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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ενέργεια τον Φεβρουάριο 2011 τόνισε ότι «ο στόχος του 
20% που έχει τεθεί για την ενεργειακή απόδοση ως το 2020, αν και δεν έχει δρομολογηθεί 
ακόμη, πρέπει να υλοποιηθεί. Γι' αυτό απαιτείται αποφασιστική δράση ώστε να αξιοποιηθούν 
οι σοβαρές δυνατότητες για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, στις μεταφορές, στα 
προϊόντα και στις παραγωγικές διαδικασίες».

Τα κτίρια πρέπει να κατέχουν κεντρική θέση στην πολιτική της ΕΕ για την ενεργειακή 
απόδοση, καθώς περίπου 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας (και 36% των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου) προέρχεται από σπίτια, γραφεία, καταστήματα και άλλα κτίρια.  
Επιπροσθέτως, τα κτίρια εμπεριέχουν το δεύτερο κατά σειρά μεγαλύτερο αναξιοποίητο 
αποδοτικό από πλευράς κόστους δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας μετά τον ενεργειακό 
τομέα.

Το αποδοτικό από πλευράς κόστους δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας  στον κτιριακό 
τομέα (δηλαδή που καλύπτει τόσο οικιστικά όσο και μη οικιστικά κτίρια) εκτιμάται σε 65 
εκατ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ)1, που αντιστοιχούν σε συνολική ανάγκη 
επένδυσης περίπου 587 δισ. € για την περίοδο 2011-2020. Τούτο μεταφράζεται σε ανάγκη 
επένδυσης περίπου 60 δισ. € κατ’ έτος για να υλοποιηθεί αυτό το δυναμικό εξοικονόμησης 
ενέργειας. 

Η συντάκτρια γνωμοδότηση συνιστά, επομένως, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να έχουν 
την ευελιξία να αποφασίσουν εάν θέλουν να επικεντρώσουν τις επενδύσεις τους σε σχέση με 
την ενεργειακή απόδοση στις δημόσιες υποδομές και/ή στον στεγαστικό τομέα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις που 

β) τις επενδύσεις για να επιτευχθεί μείωση 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 

                                               
1 Βλ. Έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με την χρηματοοικονομική στήριξη για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων· Eichhammer, W. και άλλοι: Μελέτη για το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στα κράτη 
μέλη της ΕΕ, υποψήφιες χώρες και χώρες ΕΟΧ. 2009· Wesselink, B. και άλλοι: Εξοικονόμηση Ενέργειας 2020 
– Πώς να τριπλασιασθεί ο αντίκτυπος των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας στην Ευρώπη. Έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για το Κλίμα , 2010
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εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

δραστηριότητες που εμπίπτουν στο
παράρτημα 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση
Σαφέστερη διατύπωση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη στέγαση. γ) τη στέγαση εκτός από την προώθηση 
της ενεργειακής απόδοσης και της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε την τροπολογία στο άρθρο 3(α) - (iii)

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) με τη στήριξη της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές·

iii) με στήριξη της ενεργειακής απόδοσης 
και των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας 
στις δημόσιες υποδομές και στον 
στεγαστικό τομέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται περισσότερη ελαστικότητα στις προτεραιότητες επένδυσης για το θέμα αυτό.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) με την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλά
επίπεδα τάσης·

(iv) με την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος σε επίπεδα
χαμηλής και μεσαίας τάσης·

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) με την προαγωγή των στρατηγικών για
χαμηλές εκπομπές άνθρακα στις αστικές 
περιοχές·

v) με την προαγωγή των στρατηγικών για
χαμηλές εκπομπές άνθρακα σε όλους τους 
τύπους εδαφών, ιδιαίτερα στις αστικές 
περιοχές, περιλαμβανομένης της 
προώθησης της αειφόρου αστικής 
κινητικότητας, των καθαρών δημόσιων 
μεταφορών και των μέτρων προσαρμογής 
σχετικά με τον μετριασμό των 
επιπτώσεων·

Or. en


