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Τροπολογία 1478
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη τις προβλεπόμενες μελλοντικές 
αλλαγές στο μίγμα καυσίμου και την 
απόδοση της παραγωγής ηλεκτρισμού, 
όταν προσδιορίζουν τον συντελεστή 
πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συντελεστής 2,5 είναι ήδη παρωχημένος και ακατάλληλος για την αξιολόγηση της 
αποδοτικότητας ως το 2020, όταν θα έχουν ενσωματωθεί στο μίγμα παραγωγής ηλεκτρισμού 
σημαντικά μεγαλύτερες παραγωγικές ικανότητες χαμηλής ή και μηδενικής εκπομπής άνθρακα. 
Ο ορισμός ενός σταθερού συντελεστή 2,5 θα έδινε κίνητρο για μετάβαση από τον ηλεκτρισμό 
προς τη θέρμανση άμεσα με ορυκτά καύσιμα, μειώνοντας τις ευκαιρίες για τις χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα και ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες, όπως οι αντλίες θερμότητας και τα 
ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό θα είχε ως συνέπεια την αύξηση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.

Τροπολογία 1479
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν επιπρόσθετα να 
εφαρμόζουν έναν συντελεστή 
πρωτογενούς ενέργειας 1 για τον 
ηλεκτρισμό, αξιολογώντας μέτρα 
ενεργειακής αποδοτικότητας σε συνθήκες 
υπό τις οποίες κάτι τέτοιο θα απέτρεπε 
την καθαρή αύξηση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συντελεστής 2,5 είναι ήδη παρωχημένος και ακατάλληλος για την αξιολόγηση της 
αποδοτικότητας ως το 2020, όταν θα έχουν ενσωματωθεί στο μίγμα παραγωγής ηλεκτρισμού 
σημαντικά μεγαλύτερες παραγωγικές ικανότητες χαμηλής ή και μηδενικής εκπομπής άνθρακα. 
Ο ορισμός ενός σταθερού συντελεστή 2,5 θα έδινε κίνητρο για μετάβαση από τον ηλεκτρισμό 
προς τη θέρμανση άμεσα με ορυκτά καύσιμα, μειώνοντας τις ευκαιρίες για τις χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα και ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες, όπως οι αντλίες θερμότητας και τα 
ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό θα είχε ως συνέπεια την αύξηση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.

Τροπολογία 1480
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 18 για την 
καθιέρωση καθεστώτος αμοιβαίας 
αναγνώρισης της εξοικονόμησης 
ενέργειας που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο 
των εθνικών καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 9.

διαγράφεται

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 18 για την εκπόνηση 
μεθοδολογίας με σκοπό την ανάλυση 
κόστους-οφέλους που αναφέρεται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 9.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 18 προκειμένου να επανεξετάσει 
τις εναρμονισμένες τιμές απόδοσης 
αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 10 τρίτο εδάφιο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με δεδομένη τη σημαντική διαφορά των επιτοκίων μεταξύ των κρατών μελών, ίσως δεν θα 
ήταν σκόπιμη μια ενιαία μεθοδολογία για όλους.

Τροπολογία 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 18 για την καθιέρωση 
καθεστώτος αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 9.

διαγράφεται

Or. fi

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 18 για την καθιέρωση 
καθεστώτος αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 

διαγράφεται
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ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 9.

Or. en

Τροπολογία 1483
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 18 για την καθιέρωση καθεστώτος 
αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 9.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 18 για την καθιέρωση 
εναρμονισμένου προτύπου υπολογισμού 
με σκοπό τη μέτρηση, την 
παρακολούθηση και την επαλήθευση της 
εξοικονόμησης ενέργειας που
επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των μέτρων 
και προγραμμάτων βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους 
τομείς τελικής κατανάλωσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 1484
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 18 για την καθιέρωση καθεστώτος 
αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 18 για την καθιέρωση καθεστώτος 
αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
επιτυγχάνεται στο πλαίσιο των εθνικών 
καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
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στο άρθρο 6 παράγραφος 9. στο άρθρο 6 παράγραφος 10.

Or. en

Τροπολογία 1485
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 18 για την εκπόνηση 
μεθοδολογίας με σκοπό την ανάλυση 
κόστους-οφέλους που αναφέρεται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 9.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 18 για την εκπόνηση μεθοδολογίας
με σκοπό την ανάλυση κόστους-οφέλους 
που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 
9.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 18 για την εκπόνηση ενός κοινού 
γενικού πλαισίου με σκοπό την 
πραγματοποίηση της ανάλυσης κόστους-
οφέλους που αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 9.

Or. ro

Τροπολογία 1487
András Gyürk
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 18 προκειμένου να επανεξετάσει 
τις εναρμονισμένες τιμές απόδοσης 
αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 10 τρίτο εδάφιο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1488
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 18 για την 
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των 
τιμών, των μεθόδων υπολογισμού, του 
προκαθορισμένου συντελεστή 
πρωτογενούς ενέργειας και των 
απαιτήσεων των παραρτημάτων I έως 
XV, καθώς και την προσαρμογή στους 
ανταγωνιστικούς όρους των απαιτήσεων 
απόδοσης του παραρτήματος ΙΙΙ.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 1489
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 18 για την προσαρμογή στην 
τεχνική πρόοδο των τιμών, των μεθόδων 
υπολογισμού, του προκαθορισμένου 
συντελεστή πρωτογενούς ενέργειας και 
των απαιτήσεων των παραρτημάτων I έως 
XV, καθώς και την προσαρμογή στους 
ανταγωνιστικούς όρους των απαιτήσεων 
απόδοσης του παραρτήματος ΙΙΙ.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 18 για την προσαρμογή στην 
τεχνική πρόοδο των τιμών, των μεθόδων 
υπολογισμού, του προκαθορισμένου 
συντελεστή πρωτογενούς ενέργειας και 
των απαιτήσεων των παραρτημάτων I έως 
XV.

Or. en

Τροπολογία 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το αργότερο έξι μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή εγκρίνει κανονισμό για τη 
μείωση του αριθμού των δικαιωμάτων 
εμπορίας δυνάμει του άρθρου 9 της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ κατά 1,4 
δισεκατομμύριο, προκειμένου να 
διατηρηθούν τα κίνητρα για επενδύσεις 
σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
καθώς και το επίπεδο των φιλόδοξων 
στόχων που προβλέπονται στην οδηγία 
2003/87/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται αναγκαία η αντιστάθμιση της μειωμένης ζήτησης δικαιωμάτων ΣΕΔΕ, η οποία θα 
προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και του στόχου της εξοικονόμησης 
ενέργειας κατά 20%, με στόχο την αποκατάσταση του μηχανισμού τιμολόγησης στα επίπεδα που 
προβλέπονται στην εκτίμηση των επιπτώσεων βάσει της οποίας συμφωνήθηκε η οδηγία 
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2003/87/ΕΚ, καθώς και η διατήρηση των κινήτρων για επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα στις εγκαταστάσεις που καλύπτονται 
από το ΣΕΔΕ.

Τροπολογία 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εκχώρηση εξουσίας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για αόριστο χρονικό διάστημα από 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

2. Η εκχώρηση εξουσίας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για χρονικό διάστημα πέντε ετών από 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

Or. ro

Τροπολογία 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εκχώρηση εξουσίας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για αόριστο χρονικό διάστημα από 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας].

2. Η εκχώρηση εξουσίας που προβλέπεται 
στο άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για δύο χρόνια από [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Or. en

Τροπολογία 1493
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφύγουν 
τον ορισμό εξωπραγματικών στόχων για 
βιομηχανίες όπου το άμεσο αποτέλεσμα 
είναι ένας σημαντικός κίνδυνος διαρροής 
άνθρακα. Τα κράτη μέλη πρέπει, 
αντίθετα, να διαπραγματευθούν με τις 
βιομηχανίες αυτές προσαρμοσμένες και 
εφαρμόσιμες στρατηγικές ενεργειακής 
απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 1494
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί 
να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να 
τεθεί σε ισχύ πριν από την εκπνοή της 
σχετικής προθεσμίας, σε περίπτωση που 
τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και 
το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την 
Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην 
διατυπώσουν ενστάσεις.

Or. ro

Τροπολογία 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό 



PE475.997 12/108 AM\884003EL.doc

EL

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσει 
ενστάσεις για μια κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. 
Το όργανο που διατυπώνει ενστάσεις 
παρουσιάζει τους λόγους στους οποίους 
βασίστηκαν οι ενστάσεις αυτές.

Or. ro

Τροπολογία 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan
Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, σύμφωνα με το παράρτημα XIV 
σημείο 1.

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής
απόδοσης, σύμφωνα με το παράρτημα XIV
σημείο 1. Ανά τριετία, οι εθνικές εκθέσεις 
συνοδεύονται από συμπληρωματικές 
πληροφορίες σύμφωνα με το σημείο 2 του 
παραρτήματος XIV.

Or. en

Τροπολογία 1497
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
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απόδοσης, σύμφωνα με το παράρτημα XIV 
σημείο 1.

απόδοσης, σύμφωνα με το παράρτημα XIV 
σημείο 1.

Or. en

Τροπολογία 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, σύμφωνα με το παράρτημα XIV 
σημείο 1.

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των δεσμευτικών εθνικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το 
παράρτημα XIV σημείο 1.

Or. en

Τροπολογία 1499
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, σύμφωνα με το παράρτημα XIV 
σημείο 1.

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των δεσμευτικών εθνικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το 
παράρτημα XIV σημείο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του άρθρου 19 προς το τροποποιημένο άρθρο 3.
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Τροπολογία 1500
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, σύμφωνα με το παράρτημα XIV 
σημείο 1.

1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών δεσμευτικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με το 
παράρτημα XIV σημείο 1.

Or. en

Τροπολογία 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana
Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2013, τα κράτη 
μέλη παρέχουν στην Επιτροπή εθνικά 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης που 
περιγράφουν με ποιον τρόπο προτίθενται 
τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους 
εθνικούς στόχους ενεργειακής απόδοσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1. Τα εν λόγω προγράμματα 
περιλαμβάνουν τα μέτρα που υλοποιούνται 
ή σχεδιάζονται σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης. Τα εθνικά 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης 
αξιολογούνται από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή μπορεί να απορρίψει ένα σχέδιο 
ή να προτείνει τροποποιήσεις, αν τα 
μέτρα τα οποία προβλέπονται στα 
προγράμματα δεν επαρκούν για την 
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παράρτημα XIV σημείο 1. επίτευξη των εθνικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Έως τις 30 Απριλίου 2013, και εν συνεχεία 
ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
συμπληρωματικές εκθέσεις με 
πληροφορίες για τις εθνικές πολιτικές 
ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια δράσης, 
τα προγράμματα και τα μέτρα που 
υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με 
σκοπό την επίτευξη του εθνικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Οι εκθέσεις 
συνοδεύονται από επικαιροποιημένες 
εκτιμήσεις της αναμενόμενης συνολικής 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 
2020, καθώς και εκτίμηση των επιπέδων 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
στους τομείς που αναφέρονται στο 
παράρτημα XIV σημείο 1. Στις εκθέσεις 
αυτές αναφέρεται αν η βελτίωση του 
κράτους μέλους όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση αντιστοιχεί στην 
πορεία που έχει ορίσει το κράτος μέλος 
στο πλαίσιο του άρθρου 3, παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 1503
Romana Jordan Cizelj
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Έως τις 30 Απριλίου 2014, και εν συνεχεία 
ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
συμπληρωματικές εκθέσεις με 
πληροφορίες για τις εθνικές πολιτικές 
ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια δράσης, 
τα προγράμματα και τα μέτρα που 
υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με 
σκοπό την επίτευξη του εθνικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Οι εκθέσεις 
συνοδεύονται από επικαιροποιημένες 
εκτιμήσεις της αναμενόμενης συνολικής 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 
2020, καθώς και εκτίμηση των επιπέδων 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
στους τομείς που αναφέρονται στο 
παράρτημα XIV σημείο 1. Στις εκθέσεις 
αυτές αναφέρεται αν η βελτίωση του 
κράτους μέλους όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση αντιστοιχεί στην 
πορεία που έχει ορίσει το κράτος μέλος 
στο πλαίσιο του άρθρου 3, παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 1504
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 30 Απριλίου 2014, και εν συνεχεία 
ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
συμπληρωματικές εκθέσεις με 
πληροφορίες για τις εθνικές πολιτικές 
ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια δράσης, 
τα προγράμματα και τα μέτρα που 

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

υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με 
σκοπό την επίτευξη του εθνικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Οι εκθέσεις 
συνοδεύονται από επικαιροποιημένες 
εκτιμήσεις της αναμενόμενης συνολικής 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 
2020, καθώς και εκτίμηση των επιπέδων 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
στους τομείς που αναφέρονται στο 
παράρτημα XIV σημείο 1. Στις εκθέσεις 
αυτές αναφέρεται αν η βελτίωση του 
κράτους μέλους όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση αντιστοιχεί στην 
πορεία που έχει ορίσει το κράτος μέλος 
στο πλαίσιο του άρθρου 3, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή του άρθρου 19 προς το τροποποιημένο άρθρο 3.

Τροπολογία 1505
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 30 Απριλίου 2014, και εν συνεχεία 
ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
συμπληρωματικές εκθέσεις με 
πληροφορίες για τις εθνικές πολιτικές 
ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια δράσης, 
τα προγράμματα και τα μέτρα που 
υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με 
σκοπό την επίτευξη του εθνικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Οι εκθέσεις 
συνοδεύονται από επικαιροποιημένες 

Έως τις 30 Απριλίου 2013, και εν συνεχεία 
ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
συμπληρωματικές εκθέσεις με 
πληροφορίες για τις εθνικές πολιτικές 
ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια δράσης, 
τα προγράμματα και τα μέτρα που 
υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με 
σκοπό την επίτευξη του εθνικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1, καθώς και 
την εφαρμογή των εθνικών χαρτών 
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εκτιμήσεις της αναμενόμενης συνολικής 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 
2020, καθώς και εκτίμηση των επιπέδων 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
στους τομείς που αναφέρονται στο 
παράρτημα XIV σημείο 1.

πορείας που αναφέρονται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 2 α (νέα). Οι εκθέσεις 
συνοδεύονται από επικαιροποιημένες 
εκτιμήσεις της αναμενόμενης συνολικής 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 
2020, καθώς και εκτίμηση των επιπέδων 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
στους τομείς που αναφέρονται στο 
παράρτημα XIV σημείο 1.

Or. en

Τροπολογία 1506
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, και εν 
συνεχεία ανά τριετία, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν συμπληρωματικές εκθέσεις με 
πληροφορίες για τις εθνικές πολιτικές 
ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια δράσης, 
τα προγράμματα και τα μέτρα που 
υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με 
σκοπό την επίτευξη του εθνικών στόχων 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Οι εκθέσεις 
συνοδεύονται από επικαιροποιημένες 
εκτιμήσεις της αναμενόμενης συνολικής 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 
2020, καθώς και εκτίμηση των επιπέδων 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
στους τομείς που αναφέρονται στο 
παράρτημα XIV σημείο 1.

Or. en

Τροπολογία 1507
Gaston Franco
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 1508
Bendt Bendtsen, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί τα σχέδια και 
μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις για τη 



PE475.997 20/108 AM\884003EL.doc

EL

βελτίωσή τους και για την πρακτική 
εφαρμογή του βασικού στόχου του 20%, 
αν τα σχέδια δεν είναι ρεαλιστικά ή 
κρίνεται απίθανη η επίτευξη του στόχου 
στη βάση των μέτρων που περιλαμβάνουν 
τα σχέδια.

Or. en

Τροπολογία 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Holger
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή, το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2014, παρέχει υπόδειγμα για 
τις συμπληρωματικές εκθέσεις, εν είδει 
καθοδήγησης. Το υπόδειγμα αυτό 
εγκρίνεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 2. Οι συμπληρωματικές 
εκθέσεις περιλαμβάνουν σε κάθε 
περίπτωση τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα XIV.
Κατά τον καθορισμό των εθνικών 
προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη μέτρα 
κόστους/αποτελεσματικότητας όσον 
αφορά την ενεργειακή απόδοση, καθώς 
και τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή, το αργότερο έως την 1η 
Ιανουαρίου 2013, παρέχει υπόδειγμα για 
τις συμπληρωματικές εκθέσεις, εν είδει 
καθοδήγησης. Το υπόδειγμα αυτό 
εγκρίνεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 2. Οι συμπληρωματικές 
εκθέσεις περιλαμβάνουν σε κάθε 
περίπτωση τις πληροφορίες που 
προσδιορίζονται στο παράρτημα XIV.

Or. en

Τροπολογία 1511
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
θέτουν στόχους για τους βιομηχανικούς 
κλάδους που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως 
ορίζεται στην απόφαση 2010/2/ΕΕ της 
Επιτροπής. Εάν, παρ’ όλα αυτά, 
αποφασίσουν κάτι τέτοιο, τα κράτη μέλη 
εκφράζουν τους πιθανούς τομεακούς 
στόχους για τις παραγωγικές διαδικασίες 
στους εν λόγω βιομηχανικούς κλάδους 
στο πλαίσιο της χρήσης ενέργειας ανά 
μονάδα παραγωγής, ούτως ώστε να μην 
εμποδίζεται η βιομηχανική ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 1512
Konrad Szymański



PE475.997 22/108 AM\884003EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να θέτουν 
στόχους για τους βιομηχανικούς κλάδους 
που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροής άνθρακα, όπως ορίζεται στην
απόφαση 2010/2/ΕΕ της Επιτροπής. Εάν, 
παρ’ όλα αυτά, αποφασίσουν κάτι τέτοιο, 
τα κράτη μέλη εκφράζουν τους πιθανούς 
τομεακούς στόχους για τις παραγωγικές 
διαδικασίες στους εν λόγω βιομηχανικούς 
κλάδους στο πλαίσιο της χρήσης 
ενέργειας ανά μονάδα παραγωγής, ούτως 
ώστε να μην εμποδίζεται η βιομηχανική 
ανάπτυξη.

Or. en

Τροπολογία 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, και εκτιμά το 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 
που απαιτούνται από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
την εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση 
την αξιολόγηση των εκθέσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει συστάσεις προς τα 
κράτη μέλη.

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, και εκτιμά το 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 
που απαιτούνται από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
την εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση 
την αξιολόγηση των εκθέσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει συστάσεις προς τα 
κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, αν ένα κράτος 
μέλος δεν παρακολουθεί την πορεία που 
ορίζεται  βάσει του άρθρου 3, 
παράγραφος 1, η Επιτροπή καλεί αυτό το 
κράτος μέλος να προσδιορίσει κατάλληλα 
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και ανάλογα μέτρα ώστε να ανακτήσει 
την πορεία αυτή σε εύλογο χρονικό 
διάστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αριθ. 2009/28/ΕΚ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιβάλλει στα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα που θα παρακολουθούν μια πορεία βελτίωσης. Η προσέγγιση 
αυτή έχει καλά αποτελέσματα και, συνεπώς, θα πρέπει να υιοθετηθεί και για την ενεργειακή 
απόδοση.

Τροπολογία 1514
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, και εκτιμά το 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 
που απαιτούνται από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
την εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση 
την αξιολόγηση των εκθέσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει συστάσεις προς τα 
κράτη μέλη.

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, και εκτιμά το 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 
που απαιτούνται από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
την εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση 
την αξιολόγηση των εκθέσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει συστάσεις προς τα 
κράτη μέλη. Αν ένα κράτος μέλος βρεθεί 
εκτός της πορείας που ορίζεται βάσει του 
άρθρου 3, παράγραφος 2, η Επιτροπή 
καλεί αυτό το κράτος μέλος να προτείνει 
μέτρα ώστε να ανακτήσει την πορεία 
αυτή σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αριθ. 2009/28/ΕΚ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιβάλλει στα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν μέτρα που θα παρακολουθούν μια πορεία, προσέγγιση που μέχρι στιγμής είχε καλά 
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αποτελέσματα· άρα, μια παρόμοια προσέγγιση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την 
ενεργειακή απόδοση.

Τροπολογία 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, και εκτιμά το 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 
που απαιτούνται από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
την εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση 
την αξιολόγηση των εκθέσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει συστάσεις προς τα 
κράτη μέλη.

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, και εκτιμά το 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 
που απαιτούνται από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή 
λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις όσον αφορά 
την ένταση ενέργειας, που υπολογίζονται 
με τη χρήση των δεικτών στο παράρτημα 
XIV, μέρος 1,παράγραφος a). Η Επιτροπή 
διαβιβάζει την εκτίμησή της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο. Με βάση την αξιολόγηση των 
εκθέσεων, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
συστάσεις προς τα κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1516
Giles Chichester

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, και εκτιμά το 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, και εκτιμά το 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 
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που απαιτούνται από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
την εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση 
την αξιολόγηση των εκθέσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει συστάσεις προς τα 
κράτη μέλη.

που απαιτούνται από το άρθρο 3 
παράγραφος 1, του στόχου που 
καθορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2 
α (νέα) και στην εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει την 
εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο. Με βάση την 
αξιολόγηση των εκθέσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει συστάσεις προς τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, και εκτιμά το 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 
που απαιτούνται από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
την εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση 
την αξιολόγηση των εκθέσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει συστάσεις προς τα 
κράτη μέλη.

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές πληροφορίες, και 
εκτιμά το βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη 
έχουν σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης που απαιτούνται από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
την εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση 
την αξιολόγηση των εκθέσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει συστάσεις προς τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1518
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, και εκτιμά το 
βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 
σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων ενεργειακής απόδοσης 
που απαιτούνται από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
την εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση 
την αξιολόγηση των εκθέσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει συστάσεις προς τα 
κράτη μέλη.

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τις ετήσιες και τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και 
εκτιμά το βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη 
έχουν σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης που απαιτούνται από το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
την εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση 
την αξιολόγηση των εκθέσεων, η Επιτροπή 
μπορεί να προσαρμόσει την ποσότητα της 
εξοικονομούμενης ενέργειας που 
αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, 
και μπορεί να εκδώσει συστάσεις προς τα 
κράτη μέλη.

Or. ro

Τροπολογία 1519
Fiorello Provera

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
καύση καυσίμων με συνολική ονομαστική 
θερμική ισχύ 50 MW και άνω, και 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
διύλιση πετρελαίου και αερίου με βάση 
τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν σύμφωνα 
με την οδηγία 2010/75/EΕ και την οδηγία 
2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η αξιολόγηση 

διαγράφεται
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εντοπίσει σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης των εν λόγω εγκαταστάσεων 
και των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης 
που συνδέονται με την εφαρμογή των 
σχετικών βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, η Επιτροπή προτείνει, κατά 
περίπτωση, απαιτήσεις για τη βελτίωση 
των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης που 
επιτυγχάνονται από τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν λόγω 
τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση των αδειών των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στην οδηγία 2003/87/EΚ, στην 
οδηγία 2009/28/EΚ, καθώς και στην 
οδηγία 2010/31/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for regulating these 
aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the target of guaranteeing 
improved efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available 
Techniques) has to be adapted to specific environmental and local conditions where the 
installation operates and that it has to take into account the potential improvements 
realistically achievable in the upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the 
process of setting BAT requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty 
and is bound to increase administrative costs and hinder new investments.

Τροπολογία 1520
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
καύση καυσίμων με συνολική ονομαστική 
θερμική ισχύ 50 MW και άνω, και 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
διύλιση πετρελαίου και αερίου με βάση 
τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν σύμφωνα 
με την οδηγία 2010/75/EΕ και την οδηγία 
2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η αξιολόγηση 
εντοπίσει σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης των εν λόγω εγκαταστάσεων 
και των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης 
που συνδέονται με την εφαρμογή των 
σχετικών βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, η Επιτροπή προτείνει, κατά 
περίπτωση, απαιτήσεις για τη βελτίωση 
των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης που 
επιτυγχάνονται από τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν λόγω 
τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση των αδειών των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

διαγράφεται

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στην οδηγία 2003/87/EΚ, στην 
οδηγία 2009/28/EΚ, καθώς και στην 
οδηγία 2010/31/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υπαρχουσών και νέων εγκαταστάσεων θα βασίζεται σε 
μελέτες σκοπιμότητας. Δεν είναι πάντοτε οικονομική ή τεχνικά εφικτή η επίτευξη του επιπέδου 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ). Η ποσότητα δικαιωμάτων του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (το λεγόμενο ανώτατο όριο) προσδιορίζεται στην 
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οδηγία ΣΕΔΕ· άρα, η παρούσα οδηγία για την ενεργειακή απόδοση δεν είναι το σωστό μέρος 
για την αλλαγή αυτού του ανωτάτου ορίου. Το ΣΕΔΕ επελέγη να είναι ένα μέσο, βασισμένο στην 
αγορά, για τη μείωση των εκπομπών CO2, και δεν πρέπει άλλες πράξεις να χειραγωγούν την 
τιμή των δικαιωμάτων και να δημιουργούν αβεβαιότητες στην αγορά CO2.

Τροπολογία 1521
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
καύση καυσίμων με συνολική ονομαστική 
θερμική ισχύ 50 MW και άνω, και 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
διύλιση πετρελαίου και αερίου με βάση 
τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν σύμφωνα 
με την οδηγία 2010/75/EΕ και την οδηγία 
2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η αξιολόγηση 
εντοπίσει σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης των εν λόγω εγκαταστάσεων 
και των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης 
που συνδέονται με την εφαρμογή των 
σχετικών βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, η Επιτροπή προτείνει, κατά 
περίπτωση, απαιτήσεις για τη βελτίωση 
των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης που 
επιτυγχάνονται από τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν λόγω 
τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση των αδειών των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
καύση καυσίμων με συνολική ονομαστική 
θερμική ισχύ 50 MW και άνω, και 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
διύλιση πετρελαίου και αερίου με βάση 
τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν σύμφωνα 
με την οδηγία 2010/75/EΕ και την οδηγία 
2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η αξιολόγηση 
εντοπίσει σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης των εν λόγω εγκαταστάσεων 
και των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης 
που συνδέονται με την εφαρμογή των 
σχετικών βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, η Επιτροπή προτείνει, κατά 
περίπτωση, απαιτήσεις για τη βελτίωση 
των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης που 
επιτυγχάνονται από τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν λόγω 
τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση των αδειών των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
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confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, paragraphe 5 devraient être supprimés.Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 5.

Τροπολογία 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
καύση καυσίμων με συνολική ονομαστική 
θερμική ισχύ 50 MW και άνω, και 
εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν 
διύλιση πετρελαίου και αερίου με βάση 
τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες 
τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν σύμφωνα 
με την οδηγία 2010/75/EΕ και την οδηγία 
2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η αξιολόγηση 
εντοπίσει σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης των εν λόγω εγκαταστάσεων 
και των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης 
που συνδέονται με την εφαρμογή των 
σχετικών βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, η Επιτροπή προτείνει, κατά 
περίπτωση, απαιτήσεις για τη βελτίωση 
των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης που 
επιτυγχάνονται από τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν λόγω 
τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση των αδειών των 

διαγράφεται
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υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ενδεχόμενο να τεθούν σε ισχύ μετά το 2014 αυστηρές απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης 
("Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες") για τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς αποτελεί 
παράδειγμα διπλής ρύθμισης, αφού έρχεται σε σύγκρουση με την ισχύουσα ενωσιακή 
νομοθεσία. Η νέα οδηγία αριθ. 2010/75/ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές, η οποία εγκρίθηκε 
το 2010, ρυθμίζει ήδη τις πτυχές αυτές.

Τροπολογία 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων εγκαταστάσεων 
που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και εγκαταστάσεων που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
αερίου με βάση τις σχετικές βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/EΕ και 
την οδηγία 2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η 
αξιολόγηση εντοπίσει σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των πραγματικών 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των εν 
λόγω εγκαταστάσεων και των επιπέδων 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των σχετικών βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών, η Επιτροπή 
προτείνει, κατά περίπτωση, απαιτήσεις για 
τη βελτίωση των επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης που επιτυγχάνονται από τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν 
λόγω τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων εγκαταστάσεων 
που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και εγκαταστάσεων που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
αερίου με βάση τις σχετικές βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/EΕ και 
την οδηγία 2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η 
αξιολόγηση εντοπίσει σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των πραγματικών 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των εν 
λόγω εγκαταστάσεων και των επιπέδων 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των σχετικών βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών, η Επιτροπή 
προτείνει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2015, κατά περίπτωση, απαιτήσεις για τη 
βελτίωση των επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης που επιτυγχάνονται από τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν 
λόγω τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
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εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση των αδειών των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων.

προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση ή επικαιροποίηση των 
αδειών των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία αυτή είναι συμβατή με τα οριζόμενα στην οδηγία 2010/75/ΕΕ για τις 
βιομηχανικές εκπομπές.

Τροπολογία 1525
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων εγκαταστάσεων 
που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και εγκαταστάσεων που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
αερίου με βάση τις σχετικές βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/EΕ και 
την οδηγία 2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η 
αξιολόγηση εντοπίσει σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των πραγματικών 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των εν 
λόγω εγκαταστάσεων και των επιπέδων 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των σχετικών βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών, η Επιτροπή 
προτείνει, κατά περίπτωση, απαιτήσεις για 
τη βελτίωση των επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης που επιτυγχάνονται από τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν 
λόγω τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων εγκαταστάσεων 
που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και εγκαταστάσεων που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
αερίου με βάση τις σχετικές βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/EΕ και 
την οδηγία 2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η 
αξιολόγηση εντοπίσει σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των πραγματικών 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των εν 
λόγω εγκαταστάσεων και των επιπέδων 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των σχετικών βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών, η Επιτροπή 
προτείνει, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2015, απαιτήσεις για τη βελτίωση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης που 
επιτυγχάνονται από τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν λόγω 
τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
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εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση των αδειών των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων.

προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση των αδειών των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 1526
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων εγκαταστάσεων 
που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και εγκαταστάσεων που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
αερίου με βάση τις σχετικές βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/EΕ και 
την οδηγία 2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η 
αξιολόγηση εντοπίσει σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των πραγματικών 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των εν 
λόγω εγκαταστάσεων και των επιπέδων 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των σχετικών βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών, η Επιτροπή 
προτείνει, κατά περίπτωση, απαιτήσεις για 
τη βελτίωση των επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης που επιτυγχάνονται από τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν 
λόγω τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση των αδειών των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων.

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων εγκαταστάσεων 
που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, με βάση τις σχετικές 
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως 
αναπτύχθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 
2010/75/EΕ και την οδηγία 2008/1/ΕΚ. 
Εάν αυτή η αξιολόγηση εντοπίσει 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
πραγματικών επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης των εν λόγω εγκαταστάσεων και 
των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης που 
συνδέονται με την εφαρμογή των σχετικών 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, η 
Επιτροπή προτείνει, κατά περίπτωση, 
απαιτήσεις για τη βελτίωση των επιπέδων 
ενεργειακής απόδοσης που επιτυγχάνονται 
από τις εν λόγω εγκαταστάσεις ή η χρήση 
των εν λόγω τεχνικών να αποτελεί 
μελλοντικά προϋπόθεση για την 
αδειοδότηση νέων εγκαταστάσεων και την 
περιοδική επανεξέταση των αδειών των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Or. en
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Τροπολογία 1527
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων εγκαταστάσεων 
που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και εγκαταστάσεων που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
αερίου με βάση τις σχετικές βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/EΕ και 
την οδηγία 2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η 
αξιολόγηση εντοπίσει σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των πραγματικών 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των εν 
λόγω εγκαταστάσεων και των επιπέδων 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των σχετικών βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών, η Επιτροπή 
προτείνει, κατά περίπτωση, απαιτήσεις για 
τη βελτίωση των επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης που επιτυγχάνονται από τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν 
λόγω τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση των αδειών των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων εγκαταστάσεων 
που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και εγκαταστάσεων που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
αερίου με βάση τις σχετικές βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/EΕ και 
την οδηγία 2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η 
αξιολόγηση εντοπίσει σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των πραγματικών 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των εν 
λόγω εγκαταστάσεων και των επιπέδων 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των σχετικών βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών, η Επιτροπή 
προτείνει, κατά περίπτωση, απαιτήσεις για 
τη βελτίωση των επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης που επιτυγχάνονται από τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν 
λόγω τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 1528
Herbert Reul
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων εγκαταστάσεων 
που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και εγκαταστάσεων που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
αερίου με βάση τις σχετικές βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/EΕ και 
την οδηγία 2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η 
αξιολόγηση εντοπίσει σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των πραγματικών 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των εν 
λόγω εγκαταστάσεων και των επιπέδων 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των σχετικών βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών, η Επιτροπή 
προτείνει, κατά περίπτωση, απαιτήσεις για 
τη βελτίωση των επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης που επιτυγχάνονται από τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις ή η χρήση των εν 
λόγω τεχνικών να αποτελεί μελλοντικά 
προϋπόθεση για την αδειοδότηση νέων 
εγκαταστάσεων και την περιοδική 
επανεξέταση των αδειών των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Η αξιολόγηση της πρώτης 
συμπληρωματικής έκθεσης από την 
Επιτροπή περιλαμβάνει εκτίμηση των 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των 
υφιστάμενων και των νέων εγκαταστάσεων 
που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με 
συνολική ονομαστική θερμική ισχύ 50 
MW και άνω, και εγκαταστάσεων που 
πραγματοποιούν διύλιση πετρελαίου και 
αερίου με βάση τις σχετικές βέλτιστες 
διαθέσιμες τεχνικές, όπως αναπτύχθηκαν 
σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/EΕ και 
την οδηγία 2008/1/ΕΚ. Εάν αυτή η 
αξιολόγηση εντοπίσει σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των πραγματικών 
επιπέδων ενεργειακής απόδοσης των εν 
λόγω εγκαταστάσεων και των επιπέδων 
ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με 
την εφαρμογή των σχετικών βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών, η Επιτροπή 
προτείνει, κατά περίπτωση, απαιτήσεις για 
τη βελτίωση των επιπέδων ενεργειακής 
απόδοσης που επιτυγχάνονται από τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια για τη διαδικασία αδειοδότησης -με την προσέγγιση που 
προτείνεται εδώ θα αποκτούσε έμμεση επιρροή στη διαδικασία αδειοδότησης. Επιπλέον, αυτό 
συνιστά δυσανάλογη επέμβαση στη δυνατότητα οικονομικού σχεδιασμού στις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 1529
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στην οδηγία 2003/87/EΚ, στην 
οδηγία 2009/28/EΚ, καθώς και στην 
οδηγία 2010/31/EΚ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΣΕΔΕ είναι ένα μέσο, βασισμένο στην αγορά, για τη μείωση των εκπομπών CO2. Στο 
επόμενο στάδιο του ΣΕΔΕ (2013-2020), το σταδιακά μειούμενο ανώτατο όριο εκπομπών θα 
οδηγήσεις τις εκπομπές CO2 προς τον καθορισμένο στόχο.  Η τιμή των δικαιωμάτων δεν 
πρέπει να επηρεάζεται από καμία Αρχή, ώστε να αποφευχθούν οι αβεβαιότητες στην αγορά.

Τροπολογία 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στην οδηγία 2003/87/EΚ, στην 
οδηγία 2009/28/EΚ, καθώς και στην 
οδηγία 2010/31/EΚ.

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στην οδηγία 2003/87/EΚ, στην 
οδηγία 2009/28/EΚ, καθώς και στην 
οδηγία 2010/31/EΚ. Αν η Επιτροπή κρίνει 
ότι είναι αναγκαία η εφαρμογή μέτρων 
προσαρμογής, τα μέτρα αυτά δεν 
παρεμβάλλονται στην υλοποίηση της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, της οδηγίας 
2009/28/ΕΚ ή της οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται σαφές ότι δεν είναι δυνατή μια παρέμβαση της Επιτροπής για τη δέσμευση 
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δικαιωμάτων εκπομπής CO2 για την περίοδο εμπορίας 2013-2020 του ΣΕΔΕ. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα χανόταν η ασφάλεια δικαίου για τους παράγοντες της αγοράς και τις δημόσιες 
αρχές και θα γινόταν πολύ δυσκολότερη η λήψη μελλοντοστραφών επενδυτικών αποφάσεων για 
θέματα όπως η ενεργειακή απόδοση.

Τροπολογία 1531
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στην οδηγία 2003/87/EΚ, στην 
οδηγία 2009/28/EΚ, καθώς και στην 
οδηγία 2010/31/EΚ.

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης τον 
αντίκτυπο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στην οδηγία 2009/28/EΚ και στην 
οδηγία 2010/31/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 1532
Bendt Bendtsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ιδίως όσον αφορά την οδηγία 
2003/87/ΕΚ, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν 
πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιεί η 
Επιτροπή για την παρακολούθηση των 
επιπτώσεων του ΣΕΔΕ.
Η παρακολούθηση του ΣΕΔΕ εκ μέρους 
της Επιτροπής έχει ως στόχο να 
διατηρήσει τα κίνητρα στο ΣΕΔΕ, 
επιβραβεύοντας τις επενδύσεις στις 
τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
και προετοιμάζοντας τους τομείς που 
επηρεάζονται από το ΣΕΔΕ για τις 
καινοτομίες που θα χρειαστούν στο 
μέλλον, όπως δηλώνεται στην αξιολόγηση 
των επιπτώσεων και στην αιτιολογική 
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σκέψη 34.
Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, 
μεταξύ των οποίων η αποκατάσταση της 
ισορροπίας του ΣΕΔΕ με τη δέσμευση 
αντίστοιχου αριθμού δικαιωμάτων από το 
τμήμα που πρόκειται να εκπλειστηριαστεί 
την περίοδο 2013-2020, όπως επίσης 
αναφέρεται στην αξιολόγηση των 
επιπτώσεων.
Οι αρχές που θα διέπουν τα μέτρα αυτά 
είναι οι εξής:
Αν η παρακολούθηση του άρθρου 19, 
παράγ. 4, δείξει ότι η επίπτωση του 
ΣΕΔΕ είναι μια υπερβολικά χαμηλή τιμή 
δικαιωμάτων εκπομπής CO2, σε 
σύγκριση με την αναμενόμενη στον χάρτη 
πορείας για τη μετάβαση σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών 
επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, η 
Επιτροπή εξετάζει την ανάγκη δέσμευσης 
ενός αντίστοιχου αριθμού δικαιωμάτων 
εκπομπών από το σύνολο εκείνων που 
πρόκειται να εκπλειστηριαστούν στη 
διάρκεια της περιόδου 2013-2020. Οι 
κανόνες για την ποσότητα δικαιωμάτων 
που θα δεσμευθούν ορίζονται σε 
νομοθετική πρόταση που υποβάλλεται 
πριν από το τέλος του 2013. Η ποσότητα 
που θα δεσμευθεί υπολογίζεται με τη 
μείωση της ποσότητας που θέτουν σε 
πλειστηριασμό τα κράτη μέλη (οδηγία 
ΣΕΔΕ, άρθρο 10, παράγραφος 1) και 
κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών 
με τον τρόπο που ορίζεται στην οδηγία 
ΣΕΔΕ, άρθρο 10, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο και επείγον να εξασφαλιστεί ένας μηχανισμός που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αν η παρούσα οδηγία έχει αρνητικές επιπτώσεις στο ΣΕΔΕ. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή 
πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία θέσπισης κανόνων σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο που 
θα δεσμεύει δικαιώματα, θα αξιολογεί τις επιπτώσεις και θα μοιράζει το βάρος μεταξύ των 
κρατών μελών.
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Τροπολογία 1533
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Το αργότερο έξι μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή εγκρίνει κανονισμό για την 
τροποποίηση του κανονισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 4, 
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, για τη μείωση 
του αριθμού των δικαιωμάτων εμπορίας 
τουλάχιστον κατά 1,4 δισεκατομμύριο, 
προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα 
για επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, καθώς και το 
επίπεδο των φιλόδοξων στόχων που 
προβλέπονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί το ΣΕΔΕ προς τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης, 
μειώνοντας μακροπρόθεσμα τη διάθεση δικαιωμάτων εκπομπής ώστε να διατηρηθούν τα 
κίνητρα για επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα στις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ. Κρίνεται αναγκαία η αντιστάθμιση 
της μειωμένης ζήτησης δικαιωμάτων ΣΕΔΕ, η οποία θα προκύψει από την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, με στόχο την αποκατάσταση του μηχανισμού τιμολόγησης στα επίπεδα που 
προβλέπονται στην εκτίμηση των επιπτώσεων βάσει της οποίας εγκρίθηκε η οδηγία 
2003/87/ΕΚ.

Τροπολογία 1534
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, το Επιτροπή 
υποβάλλει την αξιολόγηση που 

διαγράφεται
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αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, 
από νομοθετική πρόταση θέσπισης 
δεσμευτικών εθνικών στόχων.

Or. en

Τροπολογία 1535
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Έως τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή 
υποβάλλει την αξιολόγηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, 
συνοδευόμενη, εφόσον κριθεί απαραίτητο, 
από προτάσεις για τη λήψη περαιτέρω 
μέτρων. Η αξιολόγηση βασίζεται επίσης 
στην εκτίμηση της πρώτης ετήσιας 
έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 
1.

Or. en

Τροπολογία 1536
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Έως τις 30 Ιουνίου 2013, το Επιτροπή 
υποβάλλει την αξιολόγηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, 
συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από 
νομοθετική πρόταση θέσπισης πρόσθετων 
δεσμευτικών εθνικών στόχων και μέτρων.
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Or. en

Τροπολογία 1537
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Έως τον Δεκέμβριο του 2016, το 
Επιτροπή υποβάλλει την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, 
από νομοθετική πρόταση θέσπισης 
πρόσθετων μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για την επαλήθευση της επιτυχούς εφαρμογής της οδηγίας. 
Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης το 2016, η Επιτροπή θα προτείνει πρόσθετα μέτρα, 
αν χρειάζεται, για την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης 
μέχρι το 2020.

Τροπολογία 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, το 
Επιτροπή υποβάλλει την αξιολόγηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, 
από νομοθετική πρόταση θέσπισης 
δεσμευτικών εθνικών στόχων.
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Or. en

Τροπολογία 1539
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Έως τις 30 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή 
υποβάλλει την αξιολόγηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, 
συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από 
νομοθετική πρόταση θέσπισης 
δεσμευτικών εθνικών στόχων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον η οδηγία πρέπει να μεταφερθεί το νωρίτερο το 2013, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
διεξαγάγει σοβαρή αξιολόγηση στα μέσα του 2014, για το αν τα εθνικά μέτρα που θα ληφθούν 
στο πλαίσιο των πρόσθετων μέτρων που προβλέπονται εδώ επαρκούν για την επίτευξη του 
συνολικού στόχου της ΕΕ. Αυτό είναι αντικειμενικά αδύνατο.

Τροπολογία 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Έως τις 30 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την 
εφαρμογή του άρθρου 6. Η εν λόγω έκθεση 
συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 
νομοθετική πρόταση για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
σκοπούς:

8. Έως τις 30 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την 
εφαρμογή του άρθρου 6. Η εν λόγω έκθεση 
συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 
νομοθετική πρόταση για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
σκοπούς:



PE475.997 44/108 AM\884003EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 1541
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Έως τις 30 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την 
εφαρμογή του άρθρου 6. Η εν λόγω έκθεση 
συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 
νομοθετική πρόταση για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
σκοπούς:

8. Έως τις 30 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την 
εφαρμογή του άρθρου 6. Η εν λόγω έκθεση 
συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 
νομοθετική πρόταση για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
σκοπούς:

Or. en

Τροπολογία 1542
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Έως τις 30 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την 
εφαρμογή του άρθρου 6. Η εν λόγω έκθεση 
συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 
νομοθετική πρόταση για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
σκοπούς:

8. Έως τις 30 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την 
εφαρμογή του άρθρου 6. Η εν λόγω έκθεση 
συνοδεύεται, ενδεχομένως, από 
νομοθετική πρόταση για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
σκοπούς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη του στόχου το 2020, η αναθεώρηση του άρθρου 6 πρέπει να γίνει νωρίτερα.
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Τροπολογία 1543
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αλλαγή του ποσοστού 
εξοικονόμησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1·

α) τη διατήρηση του ισχύοντος ή τον 
ορισμό νέου ποσοστού εξοικονόμησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Έως τις 30 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή 
αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών 
όσον αφορά την άρση των κανονιστικών 
και μη κανονιστικών φραγμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1· 
η εν λόγω αξιολόγηση συνοδεύεται, 
ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση.

9. Έως τις 30 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή 
αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών 
όσον αφορά την άρση των κανονιστικών 
και μη κανονιστικών φραγμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1· 
η εν λόγω αξιολόγηση συνοδεύεται, 
ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση.

Or. en

Τροπολογία 1545
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Έως τις 30 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή 
αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών 

9. Έως τις 30 Ιουνίου 2016, η Επιτροπή 
αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών 
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όσον αφορά την άρση των κανονιστικών 
και μη κανονιστικών φραγμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1· 
η εν λόγω αξιολόγηση συνοδεύεται, 
ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση.

όσον αφορά την άρση των κανονιστικών 
και μη κανονιστικών φραγμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1· 
η εν λόγω αξιολόγηση συνοδεύεται, 
ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη του στόχου το 2020, η αξιολόγηση της εξάλειψης εμποδίων πρέπει να γίνει 
νωρίτερα.

Τροπολογία 1546
Konrad Szymański

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Έως τις 30 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή 
αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών 
όσον αφορά την άρση των κανονιστικών 
και μη κανονιστικών φραγμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1· 
η εν λόγω αξιολόγηση συνοδεύεται, 
ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση.

9. Έως τις 30 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή 
αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών 
όσον αφορά την άρση των κανονιστικών 
και μη κανονιστικών φραγμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1· 
η εν λόγω αξιολόγηση συνοδεύεται, 
ενδεχομένως, από συστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10a. Αν η τιμή του άνθρακα μειωθεί, ως 
αποτέλεσμα των νέων μέτρων της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή λαμβάνει 
κυλιόμενα μέτρα όπως η απόσυρση 
δικαιωμάτων από την αγορά, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι το Σύστημα Εμπορίας 
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Δικαιωμάτων Εκπομπής λειτουργεί όπως 
θα συνέβαινε αν δεν είχαν ληφθεί τα 
επιπλέον μέτρα, σύμφωνα με τον στόχο 
του να δημιουργήσει κίνητρα για 
επενδύσεις σε μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης και τεχνολογίες χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα.

Or. en

Τροπολογία 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α
Επανεξέταση
Η Επιτροπή, συνεπικουρούμενη από την 
επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει του 
άρθρου 20, αξιολογεί την παρούσα οδηγία 
έως την 1η Ιανουαρίου 2018 το αργότερο, 
υπό το φως της κτηθείσας πείρας και της 
συντελεσθείσας προόδου κατά την πορεία 
της εφαρμογής της και, αν καταστεί 
απαραίτητο, διατυπώνει προτάσεις.

Or. ro

Τροπολογία 1549
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
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αργότερο [12 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας]. Κοινοποιούν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων, καθώς και τον πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων 
και της παρούσας οδηγίας.

αργότερο [24 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας]. Κοινοποιούν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων, καθώς και τον πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων 
και της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι.

Τροπολογία 1550
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο [12 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας]. Κοινοποιούν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων, καθώς και τον πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων 
και της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο [24 μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας]. Κοινοποιούν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων, καθώς και τον πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων 
και της παρούσας οδηγίας.

Or. ro

Τροπολογία 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
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Τροποποιήσεις στην οδηγία 2003/87/ΕΚ
Μετά τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 
9 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Από το 2014 και εξής, η γραμμική 
μείωση καθορίζεται στο ποσοστό του 
2,25%».

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο γραμμικός συντελεστής του ανώτατου ορίου του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών (ΣΕΔΕ) θα πρέπει να προσαρμοστεί τόσο στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης όσο και 
στον στόχο της ΕΕ για το κλίμα που αποβλέπει στην μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στο 
εσωτερικό της τουλάχιστον κατά 80% έως το έτος 2050. Το ποσοστό του 2,25% 
αντιπροσωπεύει τη γραμμική μείωση βάσει των μεριδίων εκπομπών σε τομείς που καλύπτονται 
από το ΣΕΔΕ το έτος 2050, όπως επισημαίνεται στον οδικό χάρτη 2050 της Επιτροπής για το 
κλίμα.

Τροπολογία 1552
Kathleen Van Brempt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α

Στο τέλος του άρθρου 9 της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος: «Από το 2014 και κάθε έτος 
που ακολουθεί, η γραμμική μείωση 
καθορίζεται στο ποσοστό του 2,43%».

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να βελτιωθεί ένα σημαντικό μακροπρόθεσμο κίνητρο για επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τοποθετώντας
ταυτόχρονα την ετήσια κατανομή δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ σε ένα επίπεδο συμβατό προς τον 
χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050 (COM(2011)0112)
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Τροπολογία 1553
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 
μέλη.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 
μέλη, στα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
στις υπηρεσίες και οργανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. ro

Τροπολογία 1554
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα -I (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας

A. Εθνικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας για το 2020 (στον τομέα πρωτογενούς ενέργειας)

Μέγιστη κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας το 2020 (εκατ. ΤΙΠ) (1)

Ελάχιστος στόχος 
εξοικονόμησης 

ενέργειας - Μείωση της 
κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας 
το (εκατ. ΤΙΠ) (S2020)

Βέλγιο 43.55 9.80
Βουλγαρία 18.57 3.20
Τσεχία (2) 36.50 9.12
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Δανία 19.17 0.83
Γερμανία (3) (4) 241.16 58.69 
Εσθονία 4.89 0.71
Ιρλανδία 15.92 2.75
Ελλάδα 33.26 2.70
Ισπανία (4) 131.71 31.12
Γαλλία (3) (4) 211.50 64.88 (5)
Ιταλία (3) (4) 159.82 48.97 (5)
Κύπρος 2.31 0.46
Λετονία 6.16 0.67
Λιθουανία 8.56 1.14
Λουξεμβούργο 5.40 0.20
Ουγγαρία 26.67 2.96
Μάλτα 0.70 0.24
Κάτω Χώρες (2) (4) 57.99 17.75 (5)
Αυστρία 29.20 7.16
Πολωνία (4) 91.71 18.12
Πορτογαλία 24.01 6.00
Ρουμανία 40.07 10.00
Σλοβενία (2) 7.02 1.76
Σλοβακία 18.51 1.65
Φινλανδία 33.17 4.21
Σουηδία 43.01 12.80 (5)
Ηνωμένο Βασίλειο (2) (4) 163.43 50.04 (5)

EE 1474 368

όπου :
S2020 = η εξοικονόμηση ενέργειας για το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος το 2020
(1) Όλοι οι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας 
βασίζονται σε στοιχεία που υπέβαλαν τα ίδια 
τα κράτη μέλη μέσω των αντίστοιχων 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων 
(ΕΠΜ) τον Απρίλιο του 2011, εκτός των (2), 
που δεν έχουν υποβάλει στόχους στο πλαίσιο 
των ΕΠΜ τους.
(2) Κράτη μέλη που δεν έχουν υποβάλει 
στόχους στο πλαίσιο των ΕΠΜ τους Οι 
αντίστοιχοι στόχοι των τεσσάρων αυτών 
κρατών μελών λήφθηκαν κατευθείαν από τη 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό του στόχου εξοικονόμησης 
ενέργειας της ΕΕ, που ορίζεται 20% 
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χαμηλότερα από τις προβλέψεις του 2007. 
(3)Ο στόχος DE διορθώθηκε για να ληφθεί 
υπόψη η ενεργειακή αντίληψη της Γερμανίας, 
σύμφωνα με την οποία στόχος είναι η μείωση 
της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
κατά 20% έναντι του 2008. Ο στόχος FR 
διορθώθηκε για να ληφθεί υπόψη ο 
συντελεστής μετατροπής 1,63 μεταξύ 
κατανάλωσης τελικής ή πρωτογενούς 
ενέργειας.  Ο στόχος IT διορθώθηκε για να 
ληφθούν υπόψη οι ανακριβείς προβλέψεις που 
έγιναν στο πλαίσιο του PRIMES το 2007. 
(4) Η διαφορά των 47,45 εκατ. ΤΙΠ μεταξύ 
του αρχικού στόχου ΕΕ 2020 (άθροισμα των 
εθνικών στόχων μετά τις διορθώσεις) και του 
γενικού στόχου της ΕΕ, για μείωση της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας 
τουλάχιστον κατά 368 εκατ. ΤΙΠ το 2020 
στην ΕΕ, κατανεμήθηκε εξίσου στα κράτη 
μέλη που θα καταναλώσουν πάνω από 50 
εκατ. ΤΙΠ το 2020. Τα επτά κράτη μέλη θα 
πρέπει επομένως να καταβάλουν πρόσθετες 
προσπάθειες για τη μείωση της ενεργειακής 
τους κατανάλωσης κατά 4,3% το 2020.
(5) Κράτος μέλος που πρέπει να καταβάλει 
όσον αφορά την κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειάς του το 2020 προσπάθεια 
μεγαλύτερη από το πάγιο -20% που έχει 
υπολογιστεί με βάση το PRIMES 2007. 

B. Ενδεικτική πορεία
Η ενδεικτική πορεία που αναφέρεται 
στο άρθρο 3, παράγραφος 2, τηρεί 
την κατωτέρω πορεία 
εξοικονόμησης ενέργειας για την 
επίτευξη του στόχου του κάθε 
κράτους μέλους για το 2020 :
25%* (S2020), το 2014· 
50%* (S2020), το 2016· 
75%* (S2020), το 2018· 
όπου :
S2020= η εξοικονόμηση ενέργειας για 
το συγκεκριμένο κράτος μέλος το 
2020 όπως αναφέρεται στη δεξιά 
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στήλη του πίνακα στο Μέρος Α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers.To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.

Τροπολογία 1555
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα -I (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας

A. Εθνικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας για το 2020 (στον τομέα πρωτογενούς 
ενέργειας)

Ελάχιστος 
στόχος 

εξοικονόμησης 
ενέργειας –
μείωση της 

κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας το 

Ελάχιστος 
στόχος 

εξοικονόμησης 
ενέργειας –
μείωση της 

κατανάλωσης 
πρωτογενούς 
ενέργειας το 

Ελάχιστος 
στόχος 

εξοικονόμησης 
ενέργειας –
μείωση της 

κατανάλωσης 
πρωτογενούς
ενέργειας το 
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2020 (ΤΙΠ) 2025 (ΤΙΠ) 2030 (ΤΙΠ)

Βέλγιο π.π. π.π. π.π.

Βουλγαρία π.π. π.π. π.π.

Τσεχία π.π. π.π. π.π.

Δανία π.π. π.π. π.π.

Γερμανία π.π. π.π. π.π.

Εσθονία π.π. π.π. π.π.

Ιρλανδία π.π. π.π. π.π.

Ελλάδα π.π. π.π. π.π.

Ισπανία π.π. π.π. π.π.

Γαλλία π.π. π.π. π.π.

Ιταλία π.π. π.π. π.π.

Κύπρος π.π. π.π. π.π.

Λετονία π.π. π.π. π.π.

Λιθουανία π.π. π.π. π.π.

Λουξεμβούργο π.π. π.π. π.π.

Ουγγαρία π.π. π.π. π.π.

Μάλτα π.π. π.π. π.π.

Κάτω Χώρες π.π. π.π. π.π.

Αυστρία π.π. π.π. π.π.

Πολωνία π.π. π.π. π.π.

Πορτογαλία π.π. π.π. π.π.

Ρουμανία π.π. π.π. π.π.

Σλοβενία π.π. π.π. π.π.

Σλοβακία π.π. π.π. π.π.

Φινλανδία π.π. π.π. π.π.

Σουηδία π.π. π.π. π.π.

Ηνωμένο 
Βασίλειο

π.π. π.π. π.π.

ΕΕ 368 π.π. π.π.

όπου «π.π.»: «προς προσδιορισμό»
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Or. en

Τροπολογία 1556
Fiona Hall, Corine Lepage

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα -I (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εθνικά επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας το 2020 που απαιτείται να ευθυγραμμιστούν με 
τον στόχο της ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις ακόλουθες τιμές αναφοράς για τον καθορισμό των 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1. Οποιοδήποτε κράτος μέλος υποβάλει στόχο 
που αποκλίνει από την τιμή του πίνακα πρέπει να δώσει επαρκή αιτιολόγηση 

Κράτος μέλος Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκατ. ΤΙΠ)

2007 Προβολή 
στο 2020

-20% Απόλυτη 
μείωση

Βέλγιο 50,2 53,4 42,7 10,7 

Βουλγαρία 19,3 21,8 17,4 4,4 

Τσεχική Δημοκρατία 43,6 45,6 36,5 9,1 

Δανία 20,2 20,0 16,0 4,0 

Γερμανία 314,9 299,9 239,9 60,0 

Εσθονία 5,9 5,6 4,5 1,1 

Ιρλανδία 15,8 18,7 14,9 3,7 

Ελλάδα 32,6 36,0 28,8 7,2 

Ισπανία 138,9 162,8 130,3 32,6 

Γαλλία 254,8 276,4 221,1 55,3 

Ιταλία 173,3 208,8 167,0 41,8 
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Κύπρος 2,7 2,8 2,2 0,6 

Λετονία 4,7 6,8 5,5 1,4 

Λιθουανία 7,8 9,7 7,8 1,9 

Λουξεμβούργο 4,6 5,6 4,5 1,1 

Ουγγαρία 24,7 29,6 23,7 5,9 

Μάλτα 0,9 0,9 0,7 0,2 

Κάτω Χώρες 70,3 75,7 60,6 15,1 

Αυστρία 32,0 36,4 29,1 7,3 

Πολωνία 93,1 109,8 87,9 22,0 

Πορτογαλία 23,8 30,0 24,0 6,0 

Ρουμανία 37,5 50,1 40,1 10,0 

Σλοβενία 7,0 8,8 7,0 1,8 

Σλοβακία 16,8 20,3 16,3 4,1 

Φινλανδία 36,2 37,4 29,9 7,5 

Σουηδία 48,1 55,8 44,6 11,2 

Ηνωμένο Βασίλειο 212,2 213,5 170,8 42,7 

ΕΕ27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας της ΕΕ για το 2020 προέκυψε από την εφαρμογή μείωσης 
κατά 20% στα προβλεπόμενα επίπεδα κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 2020. Στην 
παραπάνω πίνακα εφαρμόζεται η ίδια μέθοδος για τα προβλεπόμενα επίπεδα κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας ανά κράτος μέλος. Το μοντέλο που χρησιμοποιείται για την προβολή της 
βασικής κατανάλωσης λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες μακροοικονομικής ανάπτυξης για την 
ενεργειακή κατανάλωση. Τα επίπεδα κατανάλωσης που προκύπτουν για το 2020 
αντιπροσωπεύουν τα μερίδια προσπάθειας που αναλογούν σε κάθε κράτος μέλος προκειμένου 
να πετύχει τους στόχους της παρούσας οδηγίας όπως καθορίζονται στο άρθρο 1.

Τροπολογία 1557
Francisco Sosa Wagner

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα -I (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -I

Κράτος μέλος κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας 

το 2007

κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας 

το 2020

Βέλγιο 50.2 40.2

Βουλγαρία 19.3 15.4

Τσεχική Δημοκρατία 43.6 34.9

Δανία 20.2 16.2

Γερμανία 314.9 251.9

Εσθονία 5.9 4.7

Ιρλανδία 15.8 12.6

Ελλάδα 32.6 26.1

Ισπανία 138.9 111.1

Γαλλία 254.8 203.8

Ιταλία 173.3 138.6

Κύπρος 2.7 2.2

Λετονία 4.7 3.8

Λιθουανία 7.8 6.2

Λουξεμβούργο 4.6 3.7

Ουγγαρία 24.7 19.8

Μάλτα 0.9 0.7

Κάτω Χώρες 70.3 56.2

Αυστρία 32.0 25.6

Πολωνία 93.1 74.5

Πορτογαλία 23.8 19.0

Ρουμανία 37.5 30.0

Σλοβενία 7.0 5.6

Σλοβακία 16.8 13.4

Φινλανδία 36.2 29.0

Σουηδία 48.1 38.5

Ηνωμένο Βασίλειο 212.2 169.8
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EE 1691.9 1353.5

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις ακόλουθες τιμές αναφοράς για τον καθορισμό των στόχων 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1. Οποιοδήποτε κράτος μέλος υποβάλει στόχο που 
αποκλίνει από την τιμή του πίνακα πρέπει να δώσει επαρκή αιτιολόγηση

Τροπολογία 1558
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα -I (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εκατ. ΤΙΠ)
Κράτος μέλος 2007 Προβολή στο 

2020
Μείωση Απόλυτη μείωση

Βέλγιο 50,2 53,4 π.π. π.π.

Βουλγαρία 19,3 21,8 π.π. π.π.

Τσεχική 
Δημοκρατία 43,6 45,6 π.π. π.π.

Δανία 20,2 20,0 π.π. π.π.

Γερμανία 314,9 299,9 π.π. π.π.

Εσθονία 5,9 5,6 π.π. π.π.

Ιρλανδία 15,8 18,7 π.π. π.π.

Ελλάδα 32,6 36,0 π.π. π.π.

Ισπανία 138,9 162,8 π.π. π.π.

Γαλλία 254,8 276,4 π.π. π.π.

Ιταλία 173,3 208,8 π.π. π.π.
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Κύπρος 2,7 2,8 π.π. π.π.

Λετονία 4,7 6,8 π.π. π.π.

Λιθουανία 7,8 9,7 π.π. π.π.

Λουξεμβούργο 4,6 5,6 π.π. π.π.

Ουγγαρία 24,7 29,6 π.π. π.π.

Μάλτα 0,9 0,9 π.π. π.π.

Κάτω Χώρες 70,3 75,7 π.π. π.π.

Αυστρία 32,0 36,4 π.π. π.π.

Πολωνία 93,1 109,8 π.π. π.π.

Πορτογαλία 23,8 30,0 π.π. π.π.

Ρουμανία 37,5 50,1 π.π. π.π.

Σλοβενία 7,0 8,8 π.π. π.π.

Σλοβακία 16,8 20,3 π.π. π.π.

Φινλανδία 36,2 37,4 π.π. π.π.

Σουηδία 48,1 55,8 π.π. π.π.

Ηνωμένο 
Βασίλειο 212,2 213,5 π.π. π.π.

EE 1691,9 1842,2 π.π. π.π.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατανάλωση ενέργειας το 2007 και οι προβλέψεις για το 2020 βασίζονται στο μοντέλο 
PRIMES. Η πραγματική μείωση έμεινε κενή, προκειμένου να παραμείνει ανοιχτό προς 
συζήτηση το πώς θα κατανεμηθούν οι εξοικονομήσεις σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 1559
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος I – στοιχείο β – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

C ο λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς C ο λόγος της παραγόμενης ηλεκτρικής 
ενέργειας προς τη συνολική ποσότητα 
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θερμότητα θερμότητας με συνυπολογισμό της 
περαιτέρω μετατροπής

Or. pl

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 1560
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος I – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν διαφορετικό συντελεστή, 
εφόσον μπορούν να τον δικαιολογήσουν.

Or. en

Τροπολογία 1561
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την υλοποίηση και εφαρμογή των 
γενικών αρχών για τον υπολογισμό της 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή, 
τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις 
αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές που 
θεσπίστηκαν με την απόφαση 
2008/952/ΕΚ.

Κατά την υλοποίηση και εφαρμογή των 
γενικών αρχών για τον υπολογισμό της 
ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή, 
τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις 
αναλυτικές κατευθυντήριες γραμμές που 
θεσπίστηκαν με το εγχειρίδιο για τον 
προσδιορισμό της συνδυασμένης 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας 
(CEN/CENELEC-CWA 45547) ή τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταφορά 
της οδηγίας 2004/8/ΕΚ –Μάρτιος 2007.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η μέθοδος υπολογισμού που βασίζεται στην 2008/952/ΕΚ δεν είναι αρκετά συγκεκριμένη και 
δεν περιλαμβάνει τύπους υπολογισμού· συνεπώς, προτείνονται δύο κατευθυντήριες γραμμές που 
περιλαμβάνουν μεθόδους υπολογισμού και παραδείγματα.

Τροπολογία 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner,

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια

Μεθοδολογία υπολογισμού για τους 
εθνικούς στόχους εξοικονόμησης 

ενέργειας
Η Επιτροπή, όταν προτείνει εθνικούς 
στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, 
χρησιμοποιεί το σενάριο αναφοράς για 
την πρόβλεψη της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020 με βάση 
το μοντέλο Primes 2007, λαμβάνοντας 
υπόψη ειδικές παραμέτρους όπως η 
εθνική οικονομική διάρθρωση, το σχετικό 
σημείο εκκίνησης, και οι κλιματικές 
συνθήκες. Εφαρμόζεται η ακόλουθη 
μεθοδολογία:
Πρόβλεψη βάσης με το μοντέλο Primes 
2007 όσον αφορά το 2020 σε εκατομμύρια 
ΤΙΠ – 20% εξοικονομήσεις
Οι στόχοι μείωσης σε απόλυτους 
αριθμούς, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
επίπεδό τους του 2007 όσον αφορά την 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, 
περιλαμβάνουν συντελεστές διόρθωσης 
για τις ακόλουθες κατηγορίες:
- ανώτατο όριο μείωσης για την ομάδα 
των εννέα χωρών της ΕΕ με το 
χαμηλότερο πραγματικό κατά κεφαλήν 
εισόδημα ανά νοικοκυριό (L9[1]),
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- ανώτατο όριο μείωσης για την ομάδα 
των 15 χωρών που είναι επιλέξιμες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ταμείου 
Συνοχής (C15),
- ανώτατο όριο μείωσης για οιαδήποτε 
χώρα,
- κατώτατο όριο μείωσης για 
οποιαδήποτε χώρα που δεν είναι 
επιλέξιμη για το Ταμείο Συνοχής (ΕΕ-27 
μείον C15[2]),
- κατώτατο όριο μείωσης για κάθε χώρα 
που είναι επιλέξιμη για το ταμείο Συνοχής 
(C15),
- ανώτατο όριο απόλυτης αύξησης στην 
κατανάλωση ενέργειας.
Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 1, να εκφράζουν τον 
εθνικό τους στόχο για εξοικονόμηση 
ενέργειας σε απόλυτες τιμές, ως στόχο 
έντασης ενέργειας εκφρασμένο σε τόνους 
ισοδυνάμου πετρελαίου κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας ανά εκατομμύριο 
ευρώ ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε 
τιμές 2005.
_________________
[1] L9: Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία, 
Πολωνία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, 
Σλοβακία και Τσεχική Δημοκρατία, βλ. 
EUROSTAT, Statistics in focus, 16/2011.
[2] C15:  Οι χώρες L9 συν τις Σλοβενία, 
Πορτογαλία, Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρο και 
Ισπανία.

Or. en

Τροπολογία 1563
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – στοιχείο α – σημείο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– η παραγωγή από εγκαταστάσεις 
αποτέφρωσης που χρησιμοποιούνται για 
την επεξεργασία αστικών στερεών 
αποβλήτων, αν η ενεργειακή απόδοσή 
τους είναι ίση ή μεγαλύτερη των 
κατωφλίων που αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΙΙ R1* της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.

Or. en

Τροπολογία 1564
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – στοιχείο β – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

CHP Eη η ηλεκτρική απόδοση της 
συμπαραγωγής η οποία ορίζεται ως η 
ετησίως παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια 
από συμπαραγωγή διαιρούμενη δια της 
ποσότητας καυσίμων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του 
συνόλου της παραγόμενης ωφέλιμης 
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από 
συμπαραγωγή. Εάν μια μονάδα 
συμπαραγωγής παράγει μηχανική 
ενέργεια, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από συμπαραγωγή μπορεί να 
προσαυξηθεί κατά μια πρόσθετη ποσότητα 
που αντιπροσωπεύει την ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας που ισοδυναμεί με 
την ποσότητα μηχανικής ενέργειας. Αυτή η 
πρόσθετη ποσότητα δεν δημιουργεί 
δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 10.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl
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Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 1565
Adam Gierek

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – στοιχείο β – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ref Eη η τιμή απόδοσης αναφοράς για 
χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 1566
Paul Rübig

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – στοιχείο στ – εδάφιο 3 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Οι τιμές αναφοράς για τη χωριστή 
παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας αντικατοπτρίζουν τον μέσο 
φόρτο του σταθμού συμπαραγωγής στη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού θα μπορούσε 
να οδηγήσει στη μερική χρήση σταθμών μεγάλης απόδοσης. Αυτή η μειωμένη χρήση έχει ως 
αποτέλεσμα και τη μείωση της απόδοσης του σταθμού. Πρέπει να εφαρμοστεί, συνεπώς, ένας 
χωριστός παράγοντας για την αξία αναφοράς της παραγωγής ηλεκτρισμού που θα 
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αντικατοπτρίζει τον φόρτο λειτουργίας των σταθμών συμπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρισμού.

Τροπολογία 1567
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για την 
αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και κτιρίων 
από δημόσιους φορείς

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για την 
αγορά ή ενοικίαση προϊόντων, υπηρεσιών 
και κτιρίων από δημόσιους φορείς

Or. en

Τροπολογία 1568
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια:

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια λαμβάνοντας 
υπόψη τη σχέση κόστους ωφελείας, την 
οικονομική και πρακτική δυνατότητα 
εκτέλεσης και την τεχνική 
καταλληλότητα, καθώς και τον επαρκή 
ανταγωνισμό:

Or. en

Τροπολογία 1569
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III  – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια:

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια, θέτοντας 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ως 
τεχνικές προδιαγραφές :

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός των μηχανισμών για την ενσωμάτωση απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης 
στις διαδικασίες δημοσίων προμηθειών συμβάλλει στη δημιουργία μεγαλύτερης ασφάλειας 
δικαίου για τις δημόσιες αρχές. Η χρήση τεχνικών προδιαγραφών είναι ο αποτελεσματικότερος 
τρόπος για να εξασφαλιστεί η αγορά ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, υπηρεσιών και 
κτιρίων.

Τροπολογία 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III  – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια:

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια,
λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους 
ωφελείας, καθώς και την επάρκεια του 
ανταγωνισμού:

Or. en

Τροπολογία 1571
Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια:

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια τηρούν τα 
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ακόλουθα –στον βαθμό που το επιτρέπει 
η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών 
και εφόσον τηρείται η αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης: 

Or. de

Τροπολογία 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια:

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις εξής κατευθυντήριες 
γραμμές:

Or. en

Τροπολογία 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια:

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια τηρούν τα 
ακόλουθα, στο πλαίσιο της τήρησης της 
αρχής της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης:

Or. de

Τροπολογία 1574
Angelika Niebler
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια:

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια λαμβάνουν 
κατάλληλα υπόψη τις ακόλουθες 
κατευθυντήριες γραμμές:

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την τροπολογία στο άρθρο 5, κατά τις δημόσιες προμήθειες πρέπει πέρα από το 
κριτήριο της ενεργειακής απόδοσης να λαμβάνονται υπόψη κι άλλα στοιχεία, προκειμένου να 
είναι δυνατή η σωστή στάθμιση των κριτηρίων επιλογής και να τηρείται η αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τροπολογία 1575
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια:

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια θα πρέπει 
να:

Or. ro

Τροπολογία 1576
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν 
προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια:

Οι δημόσιοι φορείς που αγοράζουν ή 
ενοικιάζουν προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια:
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Or. en

Τροπολογία 1577
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη την αποτελεσματικότητα ως προς 
το κόστος, τις οικονομικές δυνατότητες 
και την τεχνική καταλληλότητα, καθώς 
και τον επαρκή ανταγωνισμό·

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 1578
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη την αποτελεσματικότητα ως προς 

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν τα κριτήρια για να
ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης· Οι δημόσιοι 
φορείς μπορούν να λαμβάνουν παράλληλα 
υπόψη την αποτελεσματικότητα ως προς 
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το κόστος, τις οικονομικές δυνατότητες 
και την τεχνική καταλληλότητα, καθώς 
και τον επαρκή ανταγωνισμό·

το κόστος και τις οικονομικές 
δυνατότητες, χρησιμοποιώντας κριτήρια 
ανάθεσης στο πλαίσιο των οποίων η 
ενεργειακή απόδοση θα είναι τουλάχιστον 
ισοβαρής με το κριτήριο του κόστους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός των μηχανισμών για την ενσωμάτωση απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης 
στις διαδικασίες δημοσίων προμηθειών συμβάλλει στη δημιουργία μεγαλύτερης ασφάλειας 
δικαίου για τις δημόσιες αρχές. Η χρήση τεχνικών προδιαγραφών είναι ο αποτελεσματικότερος 
τρόπος για να εξασφαλιστεί η αγορά ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, υπηρεσιών και 
κτιρίων. Για να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος και τις οικονομικές δυνατότητες, που αναφέρονται στο σημείο α), οι δημόσιες αρχές 
μπορούν να χρησιμοποιούν κριτήρια ανάθεσης.

Τροπολογία 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη την αποτελεσματικότητα ως προς 
το κόστος, τις οικονομικές δυνατότητες 
και την τεχνική καταλληλότητα, καθώς 
και τον επαρκή ανταγωνισμό·

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι 
υπάρχουν τουλάχιστον τρεις εθνικοί 
προμηθευτές και η αποτελεσματικότητα 
ως προς το κόστος για τον κύκλο ζωής 
είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην επόμενη 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης·

Or. en
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Τροπολογία 1580
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, τις οικονομικές δυνατότητες και 
την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό·

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, θα πρέπει να αγοράζουν 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα 
κατάλληλα υπόψη σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας της προμήθειας την 
αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος, 
τις οικονομικές δυνατότητες και την 
τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα καθοριζόμενα κριτήρια, πέρα από την ενεργειακή απόδοση, μπορεί να έχουν σημασία σε 
διάφορα στάδια της διαδικασίας προμηθειών, και συνεπώς πρέπει να σταθμίζονται διαφορετικά 
σε κάθε επιμέρους στάδιο.

Τροπολογία 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
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σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, τις οικονομικές δυνατότητες και 
την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό·

σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 1582
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, τις οικονομικές δυνατότητες και 
την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό·

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στις 
υψηλότερες κατηγορίες ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, τις οικονομικές δυνατότητες και 
την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό·

Or. fr

Τροπολογία 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Urutchev, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, τις οικονομικές δυνατότητες και 
την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό·

εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει 
να αγοράζουν αποκλειστικά προϊόντα που 
πληρούν το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο 
ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη την 
αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος, 
τις οικονομικές δυνατότητες και την 
τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 1584
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, τις οικονομικές δυνατότητες και 
την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό·

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν κυρίως προϊόντα 
που πληρούν το κριτήριο σύμφωνα με το 
οποίο ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη την 
αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος, 
τις οικονομικές δυνατότητες και την 
τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό·

Or. ro

Τροπολογία 1585
Frédérique Ries
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, τις οικονομικές δυνατότητες και 
την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον 
επαρκή ανταγωνισμό·

α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάμει 
της οδηγίας 2010/30/EΕ ή οδηγίας της 
Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
92/75/ΕΟΚ, αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα που πληρούν το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο ανήκουν στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
την αποτελεσματικότητα ως προς το 
κόστος, τις επιπτώσεις στην υγεία, τις 
οικονομικές δυνατότητες και την τεχνική 
καταλληλότητα, καθώς και τον επαρκή 
ανταγωνισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προβληματισμοί σχετικά με την υγεία θα πρέπει να λαμβάνονται εξίσου υπόψη όταν 
λαμβάνεται απόφαση για αγορά, ούτως ώστε να ευνοείται, για παράδειγμα, η αγορά προϊόντων 
που δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες για την ανθρώπινη υγεία.

Τροπολογία 1586
Ioan Enciu

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από 
το στοιχείο α) καλύπτεται από εκτελεστικό 
μέτρο δυνάμει της οδηγίας 2009/125/EΚ 
που εγκρίθηκε μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, αγοράζουν 
αποκλειστικά προϊόντα τα οποία 
συμμορφώνονται προς τα κριτήρια 
αναφοράς για την ενεργειακή απόδοση που 
προσδιορίζονται στο εν λόγω εκτελεστικό 
μέτρο·

β) εάν ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από 
το στοιχείο α) καλύπτεται από εκτελεστικό 
μέτρο δυνάμει της οδηγίας 2009/125/EΚ 
που εγκρίθηκε μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, αγοράζουν κυρίως
προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται προς 
τα κριτήρια αναφοράς για την ενεργειακή 
απόδοση που προσδιορίζονται στο εν λόγω 
εκτελεστικό μέτρο·
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Or. ro

Τροπολογία 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Vladimir Urutchev

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από 
το στοιχείο α) καλύπτεται από εκτελεστικό 
μέτρο δυνάμει της οδηγίας 2009/125/EΚ 
που εγκρίθηκε μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, αγοράζουν 
αποκλειστικά προϊόντα τα οποία 
συμμορφώνονται προς τα κριτήρια 
αναφοράς για την ενεργειακή απόδοση που 
προσδιορίζονται στο εν λόγω εκτελεστικό 
μέτρο·

β) εάν ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από 
το στοιχείο α) καλύπτεται από εκτελεστικό 
μέτρο δυνάμει της οδηγίας 2009/125/EΚ 
που εγκρίθηκε μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, οι δημόσιοι φορείς θα 
πρέπει να αγοράζουν αποκλειστικά 
προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται προς 
τα κριτήρια αναφοράς για την ενεργειακή 
απόδοση που προσδιορίζονται στο εν λόγω 
εκτελεστικό μέτρο·

Or. en

Τροπολογία 1588
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αγοράζουν προϊόντα εξοπλισμού 
γραφείου που καλύπτονται από την 
απόφαση [2006/1005/EΚ] του Συμβουλίου 
τα οποία συμμορφώνονται προς απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που δεν είναι 
λιγότερο αυστηρές από τις απαιτήσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα Γ της 
συμφωνίας που επισυνάπτεται στην εν 
λόγω απόφαση·

γ) θα πρέπει να αγοράζουν προϊόντα 
εξοπλισμού γραφείου που καλύπτονται 
από την απόφαση [2006/1005/EΚ] του 
Συμβουλίου τα οποία συμμορφώνονται 
προς απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης 
που δεν είναι λιγότερο αυστηρές από τις 
απαιτήσεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα Γ της συμφωνίας που 
επισυνάπτεται στην εν λόγω απόφαση·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την τροπολογία στο άρθρο 5, κατά τις δημόσιες προμήθειες πρέπει πέρα από το 
κριτήριο της ενεργειακής απόδοσης να λαμβάνονται υπόψη κι άλλα στοιχεία, προκειμένου να 
είναι δυνατή η σωστή στάθμιση των κριτηρίων επιλογής και να μπορεί να τηρείται η αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τροπολογία 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) αγοράζουν προϊόντα εξοπλισμού 
γραφείου που καλύπτονται από την 
απόφαση [2006/1005/EΚ] του Συμβουλίου 
τα οποία συμμορφώνονται προς απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που δεν είναι 
λιγότερο αυστηρές από τις απαιτήσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα Γ της 
συμφωνίας που επισυνάπτεται στην εν 
λόγω απόφαση·

γ) οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να 
αγοράζουν προϊόντα εξοπλισμού γραφείου 
που καλύπτονται από την απόφαση 
[2006/1005/EΚ] του Συμβουλίου τα οποία 
συμμορφώνονται προς απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που δεν είναι 
λιγότερο αυστηρές από τις απαιτήσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα Γ της 
συμφωνίας που επισυνάπτεται στην εν 
λόγω απόφαση·

Or. en

Τροπολογία 1590
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα Αν με βάση τα εθνικά πρότυπα 
ενεργειακής απόδοσης και/ή τα 
καθεστώτα σήμανσης της ενεργειακής 
απόδοσης εξοπλισμός πληροφορικής και 
επικοινωνιών αποδεικνύεται 
αποτελεσματικότερος από ό,τι 



AM\884003EL.doc 77/108 PE475.997

EL

αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ 
παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της 
οδηγίας, οι δημόσιοι φορείς πρέπει να 
αγοράζουν αυτόν τον εξοπλισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η μέγιστη δυνατή αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
αξιοποιείται κάθε συσκευή της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών που έχει 
ήδη χαρακτηριστεί υψηλής απόδοσης από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 1591
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αγοράζουν αποκλειστικά ελαστικά που 
συμμορφώνονται προς το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο έχουν την 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης καυσίμων, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1222/200940. Η 
απαίτηση αυτή δεν εμποδίζει τους 
δημόσιους φορείς να αγοράζουν ελαστικά 
με την υψηλότερη κατηγορία πρόσφυσης 
σε υγρό οδόστρωμα ή κατηγορία 
εξωτερικού θορύβου κύλισης όταν 
δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας ή 
δημόσιας υγείας·

δ) αγοράζουν αποκλειστικά ελαστικά που 
συμμορφώνονται προς το κριτήριο που
ορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού
(EΚ) αριθ. 1222/200940, όταν αυτά είναι 
διαθέσιμα στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 1592
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αγοράζουν αποκλειστικά ελαστικά που 
συμμορφώνονται προς το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο έχουν την 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης καυσίμων, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1222/200940. Η 
απαίτηση αυτή δεν εμποδίζει τους 
δημόσιους φορείς να αγοράζουν ελαστικά 
με την υψηλότερη κατηγορία πρόσφυσης 
σε υγρό οδόστρωμα ή κατηγορία 
εξωτερικού θορύβου κύλισης όταν 
δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας ή 
δημόσιας υγείας·

δ) θα πρέπει να αγοράζουν αποκλειστικά 
ελαστικά που συμμορφώνονται προς το 
κριτήριο σύμφωνα με το οποίο έχουν την 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης καυσίμων, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1222/200940. Η 
απαίτηση αυτή δεν εμποδίζει τους 
δημόσιους φορείς να αγοράζουν ελαστικά 
με την υψηλότερη κατηγορία πρόσφυσης 
σε υγρό οδόστρωμα ή κατηγορία 
εξωτερικού θορύβου κύλισης όταν 
δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας ή 
δημόσιας υγείας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την τροπολογία στο άρθρο 5, κατά τις δημόσιες προμήθειες πρέπει πέρα από το 
κριτήριο της ενεργειακής απόδοσης να λαμβάνονται υπόψη κι άλλα στοιχεία, προκειμένου να 
είναι δυνατή η σωστή στάθμιση των κριτηρίων επιλογής και να μπορεί να τηρείται η αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τροπολογία 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) αγοράζουν αποκλειστικά ελαστικά που
συμμορφώνονται προς το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο έχουν την 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης καυσίμων, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1222/200940. Η 
απαίτηση αυτή δεν εμποδίζει τους 
δημόσιους φορείς να αγοράζουν ελαστικά 
με την υψηλότερη κατηγορία πρόσφυσης 
σε υγρό οδόστρωμα ή κατηγορία 

δ) οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να 
αγοράζουν αποκλειστικά ελαστικά που 
συμμορφώνονται προς το κριτήριο 
σύμφωνα με το οποίο έχουν την 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης καυσίμων, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1222/2009. Η 
απαίτηση αυτή δεν εμποδίζει τους 
δημόσιους φορείς να αγοράζουν ελαστικά 
με την υψηλότερη κατηγορία πρόσφυσης 
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εξωτερικού θορύβου κύλισης όταν 
δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας ή 
δημόσιας υγείας·

σε υγρό οδόστρωμα ή κατηγορία 
εξωτερικού θορύβου κύλισης όταν 
δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας ή 
δημόσιας υγείας·

Or. en

Τροπολογία 1594
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) απαιτούν, στις οικείες προσκλήσεις 
σύναψης συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών, από τους παρόχους 
υπηρεσιών να χρησιμοποιούν, για τους 
σκοπούς της παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών, αποκλειστικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), κατά 
την παροχή των υπόψη υπηρεσιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1595
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) απαιτούν, στις οικείες προσκλήσεις 
σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 
από τους παρόχους υπηρεσιών να 
χρησιμοποιούν, για τους σκοπούς της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, 
αποκλειστικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), κατά 
την παροχή των υπόψη υπηρεσιών·

ε) μπορούν να απαιτούν, στις οικείες 
προσκλήσεις σύναψης συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών, από τους παρόχους 
υπηρεσιών να χρησιμοποιούν, για τους 
σκοπούς της παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών, αποκλειστικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), κατά 
την παροχή των υπόψη υπηρεσιών·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την τροπολογία στο άρθρο 5, κατά τις δημόσιες προμήθειες πρέπει πέρα από το 
κριτήριο της ενεργειακής απόδοσης να λαμβάνονται υπόψη κι άλλα στοιχεία, προκειμένου να 
είναι δυνατή η σωστή στάθμιση των κριτηρίων επιλογής και να μπορεί να τηρείται η αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τροπολογία 1596
Herbert Reul

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) απαιτούν, στις οικείες προσκλήσεις 
σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 
από τους παρόχους υπηρεσιών να 
χρησιμοποιούν, για τους σκοπούς της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, 
αποκλειστικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), κατά 
την παροχή των υπόψη υπηρεσιών·

ε) απαιτούν, στις οικείες προσκλήσεις 
σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 
από τους παρόχους υπηρεσιών να 
χρησιμοποιούν, για τους σκοπούς της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, 
αποκλειστικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ), κατά 
την παροχή των υπόψη υπηρεσιών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στον τομέα των μεταφορών είναι σχεδόν αδύνατον –ή εξαιρετικά δαπανηρό- να εξεταστεί αν οι 
πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν τα πλέον αποδοτικά από ενεργειακή άποψη ελαστικά. 
Συνεπώς, το στοιχείο δ) θα πρέπει να απαλειφθεί.

Τροπολογία 1597
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) απαιτούν, στις οικείες προσκλήσεις 
σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 

ε) απαιτούν, στις οικείες προσκλήσεις 
σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 
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από τους παρόχους υπηρεσιών να 
χρησιμοποιούν, για τους σκοπούς της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, 
αποκλειστικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), κατά 
την παροχή των υπόψη υπηρεσιών·

από τους παρόχους υπηρεσιών να 
χρησιμοποιούν, για τους σκοπούς της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, 
αποκλειστικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), κατά 
την παροχή των υπόψη υπηρεσιών· κατά 
τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών, οι δημόσιοι φορείς 
αξιολογούν τη δυνατότητα σύναψης 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων 
ενεργειακής απόδοσης, όπως αναφέρεται 
στο στοιχείο β) του άρθρου 14·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σημαντική επιδίωξη της παρούσας οδηγίας είναι να ενισχυθεί η αγορά ενεργειακών υπηρεσιών, 
ώστε να να μοχλευθούν τα ιδιωτικά κεφάλαια για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση. Έχει 
συνεπώς καίρια σημασία να ενθαρρυνθούν οι δημόσιοι φορείς να συνάπτουν συμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων μέτρων για την επίτευξη των οριζόμενων στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας.

Τροπολογία 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) απαιτούν, στις οικείες προσκλήσεις 
σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, 
από τους παρόχους υπηρεσιών να 
χρησιμοποιούν, για τους σκοπούς της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, 
αποκλειστικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), κατά 
την παροχή των υπόψη υπηρεσιών·

ε) οι δημόσιοι φορείς πρέπει να απαιτούν, 
στις οικείες προσκλήσεις σύναψης 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, από τους 
παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν, 
για τους σκοπούς της παροχής των εν λόγω 
υπηρεσιών, αποκλειστικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), κατά 
την παροχή των υπόψη υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 1599
Marita Ulvskog

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αγοράζουν ή νοικιάζουν αποκλειστικά 
κτίρια που πληρούν τουλάχιστον τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 4
παράγραφος 1. Η συμμόρφωση προς τις 
εν λόγω απαιτήσεις εξακριβώνεται μέσω 
των πιστοποιητικών ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 11 
της οδηγίας 2010/31/EΕ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1600
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αγοράζουν ή νοικιάζουν αποκλειστικά 
κτίρια που πληρούν τουλάχιστον τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1. Η συμμόρφωση προς τις εν 
λόγω απαιτήσεις εξακριβώνεται μέσω των 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

στ) κατά την αγορά και την ενοικίαση 
κτιρίων λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη 
την κατηγορία ενεργειακής απόδοσής 
τους, όπως επίσης λαμβάνουν επαρκώς 
υπόψη την οικονομικότητα, την 
οικονομική σκοπιμότητα και την τεχνική 
καταλληλότητα, και τον ανταγωνισμό 
στην περιοχή του φορέα τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Η συμμόρφωση προς τις 
εν λόγω απαιτήσεις εξακριβώνεται μέσω 
των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 11 της 
οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. de
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Τροπολογία 1601
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αγοράζουν ή νοικιάζουν αποκλειστικά 
κτίρια που πληρούν τουλάχιστον τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1. Η συμμόρφωση προς τις εν 
λόγω απαιτήσεις εξακριβώνεται μέσω των 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

στ) με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται 
στο άρθρο 9, παράγραφος 1, της οδηγίας 
2010/31/ΕΕ, αγοράζουν ή νοικιάζουν 
αποκλειστικά κτίρια που πληρούν 
τουλάχιστον τις απαιτήσεις που ορίζονται 
για τις υψηλότερες κατηγορίες 
ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στη χώρα όπου 
βρίσκεται το κτίριο. Η συμμόρφωση προς 
τις εν λόγω απαιτήσεις εξακριβώνεται 
μέσω των πιστοποιητικών ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 11 
της οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. en

Τροπολογία 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αγοράζουν ή νοικιάζουν αποκλειστικά 
κτίρια που πληρούν τουλάχιστον τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1. Η συμμόρφωση προς τις εν 
λόγω απαιτήσεις εξακριβώνεται μέσω των 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

στ) αγοράζουν ή συνάπτουν νέες 
συμβάσεις ενοικίασης αποκλειστικά όσον 
αφορά κτίρια που πληρούν τουλάχιστον τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1, ή θα τις πληρούν όταν 
αρχίσει η χρήση τους. Η συμμόρφωση 
προς τις εν λόγω απαιτήσεις εξακριβώνεται 
μέσω των πιστοποιητικών ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 11 
της οδηγίας 2010/31/EΕ.
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Or. en

Τροπολογία 1603
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αγοράζουν ή νοικιάζουν αποκλειστικά 
κτίρια που πληρούν τουλάχιστον τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1. Η συμμόρφωση προς τις εν 
λόγω απαιτήσεις εξακριβώνεται μέσω των 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

στ) θα πρέπει να αγοράζουν ή νοικιάζουν 
αποκλειστικά κτίρια που πληρούν 
τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Η 
συμμόρφωση προς τις εν λόγω απαιτήσεις 
εξακριβώνεται μέσω των πιστοποιητικών 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 11 της οδηγίας 2010/31/EΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την τροπολογία στο άρθρο 5, κατά τις δημόσιες προμήθειες πρέπει πέρα από το 
κριτήριο της ενεργειακής απόδοσης να λαμβάνονται υπόψη κι άλλα στοιχεία, προκειμένου να 
είναι δυνατή η σωστή στάθμιση των κριτηρίων επιλογής και να μπορεί να τηρείται η αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τροπολογία 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αγοράζουν ή νοικιάζουν αποκλειστικά 
κτίρια που πληρούν τουλάχιστον τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1. Η συμμόρφωση προς τις εν 
λόγω απαιτήσεις εξακριβώνεται μέσω των 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που 

στ) οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να 
αγοράζουν ή νοικιάζουν αποκλειστικά 
κτίρια που πληρούν τουλάχιστον τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1. Η συμμόρφωση προς τις εν 
λόγω απαιτήσεις εξακριβώνεται μέσω των 
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αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 
2010/31/EΕ.

Or. en

Τροπολογία 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν με την 
επιφύλαξη των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 
2004/17/ΕΚ και των ενδεχόμενων 
μελλοντικών αναθεωρήσεων των οδηγιών 
αυτών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, οι 
οδηγίες αυτές υπερισχύουν έναντι του 
παρόντος παραρτήματος.

Or. en

Τροπολογία 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί η 
αποδοτικότητα ως προς το κόστος, η 
οικονομική δυνατότητα και η τεχνική 
καταλληλότητα ή η επάρκεια του 
ανταγωνισμού για τα προϊόντα που 
περιγράφονται στα στοιχεία α) έως δ), οι 
δημόσιοι φορείς μπορούν να αγοράζουν 
τα επόμενα καλύτερα προϊόντα από την 
άποψη της ενεργειακής απόδοσης που 
ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις 
αυτές·
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Or. en

Τροπολογία 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

το στοιχείο στ) δεν ισχύει για την αγορά ή 
ενοικίαση κτιρίων επισήμως 
προστατευόμενων ως μερών 
συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής 
τους αξίας·

Or. en

Τροπολογία 1608
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ενοικιάζουν ή 
αγοράζουν μόνο κτίρια που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της ανώτατης κατηγορίας 
ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές 
ορίζονται στη χώρα όπου βρίσκεται το 
κτίριο.

Or. en

Τροπολογία 1609
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κτίρια που θα ενοικιάσουν ή θα 
αγοράσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
στο μέλλον πρέπει να κατατάσσονται στη 
βέλτιστη διαθέσιμη κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κτίρια που θα ενοικιάσουν ή θα 
αγοράσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
στο μέλλον πρέπει να κατατάσσονται στη 
βέλτιστη διαθέσιμη κατηγορία 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 1611
András Gyürk

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – υποσημείωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

[3] Ισχύει όταν η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας με 
χρήση μιας προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή με γνώμονα την τελική κατανάλωση 
ενέργειας. Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν τον προκαθορισμένο συντελεστή 2,5. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
διαφορετικό συντελεστή, εφόσον μπορούν να τον δικαιολογήσουν. 
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Τροπολογία

[3] Ισχύει όταν η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας με 
χρήση μιας προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή με γνώμονα την τελική κατανάλωση 
ενέργειας. Για εξοικονομήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν προτερότιμο συντελεστή 2,5, ο οποίος αποδίδει την τρέχουσα εκτιμώμενη
μέση απόδοση θερμοηλεκτρικής παραγωγής στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν διαφορετικό συντελεστή, εφόσον οι σταθμοί είναι αποδοτικότεροι, και 
προσαρμόζουν τον συντελεστή αυτόν τακτικά.

Or. en

Τροπολογία 1612
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – υποσημείωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

[3] Ισχύει όταν η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας με 
χρήση μιας προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή με γνώμονα την τελική κατανάλωση 
ενέργειας. Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν τον προκαθορισμένο συντελεστή 2,5. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
διαφορετικό συντελεστή, εφόσον μπορούν να τον δικαιολογήσουν. 

Τροπολογία

[3] Ισχύει όταν η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας με 
χρήση μιας προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή με γνώμονα την τελική κατανάλωση 
ενέργειας. Για εξοικονομήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν προτερότιμο συντελεστή 2,5, ο οποίος αποδίδει την τρέχουσα εκτιμώμενη μέση 
απόδοση θερμοηλεκτρικής παραγωγής στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
διαφορετικό συντελεστή, εφόσον μπορούν να τον δικαιολογήσουν. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να εφαρμόζουν διαφορετικό συντελεστή, εφόσον οι σταθμοί είναι αποδοτικότεροι. Ο 
συντελεστής αυτός πρέπει να ενημερώνεται τακτικά.

Or. en

Τροπολογία 1613
Britta Thomsen



AM\884003EL.doc 89/108 PE475.997

EL

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – υποσημείωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

[3] Ισχύει όταν η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας με 
χρήση μιας προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή με γνώμονα την τελική κατανάλωση 
ενέργειας. Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν τον προκαθορισμένο συντελεστή 2,5. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
διαφορετικό συντελεστή, εφόσον μπορούν να τον δικαιολογήσουν. 

Τροπολογία

[3] Ισχύει όταν η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας με 
χρήση μιας προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή με γνώμονα την τελική κατανάλωση 
ενέργειας. Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν τον προκαθορισμένο συντελεστή 2,5. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
διαφορετικό συντελεστή, εφόσον μπορούν να τον δικαιολογήσουν, ή εφόσον ένας τέτοιος 
συντελεστής ορίζεται ήδη στην εθνική νομοθεσία τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε ορισμούς που έχουν ήδη θεσπιστεί και ισχύουν για τη 
μετατροπή της ηλεκτρικής σε όρους πρωτογενούς ενέργειας.

Τροπολογία 1614
Henri Weber

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 1615
Bendt Bendtsen
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση

διαγράφεται

Τα ακόλουθα μέτρα θεωρείται ότι 
αποσκοπούν σε βραχυπρόθεσμη 
εξοικονόμηση:
a) διανομή ή εγκατάσταση ενεργειακά 
αποδοτικών λαμπτήρων φθορισμού 
συνεπτυγμένων διαστάσεων·
β) διανομή ή εγκατάσταση ενεργειακά 
αποδοτικών τηλεφώνων καταιονιστήρα 
(ντους)·
γ) ενεργειακοί έλεγχοι·
δ) εκστρατείες ενημέρωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περισσότερες από τις προτεινόμενες βραχυπρόθεσμες εξοικονομήσεις είτε καλύπτονται από 
τον οικολογικό σχεδιασμό, είτε δεν θα προσέφεραν από μόνες τους (π.χ. ενημερωτικές 
εκστρατείες) κάποια εξοικονόμηση, αφού η εξοικονόμηση προέρχεται συνήθως από εκστρατείες 
σχετικά με προϊόντα (π.χ. οικιακές ηλεκτρικές συσκευές), εκτός από λίγες πρωτοβουλίες (π.χ. 
μείωση της θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων, απώλειες  από τη λειτουργία σε αναμονή 
κ.λπ.), των οποίων η αξιολόγηση είναι συχνά δύσκολη και δαπανηρή.

Τροπολογία 1616
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – εισαγωγικό μέρος (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παρακάτω είναι οι κατευθυντήριες 
αρχές οι οποίες χρησιμοποιούνται από τα 
κράτη μέλη κατά τον υπολογισμό της 
εξοικονόμησης ενέργειας που υπερβαίνει 
εκείνην που θα είχε προκύψει 
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φυσιολογικά.

Or. en

Τροπολογία 1617
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση

1. Μέτρα που δεν συνυπολογίζονται για 
την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης 
ενέργειας

Or. en

Τροπολογία 1618
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ακόλουθα μέτρα θεωρείται ότι 
αποσκοπούν σε βραχυπρόθεσμη 
εξοικονόμηση:

Τα ακόλουθα μέτρα εξαιρούνται από τον 
υπολογισμό του στόχου εξοικονόμησης 
ενέργειας:

Or. en

Τροπολογία 1619
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) διανομή ή εγκατάσταση ενεργειακά 
αποδοτικών λαμπτήρων φθορισμού 

διαγράφεται
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συνεπτυγμένων διαστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 1620
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εκστρατείες ενημέρωσης. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1621
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) διανομή και εγκατάσταση οικιακών 
συσκευών της υψηλότερης κατηγορίας 
ενεργειακής απόδοσης, που έχουν 
επιτύχει ποσοστό διείσδυσης στην αγορά 
μεγαλύτερο από 15% αλλά μικρότερο από 
30%.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι συσκευές με διείσδυση στην αγορά μεταξύ 15% και 30% μπορούν να χαρακτηριστούν 
«βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας».

Τροπολογία 1622
Mario Pirillo
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) διανομή ή εγκατάσταση έξυπνων 
μετρητών·

Or. it

Τροπολογία 1623
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Υπολογισμός εξοικονόμησης ενέργειας 2. Μεθοδολογία εξοικονόμησης ενέργειας

Κατά τον υπολογισμό της εξοικονόμησης 
ενέργειας στα εθνικά καθεστώτα 
επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής 
απόδοσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
διάρκεια ζωής των μέτρων. Σε 
περίπτωση που δεν καθορίζονται εθνικές 
τιμές για τη διάρκεια ζωής, εφαρμόζονται 
οι προκαθορισμένες τιμές του σημείου 4. 
Τα υπόχρεα μέρη μπορούν να 
χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες μεθόδους για τον υπολογισμό 
της εξοικονόμησης ενέργειας για τους 
σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 2: 

Τα υπόχρεα μέρη μπορούν να 
χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες μεθόδους για τον υπολογισμό 
της εξοικονόμησης ενέργειας για τους 
σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 2:

a) εκτιμήσεις μηχανικού· a) προβλεπόμενη εξοικονόμηση, 
αναφορικά με τα αποτελέσματα 
προηγούμενων ενεργειακών βελτιώσεων 
σε παρόμοιες εγκαταστάσεις υπό 
ανεξάρτητη παρακολούθηση. Για τον 
προσδιορισμό της προβλεπόμενης 
εξοικονόμησης εφαρμόζονται οι αρχές 
που ορίζονται στο στοιχείο 3. Η γενική 
προσέγγιση ονομάζεται "εκ των 
προτέρων"·

β) μέτρηση· β) καταμετρημένη εξοικονόμηση, όπου η 
εξοικονόμηση από την εγκατάσταση ενός 
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μέτρου, ή μιας δέσμης μέτρων, 
προσδιορίζεται με την καταγραφή της 
πραγματικής μείωσης στη χρήση 
ενέργειας, λαμβάνοντας κατάλληλα 
υπόψη παράγοντες όπως ο βαθμός 
πληρότητας, τα επίπεδα παραγωγής και 
οι κλιματικές συνθήκες, που μπορούν να 
επηρεάσουν την κατανάλωση. Η γενική 
προσέγγιση ονομάζεται "εκ των 
υστέρων"·

γ) πρότυπες τιμές και διάρκεια ζωής που 
τα κράτη μέλη έχουν εγκρίνει σε σαφή και 
σταθερή βάση. Οι εν λόγω τιμές 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Η 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την 
τροποποίηση των εν λόγω τιμών, εάν 
ενδέχεται να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό 
ή εάν επιδιώκουν λιγότερο φιλόδοξους 
στόχους από τις προκαθορισμένες τιμές 
και διάρκεια ζωής των σημείων 3 και 4. 

γ) κλιμακωτή εξοικονόμηση, όπου θα 
μπορούσε να είναι κατάλληλη η χρήση 
εκτιμήσεων μηχανικού για την 
εξοικονόμηση, αν είναι δύσκολη ή 
δυσανάλογα δαπανηρή η απόκτηση 
ισχυρών δεδομένων από μετρήσεις, π.χ. 
αντικατάσταση ενός συμπιεστή ή 
ηλεκτρικού κινητήρα διαφορετικής 
κατάταξης σε kWh από ό,τι εκείνος για 
τον οποίο υπάρχουν ανεξάρτητες 
μετρήσεις όσον αφορά την εξοικονόμηση.

δ) τις προκαθορισμένες τιμές και τη 
διάρκεια ζωής των σημείων 3 και 4 όταν 
δεν έχουν θεσπιστεί εθνικές πρότυπες 
τιμές και διάρκεια ζωής. 

δ) εξοικονόμηση σύμφωνα με έρευνα, 
όπου προσδιορίζεται η ανταπόκριση των 
καταναλωτών σε συμβουλές, 
ενημερωτικές εκστρατείες ή "έξυπνες" 
μετρήσεις. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιείται μόνο για εξοικονόμηση 
που προκύπτει από αλλαγές στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών. Δεν 
μπορεί να χρησιμοποιείται για 
εξοικονόμηση που προκύπτει από την 
εγκατάσταση υλικών μέτρων 
εξοικονόμησης. Η εξοικονόμηση από 
εγκαταστάσεις πρέπει να υπολογίζεται 
είτε από καταλόγους προβλεπόμενης 
εξοικονόμησης, είτε με εκτιμήσεις 
μηχανικού. Όταν επιλέγεται η 
προβλεπόμενη εξοικονόμηση, αποκλείεται 
η χρήση εκτιμήσεων μηχανικού.

Or. en

Τροπολογία 1624
Fiona Hall
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εκτιμήσεις μηχανικού· α) κλιμακωτή εξοικονόμηση, όπου θα 
μπορούσε να είναι κατάλληλη η χρήση 
εκτιμήσεων μηχανικού για την 
εξοικονόμηση, αν είναι δύσκολη ή 
δυσανάλογα δαπανηρή η απόκτηση 
ισχυρών δεδομένων από μετρήσεις, π.χ. 
αντικατάσταση ενός συμπιεστή ή 
ηλεκτρικού κινητήρα διαφορετικής 
κατάταξης σε kWh από ό,τι εκείνος για 
τον οποίο υπάρχουν ανεξάρτητες 
μετρήσεις όσον αφορά την εξοικονόμηση·

Or. en

Τροπολογία 1625
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a a) προβλεπόμενη εξοικονόμηση, 
αναφορικά με τα αποτελέσματα 
προηγούμενων ενεργειακών βελτιώσεων 
σε παρόμοιες εγκαταστάσεις υπό 
ανεξάρτητη παρακολούθηση. Η γενική 
προσέγγιση ονομάζεται "εκ των 
προτέρων"·

Or. en

Τροπολογία 1626
Fiona Hall

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέτρηση· β) καταμετρημένη εξοικονόμηση, όπου η 
εξοικονόμηση από την εγκατάσταση ενός 
μέτρου, ή μιας δέσμης μέτρων, 
προσδιορίζεται με την καταγραφή της 
πραγματικής μείωσης στη χρήση 
ενέργειας, λαμβάνοντας κατάλληλα 
υπόψη παράγοντες όπως ο βαθμός 
πληρότητας, τα επίπεδα παραγωγής και 
οι κλιματικές συνθήκες, που μπορούν να 
επηρεάσουν την κατανάλωση. Η γενική 
προσέγγιση ονομάζεται "εκ των 
υστέρων"·

Or. en

Τροπολογία 1627
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέτρηση· β) παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, 
έλεγχος και μέτρηση·

Or. en

Τροπολογία 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέτρηση· β) μέτρηση, εξοπλισμό μέτρησης

Or. en
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Τροπολογία 1629
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a) Εφαρμοστέες αρχές για τον 
υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας
Κατά τον προσδιορισμό της 
εξοικονόμησης ενέργειας, όσον αφορά ένα 
μέτρο ενεργειακής απόδοσης, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:
a) Υπολογίζεται μόνο η η εξοικονόμηση 
που είναι επιπρόσθετη εκείνης η οποία 
αναμένεται από ένα μέσο πωλούμενο 
προϊόν. Για τον προσδιορισμό της 
πρόσθετης εξοικονόμησης ενέργειας 
λαμβάνονται κατάλληλα υπόψη τα εξής:
i. η κυρίαρχη ενεργειακή απόδοση και 
ενεργειακό σήμα των μέτρων ιστού 
(τοίχοι, οροφές, πατώματα, πόρτες και
παράθυρα) στο υπάρχον κτιριακό 
απόθεμα·
ii. οι ισχύοντες κανονισμοί όσον αφορά 
τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης των νέων κτιρίων ή οχημάτων 
ή την απόσυρση ορισμένων προϊόντων, 
π.χ. απαγόρευση ορισμένων λαμπτήρων 
πυράκτωσης που σημαίνει ότι οι 
συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού έχουν 
γίνει ο κανόνας·
iii. οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που ισχύουν στην ΕΕ για 
σχετικά με την ενέργεια προϊόντα, όπως 
ορίζονται στην οδηγία της ΕΕ για τον 
οικολογικό σχεδιασμό·
iv. οι κυρίαρχες πωλήσεις και οι τάσεις 
των πωλήσεων στην αγορά, όσον αφορά 
προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια, 
στα κράτη μέλη όπου ισχύουν κριτήρια 
ενεργειακής σήμανσης·
β) οι δραστηριότητες του υπόχρεου 
μέρους πρέπει αποδεδειγμένα να οδηγούν 
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στην επίτευξη της δηλούμενης 
εξοικονόμησης·
γ) λαμβάνεται κατάλληλα υπόψη η 
βελτίωση της άνεσης, λόγω της 
εγκατάστασης μέτρων, για παράδειγμα η 
μεγαλύτερη άνεση μετά την εγκατάσταση 
μέτρων θερμομόνωσης·
δ) μόνο αν η εξοικονόμηση κατά την 
τελική χρήση έχει τεκμηριωθεί, μπορούν 
να ισχυρισθούν την επίτευξή της 
περισσότερα του ενός υπόχρεα μέρη·
ε) η εξοικονόμηση που προκύπτει ως 
αποτέλεσμα άλλων τοπικών, 
περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών 
μέτρων πολιτικής δεν μπορεί να 
συνυπολογίζεται: για παράδειγμα, οι 
ισχύοντες οικοδομικοί κανονισμοί·
στ) για να συνυπολογισθούν οι κλιματικές 
διακυμάνσεις μεταξύ περιοχών, τα κμη 
μπορούν να επιλέξουν να προσαρμόσουν 
την εξοικονόμηση προς μια σταθερή 
τιμή, ή να ορίσουν διαφορετικές τιμές 
εξοικονόμησης ενέργειας αναλόγως των 
θερμοκρασιακών διακυμάνσεων μεταξύ 
περιοχών· η προσαρμογή πρέπει να 
αποσαφηνισθεί και να γίνει δεκτή από την 
Επιτροπή το αργότερο τρεις μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας·
ζ) όταν τα μέτρα έχουν ως αποτέλεσμα 
αλλαγές στην κατανάλωση περισσότερων 
του ενός ειδών καυσίμων, λαμβάνεται 
κατάλληλα υπόψη το περιεχόμενο του 
καυσίμου αυτού σε πρωτογενή ενέργεια, 
όπως ορίζεται στο Παράρτημα IV·
η) κατά τον υπολογισμό της 
εξοικονόμησης ενέργειας καμβάνεται 
υπόψη ο κύκλος ζωής των μέτρων·
θ) όταν τα μέτρα οδηγούν σε 
επιταχυνόμενη αντικατάσταση 
εξοπλισμού, προϊόντων ή 
κατασκευαστικών στοιχείων, λαμβάνεται 
κατάλληλα υπόψη η διάρκεια της 
εξοικονόμησης ενέργειας σε σύγκριση με 
την κατανάλωση ενέργειας του αρχικού 
εξοπλισμού, αλλά μόνο για το υπόλοιπο 
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του κύκλου ζωής του αρχικού 
εξοπλισμού·
ι) επιτρέπονται οι μεμονωμένες ή 
ομαδικές ενέργειες των υπόχρεων μερών, 
που έχουν ως στόχο τη διατηρήσιμη 
μετατροπή προϊόντων, εξοπλισμού ή 
αγορών για την επίτευξη υψηλότερου 
επιπέδου ενεργειακής απόδοσης·
ια) κατά την προώθηση της εφαρμογής 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι διατηρούνται οι ποιοτικές 
προδιαγραφές για τα προϊόντα, τις 
υπηρεσίες και την εγκατάσταση των 
μέτρων. Εάν δεν υφίστανται τέτοιες 
προδιαγραφές, τα κράτη μέλη εργάζονται 
με τα υπόχρεα μέρη για τη θέσπισή τους.
Ο υπολογισμός της εξοικονόμησης 
ενέργειας αναθεωρείται το πολύ κάθε δύο 
χρόνια, ώστε να συνυπολογίζονται οι 
ρυθμιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Or. en

Τροπολογία 1630
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β) Κοινοποίηση της μεθοδολογίας
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τη λεπτομερή μεθοδολογία που 
προτείνουν για τη λειτουργία του 
καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης. Η κοινοποίηση 
αυτή περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με:
a) τα υπόχρεα μέρη
β) τους στοχευόμενους τομείς
γ) το επίπεδο του στόχου εξοικονόμησης 
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ενέργειας
δ) τη διάρκεια της περιόδου υποχρέωσης
ε) τις επιλέξιμες κατηγορίες μέτρων
στ) τη μεθοδολογία του υπολογισμού, 
περιλαμβανομένου του τρόπου 
προσδιορισμού της προσθετικότητας και 
της σημαντικότητας
ζ) τους χρόνους ζωής των μέτρων
η) την προσέγγιση που θα χρησιμοποιηθεί 
για την αντιμετώπιση των κλιματικών 
διακυμάνσεων εντός του κράτους μέλους 
θ) τη μεταχείριση των καυσίμων με 
διαφορετικό περιεχόμενο άνθρακα ή 
πρωτογενούς ενέργειας
ι) τις ποιοτικές προδιαγραφές
ια) τα πρωτόκολλα παρακολούθησης και 
επαλήθευσης
ιβ) τα πρωτόκολλα ελέγχου.
Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την 
τροποποίηση των μεθοδολογιών, εάν 
ενδέχεται να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό 
ή εάν είναι λιγότερο ακριβείς από ό,τι 
αντίστοιχα καθεστώτα σε άλλα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 1631
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1632
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 3 – σημείο 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1633
Bernd Lange

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 3 – σημείο 3.1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
Από την 1η Δεκεμβρίου 2013
Κατηγορία A Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/έτος): προς 
καθορισμό
Κατηγορία A+ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/έτος) προς 
καθορισμό
Κατηγορία A++ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/έτος) προς 
καθορισμό
Κατηγορία A+++ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/έτος) προς 
καθορισμό

Or. de

Αιτιολόγηση

Όταν εγκριθεί η οδηγία, το παράρτημα V(3) θα πρέπει να συμφωνεί προς το τρέχον επίπεδο 
εφαρμογής της σήμανσης ενεργειακής κατανάλωσης. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός για τη 
σήμανση ενεργειακής κατανάλωσης των οικιακών στεγνωτηρίων ρούχων θα εκδοθεί σύντομα, 
και οι προβλεπόμενη εξοικονόμηση θα πρέπει να αντιστοιχεί στην πιο πρόσφατη εκδοχή των 
κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης.
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Τροπολογία 1634
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 3 – σημείο 3.2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μοναδιαία εξοικονόμηση ενέργειας από 
την αντικατάσταση των GLS (λαμπτήρες
πυρακτώσεως γενικής χρήσεως)42 από 
CFL (συνεπτυγμένων διαστάσεων 
λαμπτήρες φθορισμού) 16 kWh/έτος

διαγράφεται

__________________
42 Υπηρεσία γενικού φωτισμού ή 
λαμπτήρες νήματος βολφραμίου 

Or. en

Τροπολογία 1635
Britta Thomsen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προκαθορισμένη διάρκεια ζωής
Μέτρο βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης με 
αντικατάσταση 
κατασκευαστικού στοιχείου

Προκαθορισμ
ένη διάρκεια 
ζωής σε έτη

Λέβητας - συμπύκνωση 20
Λέβητας – άμεση εκκένωση 20
Καυστήρες, πετρελαίου και 
αερίου

10

Εξοπλισμός ελέγχου 15-20
Σύστημα ελέγχου – κεντρικό 15-25
Σύστημα ελέγχου– θάλαμος 
ελέγχου

15-25

διαγράφεται
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Έλεγχος θερμότητας: 
βαλβίδες ελέγχου, αυτόματες

10

Μετρητές 10

Or. en

Τροπολογία 1636
Claude Turmes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vα
Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να 

περιλαμβάνουν οι ενεργειακοί έλεγχοι και 
τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης

Οι ενεργειακοί έλεγχοι και τα συστήματα 
ενεργειακής διαχείρισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 πρέπει να περιλαμβάνουν και 
να τηρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα 
κριτήρια:
1. Τα συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης, που πρέπει να 
περιλαμβάνουν και ενεργειακούς 
ελέγχους, περιλαμβάνουν σαφή 
ενεργειακή πολιτική τόσο σε επίπεδο 
επιχείρησης όσο και σε επίπεδο μονάδας, 
με σχέδια δράσης που περιλαμβάνουν 
επενδύσεις, προϋπολογισμούς και 
δραστηριότητες, καθώς επίσης σαφείς 
ιεραρχήσεις ευθύνης και λογοδοσίας για 
την ενεργειακή κατανάλωση και τη 
βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων, 
έως και τα κορυφαία επίπεδα διοίκησης.
2. Οι ενεργειακοί έλεγχοι και τα 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης 
πρέπει να περιλαμβάνουν σαφώς 
καθορισμένους στόχους για τη βελτίωση 
και τη διατήρηση της ενεργειακής 
απόδοσης των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών με τρόπο οικονομικό, 
λαμβάνοντας υπόψη την αντοχή σε 
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περιβαλλοντικούς παράγοντες, και στα 
πλαίσια της τεχνικής σκοπιμότητας. Οι 
ενεργειακοί έλεγχοι για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και νοικοκυριά είναι 
συνήθως λιγότερο σύνθετοι και 
απαιτείται να διενεργούνται με μικρότερη 
συχνότητα από ό,τι εκείνοι που 
διενεργούνται σε μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις και μεγαλύτερα κτίρια [1]. 
Ωστόσο, τα γενικά κριτήρια ποιότητας 
που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα 
ισχύουν εξίσου για τους ενεργειακούς 
ελέγχους στις ΜΜΕ και τα νοικοκυριά.
3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι και τα 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης 
πρέπει να βασίζονται σε ενημερωμένες 
μετρήσεις δεδομένων λειτουργίας όσον 
αφορά την κατανάλωση ενέργειας και τα 
χαρακτηριστικά φορτίου (για την 
ηλεκτρική ενέργεια), που να μπορούν να 
αποθηκευτούν ώστε να είναι δυνατή η εκ 
των υστέρων ανάλυση της απόδοσης. Οι 
έλεγχοι πρέπει να εκτείνονται στις ροές 
ενέργειας προς και από τα εξωτερικά 
όρια του συστήματος των συγκεκριμένων 
επιχειρήσεων, μονάδων ή κτιρίων. 
Πρέπει συνεπώς να περιλαμβάνουν τη 
συνολική ενεργειακή κατανάλωση της 
μονάδας, καθώς και την κατανάλωση 
των επιμέρους διεργασιών, υπηρεσιών 
και συστημάτων, όπως επίσης 
ενεργειακές κατηγορίες (ατμός, καύσιμο, 
ηλεκτρικό ρεύμα), και στοιχεία και 
εκτιμήσεις για το προηγούμενο, το τρέχον 
και το μελλοντικό κόστος λειτουργίας. Τα 
δεδομένα πρέπει να προσαρμόζονται για 
εξωγενείς επιδράσεις όπως οι καιρικές 
συνθήκες, η βιομηχανική παραγωγή, κ.λπ.
4. Οι ενεργειακοί έλεγχοι για μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις και μεγαλύτερα κτίρια 
πρέπει να διενεργούνται σε μακροσκοπικό 
επίπεδο, για τον προσδιορισμό των 
συνολικών ενεργειακών ροών προς και 
από τις επιχειρήσεις και τα κτίρια, αλλά 
και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, για 
επιμέρους τεχνικά συστήματα, διεργασίες 
και εξοπλισμό στα πλαίσια του 
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συστήματος, με πληρότητα και 
συστηματικά, με ανεξαρτησία, διαφάνεια 
και αντικειμενικότητα, σε διαστήματα 
τριών και δύο ετών, αντίστοιχα, με 
ετήσια υποβολή εκθέσεων στις 
επιχειρήσεις. Οι επισκέψεις επιτόπου 
πρέπει να συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα 
των ελέγχων αυτών.
5. Οι ενεργειακοί έλεγχοι πρέπει επίσης να 
είναι αντιπροσωπευτικοί, προκειμένου να 
συλλέγονται αξιόπιστα και σημαντικά 
στοιχεία, να είναι δυνατόν να 
αναπαραχθούν, να είναι αναλογικοί, και 
να μπορούν να εντοπιστούν και να 
επαληθευτούν.
6. Οι ενεργειακοί έλεγχοι και τα 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης 
βασίζονται, όπου είναι δυνατόν, σε 
ανάλυση κόστους κύκλου ζωής (LCCA) 
και όχι σε απλές περιόδους επιστροφής 
(SPP), προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψη οι μακροπρόθεσμες 
εξοικονομήσεις, οι εναπομένουσες αξίες 
των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και τα 
ποσοστά αναπροσαρμογής.
7. Όλοι οι ενεργειακοί ελεγκτές και οι 
φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων 
ενεργειακής διαχείρισης (εσωτερικοί ή 
εξωτερικοί) πρέπει να είναι 
πιστοποιημένοι και/ή διαπιστευμένοι από 
το κράτος μέλος ή την τοπική κυβέρνηση.
8. Οι εσωτερικοί ενεργειακοί ελεγκτές και 
οι εσωτερικοί φορείς εκμετάλλευσης 
συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης 
πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο, 
προκειμένου να εξασφαλίζονται και να 
διατηρούνται η ικανότητα, η συνείδηση, 
η επικοινωνία και η προσήλωση 
εσωτερικά στις επιχειρήσεις και τα κτίρια 
που υπόκεινται σε ενεργειακό έλεγχο ή 
διαχείριση.
9. Η επιλογή και η διαστασιολόγηση όλου 
του νέου και του αντικαθιστάμενου
εξοπλισμού χρήσης ενέργειας, οι 
διεργασίες και τα άλλα μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας πρέπει να 
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περιλαμβάνουν οικονομική ανάλυση, 
ανάλυση συμπεριφοράς και τεχνική 
ανάλυση, όπως επίσης προτάσεις και 
σχέδια για ενέργειες συνέχειας και 
επαλήθευσης σε σχέση με τον αντίκτυπο 
της εφαρμογής των μέτρων. Πρέπει να 
αναφέρονται και άλλα πιθανά μη 
ενεργειακά οφέλη, όπως η αύξηση της 
παραγωγικότητας και η μείωση του 
κόστους συντήρησης, καθώς επίσης οι 
τεχνικές αλληλεπιδράσεις και συνεργίες 
μεταξύ των συνδυασμένων μέτρων.
10. Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι 
«επενδυτικού επιπέδου»υπό την έννοια 
ότι οι οικονομικοί υπολογισμοί για τα 
προτεινόμενα μέτρα πρέπει να είναι 
επαρκώς λεπτομερείς και επικυρωμένοι 
ώστε να παρέχουν στους δυνητικούς 
επενδυτές (εσωτερικούς και εξωτερικούς) 
και στις φορολογικές και οικονομικές 
αρχές σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις 
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, 
τις ταμειακές ροές και την καθαρή 
παρούσα αξία των προτεινόμενων μέτρων 
και δεσμών μέτρων, και τους 
αντίστοιχους τεχνικούς και οικονομικούς 
κινδύνους.
11. Οι ενεργειακοί έλεγχοι και τα 
συστήματα διαχείρισης ενέργειας, καθώς 
και οι συστάσεις τους, πρέπει να 
βασίζονται σε επανεξέταση του 
καθεστώτος του κτιρίου, της μονάδας, 
του συστήματος και της διεργασίας, με 
σύγκριση προς τα ισχύοντα συστήματα 
μέτρησης επιδόσεων και βέλτιστων 
πρακτικών, και προς τις διαρκώς 
επικαιροποιούμενες καταστάσεις 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών (BAT 
στα BREF της ΟΠΕΡ [2], για 
παράδειγμα) για τον συγκεκριμένο τομέα 
και υποτομέα. 
12. Τα ήδη χρησιμοποιούμενα ή 
προτεινόμενα μέτρα για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης σε καμία 
περίπτωση δεν θέτουν σε αμφισβήτηση 
τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και 
ασφάλειας, όπως αυτούς για τις 
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κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου ή 
για την πυρασφάλεια, κατά την 
εφαρμογή, τη λειτουργία ή την 
κατοίκηση, ούτε και τους λοιπούς 
ρυθμιστικούς περιορισμούς.
[3] Η χρήση του EN ISO 50001 
(Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας) 
μπορεί να αναγνωρίζεται ως μέσο για τη 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις του 
άρθρου 7 της παρούσας οδηγίας, εφόσον 
η εφαρμογή του προτύπου σε επιχειρήσεις 
και κτίρια πληροί επίσης τα κριτήρια που 
ορίζονται στις παραγράφους 1-12 του 
παρόντος Παραρτήματος [3].
[1] Στην οδηγία αριθ. 2010/31/ΕΕ, της 
19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων, η συχνότητα των 
ενεργειακών ελέγχων των κτιρίων 
ορίζεται με τις προϋποθέσεις για την 
απόκτηση του πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης, απαραίτητο μέρος 
των οποίων αποτελούν οι ενεργειακοί 
έλεγχοι.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
[3] Η χρήση του pr EN 16247-1 
(Ενεργειακοί Έλεγχοι) μπορεί επίσης να 
αναγνωρίζεται ως μέσο για τη 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις του 
άρθρου 7 της παρούσας οδηγίας, εφόσον 
η εφαρμογή του προτύπου σε επιχειρήσεις 
και κτίρια πληροί επίσης τα κριτήρια που 
ορίζονται στις παραγράφους 1-12 του 
παρόντος Παραρτήματος κατά την 
επίσημη υιοθέτηση του προτύπου.
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Τροπολογία 1637
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα V σημείο β)
Ελάχιστες απαιτήσεις μέτρησης και 

επαλήθευσης της εξοικονόμησης 
ενέργειας δυνάμει του άρθρου 6

1. το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας 
πρέπει να υπολογίζεται ανά τομέα
2. τα αποτελέσματα εξοικονόμησης 
πρέπει να υπολογίζονται ανά 
προτεινόμενο μέτρο, στη βάση μιας 
προσέγγισης από τη βάση προς την 
κορυφή, με διάκριση μεταξύ 
εφαρμοζόμενων, νέων και σχεδιαζόμενων 
μέτρων
3. τα συνολικά αποτελέσματα 
εξοικονόμησης από όλα τα μέτρα πρέπει 
να συσχετίζονται προς τον εθνικό στόχο, 
σε συμφωνία με την εφαρμοζόμενη 
τομεακή δομή
4. η ετήσια εξοικονόμηση 
παρακολουθείται στη βάση στατιστικών 
δεδομένων και συγκρίνεται προς τον 
στόχο
5. όταν η παρακολούθηση δείχνει 
παρεκκλίσεις από την πορεία προς την 
επίτευξη του στόχου, τα μέτρα τίθενται 
σε χωριστή παρακολούθηση και 
προσαρμόζονται αναλόγως.
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