τελευταίου ενεργειακού τους ελέγχου να 
πραγματοποιήσουν νέο έλεγχο εντός δεκαετίας.
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Τροπολογία 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ιωάννης 
Α. Τσουκαλάς, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2015 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.
Οι έλεγχοι μπορεί να διεξάγονται από 
ειδικευμένους και διαπιστευμένους 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες που δεν 
εμπλέκονται άμεσα στην ελεγχόμενη 
δραστηριότητα, εφόσον το κράτος μέλος 
έχει θέσει σε εφαρμογή καθεστώς 
διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητάς 
τους.

Or. en

Τροπολογία 863
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με αντικειμενικότητα, με
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αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

οικονομικά αποδοτικό τρόπο από 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες που μπορεί να είναι και 
εσωτερικοί, το αργότερο έως τις 30 
Ιουνίου 2014 και ανά πενταετία από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου 
ενεργειακού ελέγχου.

Κανείς συμμετέχων στην αγορά δεν 
αποκλείεται από την παροχή ενεργειακών 
υπηρεσιών.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
εμπιστευτικότητα στον χειρισμό των 
δεδομένων των ενεργειακών ελέγχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «αντικειμενικότητα» είναι ξεκάθαρος, ενώ το «ανεξάρτητα» θα μπορούσε να ερμηνευτεί 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη. Η αγορά ενεργειακών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι 
ανοιχτή σε όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς. Διευκρινίζεται ότι οι έλεγχοι που 
διενεργούνται από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 20 
πληρούν τα κριτήρια της αντικειμενικότητας. Δεδομένου ότι η οδηγία δεν τελειώνει με το 2020, 
θα πρέπει να οι ενεργειακοί έλεγχοι να θεωρηθούν σε πιο μακροπρόθεσμη προοπτική.

Τροπολογία 864
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο από 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες, το αργότερο έως τις 30 
Ιουνίου 2014 και ανά τριετία από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του 
προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
διενεργούν τακτικούς ενεργειακούς 
ελέγχους, με τρόπου που διασφαλίζει 
ανεξαρτησία και οικονομικότητα, από 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων 
εσωτερικών εμπειρογνωμόνων τους.
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Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εντάσσουν τους ενεργειακούς 
ελέγχους σε μακροπρόθεσμες εθελοντικές 
συμφωνίες ενεργειακής απόδοσης υπό 
την εποπτεία τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα για διεξαγωγή ελέγχων από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες πρέπει να επιτρέπεται, 
όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 20. Τα προγράμματα τακτικών ελέγχων των 
επιχειρήσεων πρέπει, για παράδειγμα, να μπορούν να ενταχτούν στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων 
εθελοντικών συμφωνιών.

Τροπολογία 865
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο από 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες, το αργότερο έως τις 30 
Ιουνίου 2014 και ανά τριετία από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του 
προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
διενεργούν τακτικούς ενεργειακούς 
ελέγχους, με τρόπου που διασφαλίζει 
ανεξαρτησία και οικονομικότητα, από 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εντάσσουν τους ενεργειακούς 
ελέγχους σε μακροπρόθεσμες εθελοντικές 
συμφωνίες ενεργειακής απόδοσης μεταξύ 
οργανώσεων ενδιαφερομένων και 
διορισμένου φορέα, υπό την εποπτεία 
τους ή υπό την εποπτεία της Επιτροπής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ενεργειακοί έλεγχοι πρέπει να προωθηθούν σε εθελοντική βάση, προκειμένου τα κράτη μέλη 
να διατηρήσουν την ευελιξία τους στη διαμόρφωση εθνικών καθεστώτων κινήτρων για 
ενεργειακή απόδοση με βάση εθελοντικές μακροπρόθεσμες συμφωνίες με σχετικές επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τομέα, Οι εθελοντικές αυτές συμφωνίες έχουν αποδεδειγμένα συμβάλει σε 
σημαντικές βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης και της προστασίας του κλίματος σε πολλά 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 866
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο από 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες, το αργότερο έως τις 30 
Ιουνίου 2014 και ανά τριετία από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του 
προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
διενεργούν τακτικούς ενεργειακούς 
ελέγχους, με τρόπου που διασφαλίζει 
ανεξαρτησία και οικονομικότητα, από 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εντάσσουν τους ενεργειακούς 
ελέγχους σε μακροπρόθεσμες εθελοντικές 
συμφωνίες ενεργειακής απόδοσης μεταξύ 
οργανώσεων ενδιαφερομένων και 
διορισμένου φορέα, υπό την εποπτεία 
τους ή υπό την εποπτεία της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 867
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
προσιτό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014.

Or. ro

Τροπολογία 868
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, 
συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών 
εμπειρογνωμόνων τους, το αργότερο έως 
τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά επταετία από 
την ημερομηνία διεξαγωγής του 
προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου, εκτός 
αν επέλθει ουσιαστική μεταβολή στο 
σύνολο ή σε μέρος των δραστηριοτήτων 
της επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 869
Daniel Caspary
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας και ανά πενταετία 
από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

Or. de

Τροπολογία 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας και τουλάχιστον 
ανά πενταετία από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του προηγούμενου 
ενεργειακού ελέγχου.

Or. pl
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Τροπολογία 871
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας και τουλάχιστον 
ανά πενταετία από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του προηγούμενου 
ενεργειακού ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 872
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους και/ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες 
σύμφωνα με το παράρτημα XVα, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2013 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο όρος «ειδικευμένος» είναι από μόνος του υπερβολικά ασαφής και επιδέχεται πολλές 
ερμηνείες. Οι ειδικευμένοι και/ή διαπιστευμένοι εμπειρογνώμονες μπορούν να εξασφαλίσουν 
την ποιότητα, αν υπάρχουν κατάλληλα κριτήρια για τη διαπίστευσή τους, τα οποία πρέπει να 
οριστούν στο παράρτημα της οδηγίας και να είναι στα πρότυπα του παραρτήματος της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή του κλάδου: η προθεσμία του 2014 για τους πρώτους 
ενεργειακούς ελέγχους θα πρέπει να συντομευτεί.

Τροπολογία 873
Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
πενταετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 874
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
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αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 875
Hannes Swoboda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο από 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες, το αργότερο έως τις 30 
Ιουνίου 2014 και ανά τριετία από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου 
ενεργειακού ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με αντικειμενικότητα και με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο από 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες, το αργότερο έως τις 30 
Ιουνίου 2014 και ανά τριετία από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου 
ενεργειακού ελέγχου.

Or. de

Τροπολογία 876
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους ή

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται 
στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο να 
υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο 
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο από ειδικευμένους και
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διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014 και ανά 
τριετία από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

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

Or. en

Τροπολογία 877
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εντάσσουν τους ενεργειακούς 
ελέγχους σε μακροπρόθεσμες εθελοντικές 
συμφωνίες ενεργειακής απόδοσης μεταξύ 
οργανώσεων ενδιαφερομένων και 
διορισμένου φορέα, υπό την εποπτεία 
τους.

Or. en

Τροπολογία 878
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για γραφεία ή εγκαταστάσεις 
επιχειρήσεων με ετήσια κατανάλωση 
μικρότερη από 2.000 μεγαβατώρες η 
διενέργεια ενεργειακών ελέγχων είναι 
προαιρετική.

Or. en
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Τροπολογία 879
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, έως τις 30 
Ιουνίου 2014, ότι στον υποχρεωτικό 
ενεργειακό έλεγχο θα μπορούν να 
περιληφθούν στοιχεία άλλων συστημάτων 
ελέγχου ή εκθέσεων αειφορίας, αν 
πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, πρέπει η κατανάλωση ενέργειας να 
παρακολουθείται και να βελτιστοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η 
προσέγγιση της αειφορίας.

Τροπολογία 880
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τις 
επιχειρήσεις παρέχοντάς τους κίνητρα 
ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν 
οικονομικά στις συστάσεις του 
ενεργειακού ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται υποστήριξη για να καλύψουν το κόστος των ενεργειακών ελέγχων 
και των επακόλουθων επενδύσεων σε συνέχεια των ενεργειακών ελέγχων.
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Τροπολογία 881
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο ενεργειακός έλεγχος ισχύει κατ' 
ανώτατο όριο 10 έτη.

Or. ro

Τροπολογία 882
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή 
της Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τις τροποποιήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7, οι διατάξεις της παραγράφου 3 παύουν 
να έχουν αντικείμενο.

Τροπολογία 883
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή 
της Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 καθίσταται περιττή με τις τροποποιήσεις που προτείνονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 7.

Τροπολογία 884
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή
της Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 καθίσταται περιττή με τις τροποποιήσεις που προτείνονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 7.
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Τροπολογία 885
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2. Η 
απαίτηση για ανεξαρτησία επιτρέπει τη 
διενέργεια των ελέγχων από 
εγκεκριμένους ή διαπιστευμένους 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες που δεν 
εμπλέκονται άμεσα στην ελεγχόμενη 
δραστηριότητα, εφόσον το κράτος μέλος 
έχει θέσει σε εφαρμογή καθεστώς 
διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητάς 
τους.

Or. en

Τροπολογία 886
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
με αντικειμενικότητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
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και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, μπορούν να εντάσσονται σε 
σύστημα κινήτρων του κράτους μέλους.

Or. de

Τροπολογία 887
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
με αντικειμενικότητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2. Κανείς 
συμμετέχων στην αγορά δεν αποκλείεται 
από την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «αντικειμενικότητα» είναι ξεκάθαρος, ενώ το «ανεξάρτητα» θα μπορούσε να ερμηνευτεί 
διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη. Η αγορά ενεργειακών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι 
ανοιχτή σε όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς.

Τροπολογία 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ενεργειακοί έλεγχοι 
συμμορφώνονται προς τα πιο πρόσφατα 
αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα.

Or. en

Τροπολογία 889
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και σύμφωνα με κοινά 
ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα, και 
προκύπτουν από συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης ή υλοποιούνται στο πλαίσιο 
προαιρετικών συμφωνιών που συνάπτονται 
μεταξύ οργανώσεων εμπλεκόμενων 
παραγόντων και ενός διορισμένου φορέα, 
και υπό την εποπτεία του οικείου κράτους 
μέλους ή της Επιτροπής, θεωρείται ότι 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 890
Lena Kolarska-Bobińska
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 891
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
βάσει εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
προτύπων και ανεξάρτητα και προκύπτουν 
από συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

Or. ro

Τροπολογία 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης όπως 
η συμμόρφωση προς το EN ISO 50001 ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 893
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή 
της Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους 
θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 894
Hannes Swoboda
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
ανεξάρτητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που διεξάγονται 
με αντικειμενικότητα και προκύπτουν από 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ή 
υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών 
συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ 
οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων 
και ενός διορισμένου φορέα, και υπό την 
εποπτεία του οικείου κράτους μέλους ή της 
Επιτροπής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 2.

Or. de

Τροπολογία 895
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για τους ελέγχους που διενεργούνται 
από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, οι 
αρμόδιες αρχές ή φορείς στους οποίους οι 
αρμόδιες αρχές έχουν εκχωρήσει την 
ευθύνη της εφαρμογής του ανεξάρτητου 
συστήματος ελέγχου πραγματοποιούν 
τυχαία δειγματοληψία τουλάχιστον ενός 
στατιστικώς σημαντικού ποσοστού όλων 
των ενεργειακών ελέγχων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 και 
επαληθεύουν τους ελέγχους αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 896
Lambert van Nistelrooij
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενεργειακοί έλεγχοι μπορούν να είναι 
μεμονωμένοι ή να αποτελούν μέρος ενός 
ευρύτερου περιβαλλοντικού ελέγχου.

4. Οι ενεργειακοί έλεγχοι μπορούν να 
διενεργούνται από εσωτερικούς 
ειδικευμένους ή διαπιστευμένους 
εμπειρογνώμονες. Τα κράτη μέλη 
δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο 
συνθηκών για να εξασφαλίσουν επαρκή 
διαθεσιμότητα διαπιστευμένων και 
ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων στην 
αγορά.
Οι ενεργειακοί έλεγχοι μπορούν να είναι 
μεμονωμένοι ή να αποτελούν μέρος ενός 
ευρύτερου περιβαλλοντικού ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα για διενέργεια ενεργειακών ελέγχων από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 20 εντάσσεται στον ορισμό των «ανεξάρτητων ελέγχων» 
που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και θα πρέπει επομένως να περιληφθούν στο 
άρθρο 7. Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η συμμετοχή εσωτερικού εμπειρογνώμονα στην 
ελεγχόμενη δραστηριότητα συνιστά αυτομάτως σύγκρουση συμφερόντων. Είναι προς το 
συμφέρον της ίδιας της επιχείρησης να αποκτήσει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το προφίλ 
της ενεργειακής της κατανάλωσης. Είναι καθοριστικό να απαιτείται να είναι οι 
εμπειρογνώμονες κατάλληλα ειδικευμένοι για τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων.

Τροπολογία 897
Frédérique Ries

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ενεργειακοί έλεγχοι μπορούν να είναι 
μεμονωμένοι ή να αποτελούν μέρος ενός 
ευρύτερου περιβαλλοντικού ελέγχου.

4. Οι ενεργειακοί έλεγχοι μπορούν να είναι 
μεμονωμένοι ή να αποτελούν μέρος ενός 
ευρύτερου περιβαλλοντικού ελέγχου. Ως 
ελάχιστη απαίτηση, αυτοί οι έλεγχοι 
πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση των 
επιπτώσεων στην υγεία.
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Or. en

Τροπολογία 898
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ελέγχους επενδυτικού επιπέδου 
προκειμένου να εκτιμούν και να 
διασφαλίζουν την ποιότητα των 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 
που απαιτούνται με βάση την οδηγία 
2010/31/ΕΚ. Η Επιτροπή παρέχει στα 
κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές για 
να εξασφαλίζουν την ποιότητα των 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσής 
τους και τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των μέτρων που θεσπίζονται 
σε συνέχεια των συστάσεων που 
περιέχονται στα πιστοποιητικά αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα 
συμπληρώνουν τους ενεργειακούς ελέγχους στις επιχειρήσεις και θα αποτελούν ορατό και 
υψηλής ποιότητας μέσο για την αύξηση της ορατότητας της εξοικονόμησης ενέργειας στα 
νοικοκυριά. Υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με την ακαταλληλότητα των 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Πρόκειται για μια από τις 
μεγαλύτερες αδυναμίες της οδηγίας 2010/31/ΕΚ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων, και η παρούσα οδηγία θα συμβάλει στην εξάλειψή της.

Τροπολογία 899
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
ελέγχους επενδυτικού επιπέδου 
προκειμένου να εκτιμούν και να 
διασφαλίζουν την ποιότητα των 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 
που απαιτούνται με βάση την οδηγία 
2010/31/ΕΚ. Η Επιτροπή παρέχει στα 
κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές για 
να εξασφαλίζουν την ποιότητα των 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσής 
τους και τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των μέτρων που θεσπίζονται 
σε συνέχεια των συστάσεων που 
περιέχονται στα πιστοποιητικά αυτά.

Or. en

Τροπολογία 900
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι ενεργειακοί έλεγχοι και τα 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης που 
εφαρμόζονται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο 
ίδια ή παρόμοια μέτρα να 
χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν 
υφιστάμενα ή μελλοντικά καθεστώτα 
οικονομικών κινήτρων και ενισχύσεων 
όπως επιστροφές φόρων. Εάν κριθεί 
απαραίτητο, οι ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις και η οδηγία της ΕΕ για τη 
φορολογία των ενεργειακών προϊόντων 
θα προσαρμοστούν ανάλογα.

Or. en
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Τροπολογία 901
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα στη 
βιομηχανία, και ιδιαίτερα στις ΜΜΕ, π.χ. 
μέσω εθνικών ταμείων ενεργειακής 
απόδοσης, προκειμένου να χρησιμοποιούν 
ενεργειακές υπηρεσίες για τη 
βελτιστοποίηση βιομηχανικών 
διεργασιών και εμπορικών 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 902
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση των 
καταναλωτών σε ανεξάρτητες υπηρεσίες 
συμβούλου σχετικά με τον ενεργειακό 
έλεγχο, προκειμένου να αποφεύγεται η 
περιττή εργασία και να αξιοποιούνται 
σωστά τα κονδύλια.

Or. en

Τροπολογία 903
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα αποτελέσματα των ενεργειακών 
ελέγχων θα πρέπει να δημοσιεύονται με 
διαφάνεια και ευχρηστία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να μην αγνοούν τα αποτελέσματα των ενεργειακών ελέγχων, 
πρέπει να τους ασκείται πίεση με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να δίνουν 
συνέχεια στους ελέγχους. Με τον τρόπο αυτό παρέχονται επίσης πληροφορίες σε άλλες 
επιχειρήσεις σχετικά με τα δυνητικά οφέλη από τους ενεργειακούς ελέγχους.

Τροπολογία 904
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
εφαρμογή των συστημάτων ενεργειακής 
διαχείρισης, οι επιχειρήσεις που δεν 
περιλαμβάνονται στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1 δεν θα υπόκεινται σε 
υποχρέωση για ενεργειακούς ελέγχους αν 
αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με 
αναγνωρισμένα πρότυπα συστημάτων 
ενεργειακής διαχείρισης όπως το EN 
16001 / ISO 50001.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιο σημαντικό δεν είναι η διεξαγωγή του ενεργειακού ελέγχου αλλά τα αποτελέσματα των 
συγκεκριμένων μέτρων. Με άλλα λόγια, το ζητούμενο είναι η εφαρμογή των συγκεκριμένων 
μέτρων. Προκειμένου να προωθηθεί η ευελιξία και να δοθεί ώθηση στην εφαρμογή των 
συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ενεργειακούς ελέγχους αν επιλέξουν να ακολουθήσουν ένα γνωστό και αναγνωρισμένο πρότυπο 
ενεργειακής διαχείρισης όπως το EN 16001 / ISO 50001. Έχει αποδειχτεί τα πρότυπα αυτά 
φέρνουν σημαντική βελτίωση.
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Τροπολογία 905
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Όταν διενεργείται διαπιστευμένος 
έλεγχος, οι καταναλωτές πρέπει να 
μπορούν να διαβιβάσουν τα 
αποτελέσματα και τις συστάσεις του 
ελέγχου σε οποιονδήποτε πάροχο 
υπηρεσιών προκειμένου να καταστεί 
δυνατός ο ανταγωνισμός στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 906
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Τα κράτη μέλη μοχλεύουν μεταξύ 
άλλων τις χρηματοδοτικές ροές που 
αναφέρονται στο άρθρο 2α ως κίνητρο 
για την εφαρμογή των οικονομικά 
αποδοτικών μέτρων που προσδιορίζονται 
με τους ενεργειακούς ελέγχους. Η 
Επιτροπή θεσπίζει, στο πλαίσιο των 
κρατικών ενισχύσεων στην ΕΕ, 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
προσδιορίζεται ποια από τα οικονομικά 
κίνητρα που θεσπίζουν τα κράτη μέλη 
υπέρ των επιχειρήσεων τους είναι 
συμβατά με τους κανόνες της εσωτερικής 
αγοράς και τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η χρηματοδότηση πρέπει να διατίθεται για την εφαρμογή των 
οικονομικά αποδοτικών μέτρων που προσδιορίζονται με τους ελέγχους.

Τροπολογία 907
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρηση και αναλυτική τιμολόγηση Μέτρηση και πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στον λογαριασμό

Or. de

Τροπολογία 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Ιωάννης Α. 
Τσουκαλάς, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέτρηση και αναλυτική τιμολόγηση Μέτρηση και πληροφορίες σχετικά με τη 
χρέωση

Or. en

Τροπολογία 909
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 

Όταν τα κράτη μέλη ξεκινήσουν την 
εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών 
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ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

βάσει θετικής ανάλυσης κόστους οφέλους 
όπως προβλέπεται στις οδηγίες 
2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ σχετικά με 
τις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού 
αερίου, μεριμνούν ώστε οι στόχοι της 
ενεργειακής απόδοσης και τα οφέλη των 
τελικών καταναλωτών, όπως επίσης τα 
ζητήματα ιδιωτικότητας και η προστασία 
των δεδομένων να ληφθούν πλήρως 
υπόψη στον καθορισμό των ελάχιστων 
λειτουργιών των μετρητών και των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
την πραγματική κατανάλωση ενέργειας, 
σύμφωνα με το παράρτημα VI.

Or. en

Αιτιολόγηση

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive.To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
would increase the costs for the consumer.Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.

Τροπολογία 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν ακριβείς και 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την 
πραγματική ενεργειακή κατανάλωσή 
τους. Αν οι πληροφορίες αυτές 
παρέχονται μέσω έξυπνων μετρητών, η 
εγκατάσταση των τελευταίων πρέπει να 
βασίζεται σε θετικό αποτέλεσμα πλήρους 
ανάλυσης κόστους οφέλους που θα 
επιτρέπει να εξασφαλίζεται ότι θα 
υπάρχει σαφής ωφέλεια, θα είναι 
μηδενικός ο οικονομικός αντίκτυπος για 
τον πελάτη, και θα προστατεύονται οι 
χρήστες από τα χαμηλά εισοδηματικά 
στρώματα.

Or. en

Τροπολογία 911
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
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τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI, εφόσον τούτο είναι 
δικαιολογημένο από τεχνική και 
οικονομική σκοπιά σύμφωνα με μελέτη 
οικονομικής σκοπιμότητας από την οποία 
προκύπτει ευνοϊκή σχέση κόστους 
οφέλους, και τηρουμένης της αρχής της 
αναλογικότητας. Επιπλέον, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διασφαλίζουν πλήρως την 
προστασία των δεδομένων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, οι λεγόμενοι ευφυείς μετρητές έχει νόημα να χρησιμοποιηθούν 
μόνο στο 40% των νοικοκυριών –από τη σκοπιά του λόγου κόστους-οφέλους. Η υποχρεωτική 
καθιέρωσή τους σε όλα τα νοικοκυριά θα ήταν επομένως δυσανάλογο μέτρο. Επίσης, δεν πρέπει 
να παραγνωρίζονται οι νομικές πτυχές της προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία 912
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, εφόσον 
τούτο είναι τεχνικά και οικονομικά 
εφικτό, ότι, εάν το επιθυμούν οι τελικοί 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, 
φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης ή 
τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, χωρίς 
επιβάρυνση και σε μορφή που 
εξασφαλίζει στους καταναλωτές 
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καλύτερη κατανόηση της ενεργειακής 
τους χρήσης, σύμφωνα με το παράρτημα 
VI.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν έχει αποδειχθεί ότι η ενημέρωση των πελατών σχετικά με την κατανάλωσή τους σε 
πραγματικό χρόνο έχει σημαντικό αντίκτυπο που επιτρέπει την προώθηση σε μόνιμη βάση 
δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Αντίθετα, είναι βέβαιο ότι η διάδοση συνεχούς και σε 
ευρεία κλίμακα ενημέρωσης για όλους τους πελάτες θα τους επιβάρυνε με ένα κόστος καθόλου 
αμελητέο. Η υπηρεσία ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο θα πρέπει, ωστόσο, να είναι διαθέσιμη 
σε κάθε πελάτη που το ζητεί, και μάλιστα σε λογικό κόστος.

Τροπολογία 913
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς έξυπνους
μετρητές που καταμετρούν με ακρίβεια την 
πραγματική τους κατανάλωση ενέργειας 
και τους παρέχουν τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν γνώση αυτής είτε από την 
οθόνη του έξυπνου μετρητή τους είτε 
μέσω του Διαδικτύου, και δίνουν 
πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό 
χρόνο χρήσης με τρόπο που είναι εύκολα 
κατανοητός από τους καταναλωτές και 
τους εντάσσει καλύτερα στην προσπάθεια 
για εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με 
το παράρτημα VI.

Or. en
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Τροπολογία 914
Catherine Trautmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI, χωρίς επιπλέον 
χρέωση εις βάρος των χρηστών αυτών, 
ιδίως των πλέον ευπαθών, και σε πλαίσιο 
σεβασμού του ευρωπαϊκού πλαισίου 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Or. fr

Τροπολογία 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όπου 
είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά 
αποδοτικό για τον επενδυτή, 
λαμβανομένου υπόψη μεταξύ άλλων του 
κόστους συντήρησης, διαχείρισης και 
αντικατάστασης, οι τελικοί καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης ή άλλου 
είδους κεντρικά παρεχόμενης θέρμανσης 
ή ψύξης, και νερού οικιακής χρήσης στο 
πλαίσιο αστικού ή άλλου κεντρικού 
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με το παράρτημα VI. εφοδιασμού προμηθεύονται ατομικούς 
μετρητές που καταμετρούν με ακρίβεια την 
πραγματική τους κατανάλωση ενέργειας 
και παρέχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
γνώση αυτής, και δίνουν πληροφορίες 
σχετικά με τον πραγματικό χρόνο χρήσης, 
σύμφωνα με το παράρτημα VI.

Or. en

Τροπολογία 916
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όπου 
είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά 
αποδοτικό για τον επενδυτή, 
λαμβανομένου υπόψη μεταξύ άλλων του 
κόστους συντήρησης, διαχείρισης και 
αντικατάστασης, οι τελικοί καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης και ζεστού 
νερού οικιακής χρήσης στο πλαίσιο 
αστικού εφοδιασμού προμηθεύονται 
ατομικούς μετρητές που καταμετρούν με 
ακρίβεια την πραγματική τους 
κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση αυτής, 
και δίνουν πληροφορίες σχετικά με τον 
πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα με το 
παράρτημα VI.

Or. en

Τροπολογία 917
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όπου 
είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά 
αποδοτικό για τον επενδυτή, 
λαμβανομένου υπόψη μεταξύ άλλων του 
κόστους συντήρησης, διαχείρισης και 
αντικατάστασης, οι τελικοί καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης και ζεστού 
νερού οικιακής χρήσης στο πλαίσιο 
αστικού εφοδιασμού προμηθεύονται 
ατομικούς μετρητές που καταμετρούν με 
ακρίβεια την πραγματική τους 
κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση αυτής, 
και δίνουν πληροφορίες σχετικά με τον 
πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα με το 
παράρτημα VI.

Or. en

Τροπολογία 918
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI και τις σχετικές 
διατάξεις της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, όσον 
αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, και της 
οδηγίας 2009/73/ΕΚ, όσον αφορά το 
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αέριο.

Or. en

Τροπολογία 919
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Κατά την εγκατάσταση έξυπνων 
μετρητών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται, με τρόπο οικονομικό,
ατομικούς μετρητές που καταμετρούν με 
ακρίβεια την πραγματική τους 
κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση αυτής, 
και δίνουν πληροφορίες σχετικά με τον 
πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα με το 
παράρτημα VI. Οι πληροφορίες πρέπει να 
παρέχονται σε μορφή που να επιτρέπει 
στους καταναλωτές να κατανοήσουν 
καλύτερα πώς χρησιμοποιούν την 
ενέργεια.

Or. en

Τροπολογία 920
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 

Κατά την εγκατάσταση έξυπνων 
μετρητών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
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ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σε 
πραγματικό χρόνο σχετικά με τον 
πραγματικό χρόνο χρήσης, χωρίς χρέωση 
και σε μορφή που επιτρέπει στους 
καταναλωτές να κατανοήσουν καλύτερα 
πώς χρησιμοποιούν την ενέργεια, 
σύμφωνα με το παράρτημα VI.

Or. en

Αιτιολόγηση

The original wording of paragraph 1 implies that smart meters are mandatory. This is 
however not the intention of the Third energy package which requires a national business
impact assessment to be carried out (see also whereas 55 of Dir 2009/72/EC “It should be 
possible to base the introduction of intelligent metering systems on an economic assessment. 
Should that assessment conclude that the introduction of such metering systems is 
economically reasonable and cost-effective only for consumers with a certain amount of 
electricity consumption, Member States should be able to take this into account when 
implementing intelligent metering systems.”).

Τροπολογία 921
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 

Κατά την εγκατάσταση έξυπνων 
μετρητών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης ή άλλης κεντρικής 
θέρμανσης ή ψύξης, ζεστού νερού 
οικιακής χρήσης στο πλαίσιο αστικού ή 
άλλου κεντρικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
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τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
σε πραγματικό χρόνο τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν γνώση αυτής, και δίνουν 
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο 
σχετικά με τον πραγματικό χρόνο χρήσης, 
χωρίς χρέωση και σε μορφή που 
επιτρέπει στους καταναλωτές να 
κατανοήσουν καλύτερα πώς 
χρησιμοποιούν την ενέργεια, σύμφωνα με 
το παράρτημα VI.

Or. en

Τροπολογία 922
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου με εξαίρεση το 
φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για μαγείρεμα, 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης και ζεστού 
νερού οικιακής χρήσης στο πλαίσιο 
αστικού εφοδιασμού, σε νεόδμητα και σε 
ανακαινιζόμενα κτίρια, προμηθεύονται 
ατομικούς μετρητές που καταμετρούν με 
ακρίβεια την πραγματική τους 
κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση αυτής, 
και δίνουν πληροφορίες σχετικά με τον 
πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα με το 
παράρτημα VI.

Or. en

Τροπολογία 923
Angelika Niebler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της τρίτης 
δέσμης για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου, 
προκειμένου οι τελικοί καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης και ζεστού 
νερού οικιακής χρήσης στο πλαίσιο 
αστικού εφοδιασμού να προμηθευτούν
ατομικούς μετρητές που δείχνουν την 
πραγματική τους κατανάλωση ενέργειας  
και δίνουν πληροφορίες σχετικά με τον 
πραγματικό χρόνο χρήσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κέντρο βάρους των διατάξεων για τους ευφυείς μετρητές πρέπει να εξακολουθήσει να 
βρίσκεται στις οδηγίες της τρίτης δέσμης για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος και 
αερίου.

Τροπολογία 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση αυτής, 
και δίνουν πληροφορίες σχετικά με τον 
πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα με το 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και επιτρέπουν 
την ανάγνωση της μέτρησής της, και δίνουν 
πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό 
χρόνο χρήσης, σύμφωνα με το παράρτημα 
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παράρτημα VI. VI. Οι μετρητές πρέπει να είναι 
οικονομικοί και να βελτιώνουν την 
ενεργειακή απόδοση των νοικοκυριών.

Or. fi

Τροπολογία 925
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης ή άλλου είδους κεντρικά 
παρεχόμενης θέρμανσης ή ψύξης, και 
ζεστού νερού οικιακής χρήσης στο πλαίσιο 
αστικού ή άλλου κεντρικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Or. en

Τροπολογία 926
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όπου 
είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά 
σκόπιμο, οι τελικοί καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης και ζεστού 
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προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

νερού οικιακής χρήσης στο πλαίσιο 
αστικού εφοδιασμού προμηθεύονται 
ατομικούς μετρητές που καταμετρούν με 
ακρίβεια την πραγματική τους 
κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν τη 
δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση αυτής, 
και δίνουν πληροφορίες σχετικά με τον 
πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα με το 
παράρτημα VI.

Or. en

Τροπολογία 927
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, ύστερα από 
θετική ανάλυση κόστους-οφέλους, ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Or. ro

Τροπολογία 928
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI, καθώς επίσης 
πληροφορίες για το πλεόνασμα ενέργειας 
που επαναδιοχετεύεται στο δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 929
Judith A. Merkies

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI, καθώς επίσης 
πληροφορίες για το πλεόνασμα ενέργειας 
που επαναδιοχετεύεται στο δίκτυο.

Or. en
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Τροπολογία 930
Daniel Caspary

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές -όπου 
είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά 
σκόπιμο- που καταμετρούν με ακρίβεια 
την πραγματική τους κατανάλωση 
ενέργειας και παρέχουν τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν γνώση αυτής, και δίνουν 
πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό 
χρόνο χρήσης, σύμφωνα με το παράρτημα 
VI.

Or. de

Τροπολογία 931
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και/ή κεντρικής παροχής και 
ζεστού νερού οικιακής χρήσης στο πλαίσιο 
αστικού εφοδιασμού και/ή κεντρικής 
παροχής προμηθεύονται ατομικούς 
μετρητές που καταμετρούν με ακρίβεια την 
πραγματική τους κατανάλωση ενέργειας 
και παρέχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
γνώση αυτής, και δίνουν πληροφορίες 
σχετικά με τον πραγματικό χρόνο χρήσης, 
σύμφωνα με το παράρτημα VI.
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Τροπολογία 932
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Κατά την εγκατάσταση νέων έξυπνων 
μετρητών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Or. en

Τροπολογία 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 

Κατά την εγκατάσταση έξυπνων 
μετρητών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
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τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Or. en

Τροπολογία 934
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2016, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι οι τελικοί 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, 
φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης ή 
τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 
χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες 
γι’ αυτήν, και δίνουν πληροφορίες σχετικά 
με τον πραγματικό χρόνο χρήσης, 
σύμφωνα με το παράρτημα VI.

Or. en

Τροπολογία 935
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 

Τα κράτη μέλη παροτρύνουν τους 
τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης και ζεστού νερού οικιακής 



AM\883622EL.doc 111/112 PE475.954v01-00

EL

χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

χρήσης στο πλαίσιο αστικού εφοδιασμού 
να προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν 
τη δυνατότητα να λαμβάνουν γνώση 
αυτής, και δίνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI.

Or. de

Τροπολογία 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν την παροχή 
κατάλληλων συμβουλών και 
πληροφοριών στους καταναλωτές κατά 
το χρόνο εγκατάστασης, κυρίως σχετικά 
με το σύνολο των δυνατοτήτων των 
έξυπνων μετρητών σε σχέση με την 
τιμολόγηση, τη χρήση των ενδείξεων του 
μετρητή και την παρακολούθηση της 
κατανάλωσης ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν και να καταρτίζουν όλους τους τελικούς 
καταναλωτές σχετικά με τις δυνατότητες που τους προσφέρονται όσον αφορά τη διαχείριση των 
νέων τιμολογίων και τη χρήση των ενδείξεων του μετρητή, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το 
κόστος της καθιέρωσης των νέων αυτών υπηρεσιών και δυνατοτήτων θα αξιοποιείται πάντα για 
την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Τροπολογία 937
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τελικοί καταναλωτές, οι οποίοι έως τις 
...(ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας) είχαν ήδη εγκαταστήσει 
ατομικούς μετρητές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, οικιακού 
ζεστού νερού, ατομικής κατανάλωσης 
θερμότητας και ψύξης, θεωρούνται ότι 
πληρούν τις απαιτήσεις του πρώτου 
εδαφίου.

Or. ro


