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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ
C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))
(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2011)0370),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 194, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0168/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη/τις αιτιολογημένες γνώμες που 
υποβλήθηκε/υποβλήθηκαν από το/τα [όνομα εθνικού κοινοβουλίου/ονόματα εθνικών 
κοινοβουλίων] στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το 
σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων(A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με άλλο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε 
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, όπως τα σχέδια που εκπονούνται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το 
Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και 
ολοκληρωμένες πολεοδομικές 
προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τις 
μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια ή 
στους τρόπους μεταφοράς. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να ενθαρρύνουν τους δήμους και 
τους λοιπούς δημόσιους φορείς να 
εγκρίνουν ολοκληρωμένα και βιώσιμα 
σχέδια ενεργειακής απόδοσης με σαφείς 
στόχους, να επιδιώξουν τη συμμετοχή των 
πολιτών στην εκπόνηση και εφαρμογή 
τους και να τους ενημερώσουν επαρκώς 
για το περιεχόμενο και την πρόοδό τους 
στην επίτευξη των στόχων. Τα σχέδια 
αυτά μπορούν να αποφέρουν σημαντική 
εξοικονόμηση ενέργειας, ειδικά αν 
υλοποιηθούν με συστήματα ενεργειακής 
διαχείρισης που επιτρέπουν τους οικείους 
δημόσιους φορείς να διαχειρίζονται 
καλύτερα την ενεργειακή τους 
κατανάλωση. Πρέπει να ενθαρρύνεται η 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πόλεων, 
κωμοπόλεων και λοιπών δημόσιων 
φορέων με αντικείμενο τις πλέον 
καινοτόμες εμπειρίες.

(16) Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι 
φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε 
εφαρμογή ολοκληρωμένες προσεγγίσεις 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον 
ενεργειακό εφοδιασμό, παραδείγματος 
χάριν μέσω σχεδίων δράσης για βιώσιμη 
ενέργεια, όπως τα σχέδια που εκπονούνται 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το 
Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και 
ολοκληρωμένες πολεοδομικές 
προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τις 
μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια ή 
στους τρόπους μεταφοράς, προκειμένου 
να σχεδιαστούν «πόλεις και περιφέρειες 
με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας». Στο 
πλαίσιο της έννοιας των «πόλεων και 
περιφερειών με χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας» τα ενεργειακά θέματα 
θεωρούνται ζωτική συνιστώσα της 
αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης 
ενταγμένη στις τοπικές διαδικασίες 
δημοκρατικής διακυβέρνησης. Ως 
προϋπόθεση για τα ολοκληρωμένα και 
βιώσιμα σχέδια ενεργειακής απόδοσης, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν
τις τοπικές αρχές να ορίσουν τέτοιου 
είδους στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
με βάση το διάλογο με το κοινό της 
περιοχής, τους εμπορικούς και 
κοινωνικούς εταίρους. Τα κράτη μέλη 
πρέπει εν συνεχεία να ενθαρρύνουν τους 
δήμους και τους λοιπούς δημόσιους φορείς 
να εγκρίνουν ολοκληρωμένα και βιώσιμα 
σχέδια ενεργειακής απόδοσης με σαφείς 
στόχους, να επιδιώξουν τη συμμετοχή
τοπικών φορέων και των πολιτών στην 
εκπόνηση και εφαρμογή τους και να τους 
ενημερώσουν επαρκώς για το περιεχόμενο 
και την πρόοδό τους στην επίτευξη των 
στόχων. Τα σχέδια αυτά μπορούν να 
αποφέρουν σημαντική εξοικονόμηση 
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ενέργειας, ειδικά αν υλοποιηθούν με 
συστήματα ενεργειακής διαχείρισης που 
επιτρέπουν τους οικείους δημόσιους 
φορείς να διαχειρίζονται καλύτερα την 
ενεργειακή τους κατανάλωση. Πρέπει να 
ενθαρρύνεται η ανταλλαγή εμπειριών 
μεταξύ πόλεων, κωμοπόλεων και λοιπών 
δημόσιων φορέων με αντικείμενο τις 
πλέον καινοτόμες εμπειρίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η εκτίμηση της δυνατότητας 
καθιέρωσης ενός καθεστώτος «λευκών 
πιστοποιητικών» σε επίπεδο Ένωσης 
κατέδειξε ότι, στην παρούσα κατάσταση, 
ένα τέτοιο καθεστώς θα δημιουργούσε 
υπερβολικό διοικητικό κόστος και ότι 
υπάρχει κίνδυνος η εξοικονόμηση 
ενέργειας να συγκεντρωθεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη και να μην καθιερωθεί σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ο τελευταίος 
στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, 
τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μέσω 
των εθνικών καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή 
άλλων εναλλακτικών μέτρων που 
επιτυγχάνουν το ίδιο μέγεθος 
εξοικονομούμενης ενέργειας. Η Επιτροπή 
πρέπει ωστόσο να καθορίσει, με πράξη 
κατ’ εξουσιοδότηση, τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες ένα κράτος μέλος θα 
μπορεί στο μέλλον να αναγνωρίζει την 
εξοικονόμηση ενέργειας που έχει 
επιτευχθεί σε άλλο κράτος μέλος. Είναι 
σκόπιμο οι φιλόδοξοι στόχοι των εν λόγω 
καθεστώτων να τεθούν σε ένα κοινό 

(18) Η εκτίμηση της δυνατότητας 
καθιέρωσης ενός καθεστώτος «λευκών 
πιστοποιητικών» σε επίπεδο Ένωσης 
κατέδειξε ότι, στην παρούσα κατάσταση, 
ένα τέτοιο καθεστώς θα δημιουργούσε 
υπερβολικό διοικητικό κόστος και ότι 
υπάρχει κίνδυνος η εξοικονόμηση 
ενέργειας να συγκεντρωθεί σε ορισμένα 
κράτη μέλη και να μην καθιερωθεί σε 
ολόκληρη την Ένωση. Ο τελευταίος 
στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα, 
τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μέσω 
των εθνικών καθεστώτων επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή 
άλλων εναλλακτικών μέτρων που 
επιτυγχάνουν το ίδιο μέγεθος 
εξοικονομούμενης ενέργειας. Το κοινό 
πλαίσιο πρέπει να παρέχει στις 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας του 
ενεργειακού τομέα τη δυνατότητα να 
παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες σε όλους 
τους τελικούς καταναλωτές, και όχι μόνο 
σε εκείνους στους οποίους πωλούν 
ενέργεια. Έτσι αυξάνεται ο ανταγωνισμός 
στην αγορά ενέργειας, διότι οι επιχειρήσεις 
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πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης, ενώ 
παράλληλα θα παρέχεται σημαντική 
ευελιξία στα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
πλήρως υπόψη την εθνική οργάνωση των 
παραγόντων της αγοράς, το συγκεκριμένο 
πλαίσιο του ενεργειακού τομέα και τις 
συνήθειες των τελικών καταναλωτών. Το 
κοινό πλαίσιο πρέπει να παρέχει στις 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας του 
ενεργειακού τομέα τη δυνατότητα να 
παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες σε όλους 
τους τελικούς καταναλωτές, και όχι μόνο 
σε εκείνους στους οποίους πωλούν 
ενέργεια. Έτσι αυξάνεται ο ανταγωνισμός 
στην αγορά ενέργειας, διότι οι επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας του ενεργειακού τομέα 
μπορούν να διαφοροποιούν το προϊόν τους 
παρέχοντας συμπληρωματικές ενεργειακές 
υπηρεσίες. Το κοινό πλαίσιο πρέπει να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στο εθνικό τους καθεστώς 
απαιτήσεις που επιδιώκουν κοινωνικούς 
σκοπούς, κυρίως προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι ευάλωτοι πελάτες 
έχουν πρόσβαση στα οφέλη της 
μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. 
Πρέπει επίσης να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εξαιρούν τις μικρές εταιρείες από 
την υποχρέωση ενεργειακής απόδοσης. Η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Νόμος για τις 
μικρές επιχειρήσεις» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

κοινής ωφέλειας του ενεργειακού τομέα 
μπορούν να διαφοροποιούν το προϊόν τους 
παρέχοντας συμπληρωματικές ενεργειακές 
υπηρεσίες. Το κοινό πλαίσιο πρέπει να 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
συμπεριλάβουν στο εθνικό τους καθεστώς 
απαιτήσεις που επιδιώκουν κοινωνικούς 
σκοπούς, κυρίως προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι ευάλωτοι πελάτες 
έχουν πρόσβαση στα οφέλη της 
μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. 
Πρέπει επίσης να επιτρέπει στα κράτη 
μέλη να εξαιρούν τις μικρές εταιρείες από 
την υποχρέωση ενεργειακής απόδοσης. Η 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Νόμος για τις 
μικρές επιχειρήσεις» θέτει τις αρχές που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα 
κράτη μέλη που αποφασίζουν να απέχουν 
από την υλοποίηση αυτής της 
δυνατότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση



PR\878374EL.doc PE472.358v01-00

EL

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τρόπο ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό. Η απαίτηση για ανεξαρτησία 
επιτρέπει τη διενέργεια των ελέγχων από 
εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, υπό τον 
όρο ότι αυτοί είναι εγκεκριμένοι ή
διαπιστευμένοι, ότι δεν εμπλέκονται άμεσα 
στην ελεγχόμενη δραστηριότητα, και ότι 
το κράτος μέλος έχει θέσει σε εφαρμογή 
ένα καθεστώς διασφάλισης και ελέγχου 
της ποιότητάς τους και επιβολής 
κυρώσεων εάν χρειαστεί.

(20) Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τρόπο ανεξάρτητο και οικονομικά 
αποδοτικό. Η απαίτηση για ανεξαρτησία 
επιτρέπει τη διενέργεια των ελέγχων από
επαγγελματίες παρόχους ενεργειακών 
υπηρεσιών καθώς και από εσωτερικούς 
εμπειρογνώμονες, υπό τον όρο ότι οι 
τελευταίοι είναι επίσης εγκεκριμένοι και/ή
διαπιστευμένοι, ότι δεν εμπλέκονται άμεσα 
στην ελεγχόμενη δραστηριότητα, και ότι 
το κράτος μέλος έχει θέσει σε εφαρμογή 
ένα καθεστώς διασφάλισης και ελέγχου 
της ποιότητάς τους και επιβολής 
κυρώσεων εάν χρειαστεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 
2020 και να προετοιμάσει το έδαφος για
περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής 
απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης 
χρονολογίας.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό 
πλαίσιο για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 
να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 
της Ένωσης για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας κατά 20%
τουλάχιστον έως το 2020 και να 
προετοιμάσει το έδαφος για πρόσθετη 
ενεργειακή απόδοση και για τα μέτρα 
εξοικονόμησης που απαιτούνται πέραν 
της προαναφερόμενης χρονολογίας, 
προκειμένου να επιτευχθεί έως το 2050 
μία οικονομία που θα βασίζεται σχεδόν εξ 
ολοκλήρου στις ανανεώσιμες πηγές 
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ενέργειας και θα είναι ενεργειακά 
αποδοτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία είναι η ευκαιρία να τιμήσει η Ευρώπη τις δεσμεύσεις των αρχηγών κρατών 
της ΕΕ όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα. Η επίτευξη μείωσης της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας της ΕΕ κατά 20% είναι η ελάχιστη απαίτηση προκειμένου να επιτευχθεί 
μια αυτάρκης, ενεργειακά αποδοτική και βασιζόμενη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
οικονομία έως το 2050. Η Επιτροπή εκτιμά ότι με τις σημερινές προσπάθειες ο στόχος θα 
επιτευχθεί μόνο κατά το ήμισυ, με αποτέλεσμα να σπαταλώνται, για παράδειγμα, 1.000 ευρώ 
ανά νοικοκυριό ετησίως. Η παρούσα οδηγία πρέπει να αντιστρέψει αυτή την τάση.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. «εξοικονόμηση ενέργειας κατά την 
τελική χρήση» : η ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας, η οποία 
προσδιορίζεται με τη μέτρηση και/ή τον 
κατ' εκτίμηση υπολογισμό της 
κατανάλωσης του τελικού καταναλωτή 
πριν και μετά την υλοποίηση ενός ή 
περισσότερων μέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης, με ταυτόχρονη 
εξασφάλιση εξομάλυνσης των 
εξωτερικών συνθηκών που επηρεάζουν 
την ενεργειακή κατανάλωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απαιτείται ορισμός της εξοικονόμησης ενέργειας. Ο εισηγητής προτείνει τη χρήση του ορισμού 
της οδηγίας για τις ενεργειακές υπηρεσίες.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12α. «συστάσεις για την υψηλή 
οικονομική απόδοση» : μέτρα με 
πενταετή περίοδο απόσβεσης που 
εντοπίζονται στο πλαίσιο ενεργειακού 
ελέγχου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 12 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12β. «λογαριασμός»: παραστατικό που 
δεν θεωρείται απαίτηση πληρωμής 
(τιμολόγιο)·

Or. en

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27α. «ριζική ανακαίνιση»: ανακαίνιση 
που μειώνει τόσο την παρεχόμενη 
ενέργεια όσο και την τελική κατανάλωση 
ενέργειας ενός κτιρίου κατά 75% 
τουλάχιστον σε σύγκριση με τα προ της 
ανακαίνισης επίπεδα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 27 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27β. «σταδιακή ριζική ανακαίνιση»: 
ανακαίνιση που μειώνει σε διαδοχικά 
στάδια την παρεχόμενη ενέργεια και την 
τελική κατανάλωση ενέργειας ενός 
κτιρίου συνολικά κατά 75% τουλάχιστον 
στο πλαίσιο ενός συνήθους κύκλου 
ανακαίνισης, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
ότι κανένα στάδιο δεν καθιστά ανέφικτα 
τα επόμενα στάδια και ότι δεν αυξάνει το 
κόστος τους·

Or. en

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη

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

Or. en



PR\878374EL.doc PE472.358v01-00

EL

Αιτιολόγηση
Χωρίς τους απαραίτητους μηχανισμούς χρηματοδότησης, τα μέτρα που προτείνει η οδηγία θα 
παραμείνουν ευσεβής πόθος, δεν θα δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας ούτε θα τονώσουν 
την καινοτομία. Συνεπώς, η προτεινόμενη οδηγία θα πρέπει να θεσπίζει μηχανισμούς 
χρηματοδότησης με τη χρήση υφιστάμενων ενωσιακών καναλιών χρηματοδότησης, π.χ. του 
ταμείου συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων, που θα πρέπει να προάγουν την ενεργειακή 
απόδοση ή τα ομόλογα έργων. Εθνικά έσοδα, π.χ. από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου για τη μόχλευση ιδιωτικού κεφαλαίου και οι υποχρεώσεις 
εξοικονόμησης, όπως θεσπίζονται στο άρθρο 6, μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν μεγάλο μέρος 
των απαιτούμενων κονδυλίων.

Τροπολογία11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι το 
εθνικό απόλυτο επίπεδο κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2020 είναι 
τουλάχιστον χαμηλότερο από το στόχο 
του όπως ορίζεται στην αριστερή στήλη 
του πίνακα του Παραρτήματος -Ι -
Μέρος Α. Οι υποχρεωτικοί αυτοί εθνικοί 
στόχοι συνάδουν με το στόχο της Ένωσης 
για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%
τουλάχιστον που αναφέρεται στο άρθρο 
1, ο οποίος επιτάσσει μείωση της 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας της 
ΕΕ  κατά 368 εκατομμύρια ΤΙΠ 
τουλάχιστον το 2020 σε σύγκριση με τις 
προβλέψεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία από τη νομοθεσία της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το κλίμα 
καταδεικνύει ότι απαιτούνται δεσμευτικοί στόχοι για τα κράτη μέλη. Με τους στόχους αυτούς 
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια, πολιτική δέσμευση και επενδυτική ασφάλεια. Τα συνολικά 
μακροοικονομικά και γεωπολιτικά πλεονεκτήματα των αυστηρών μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης για την οικονομία της ΕΕ και τους πολίτες δικαιολογούν δεσμευτικούς στόχους. Για 
την επίτευξη του στόχου αυτού της ΕΕ του 20% θα απαιτηθεί, σύμφωνα με την Επιτροπή, 
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μείωση κατά 368 εκατομμύρια ΤΙΠ τουλάχιστον το 2020 (πρωτογενής ενέργεια).

Τροπολογία12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα που 
είναι όντως σχεδιασμένα για να 
διασφαλίσουν ότι η κατανάλωσή τους σε 
πρωτογενή ενέργεια δεν υπερβαίνει αυτή 
που παρατίθεται στην ενδεικτική πορεία 
του Μέρους Β του παραρτήματος -Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης για το 2020, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εργαστούν προς μια ενδεικτική πορεία, δρομολογώντας την επίτευξη των 
στόχων τους. Τούτο θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εξασφαλίζει την αναγκαία παρακολούθηση 
και επαλήθευση για την επίτευξη του συνολικού ενωσιακού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας. 

Τροπολογία13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Ανακαίνιση κτιρίων

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



PR\878374EL.doc PE472.358v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση
Τα κτίρια της ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ 
ενώ οι δυνατότητες εξοικονόμησης στο υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό είναι σημαντικές και σε 
μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες. Συνεπώς, ο εισηγητής προτείνει να προκριθεί μια ολιστική, πιο 
μακροπρόθεσμη προσέγγιση με βάση εθνικούς «οδικούς χάρτες για τα κτίρια για το 2050». Με 
την τόνωση μιας «ριζικότερης» ανακαίνισης σε ποσοστό 2% ετησίως έως το 2050 η ενέργεια 
που καταναλώνεται στο υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό της ΕΕ θα μειωθεί, κατά μέσο όρο, στο 
ένα πέμπτο της σημερινής κατανάλωσης.

Τροπολογία14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι δημόσιοι φορείς, περιλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, πρέπει να είναι οι 
πρώτοι που θα δώσουν το παράδειγμα. Κτίρια που ανήκουν σε δημόσιους φορείς ή 
χρησιμοποιούνται από αυτούς μπορούν να χρησιμεύσουν ως κινητήρια δύναμη για να τονωθεί η 
απαραίτητη τεχνική, οικονομική και οργανωτική καινοτομία και να δημιουργηθεί μια αγορά 
ΕΠΕΥ. Συνεπώς, ο εισηγητής εκτιμά ότι θα πρέπει το ποσοστό ανακαίνισης κτιρίων του 3% 
τουλάχιστον για όλα τα δημόσια κτίρια συνιστά ένα αρκούντως φιλόδοξο στόχο.

Τροπολογία15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τους 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου ώστε να 
πραγματοποιούν ετησίως ριζική 
ανακαίνιση του 3% της συνολικής 
επιφάνειας δαπέδου ιδιοκτησίας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου δεν μπορούν να συλλέγουν φόρους ή να αυξήσουν το επίπεδο 
των μισθωμάτων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι αποφάσεις τους για επενδύσεις. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να υιοθετήσουν μια προορατική πολιτική υποστηρίζοντας τη 
ριζική ανακαίνιση, ιδίως στον τομέα της κοινωνικής στέγης.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατάλογοι με τα δημόσια κτίρια θα πρέπει να είναι περιεκτικότατοι και να περιλαμβάνουν 
τόσο τα κτίρια που ανήκουν στο δημόσιο όσο και τα κτίρια που χρησιμοποιεί το δημόσιο.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
δημόσιους φορείς να:

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή - ή 
σχεδιάζουν να το πράξουν - ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας που 
υπερβαίνουν τις μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά 
συνέπεια, να ενθαρρύνουν τους δήμους, τις πόλεις, τις περιφέρειες ή άλλους δημόσιους φορείς 
να υιοθετήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες ή αντιλήψεις, προκειμένου να σχεδιάσουν «πόλεις και 
περιφέρειες με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας» ενταγμένες στις τοπικές διαδικασίες 
δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ενεργειακής απόδοσης, μεμονωμένο ή ως 
μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για το 
κλίμα, τις πόλεις ή περιφέρειες με χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας ή για το
περιβάλλον, το οποίο να περιέχει 
συγκεκριμένους στόχους εξοικονόμησης 
ενέργειας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση 
της εξοικονόμησης ενέργειας και της
ενεργειακής τους απόδοσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι δήμοι και άλλοι δημόσιοι φορείς στα κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή - ή 
σχεδιάζουν να το πράξουν - ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας που 
υπερβαίνουν τις μεμονωμένες παρεμβάσεις στα κτίρια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά 
συνέπεια, να ενθαρρύνουν τους δήμους, τις πόλεις, τις περιφέρειες ή άλλους δημόσιους φορείς 
να υιοθετήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες ή αντιλήψεις, προκειμένου να σχεδιάσουν «πόλεις και 
περιφέρειες με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας» ενταγμένες στις τοπικές διαδικασίες 
δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δημόσιοι φορείς πρέπει πάντα να αγοράζουν αποκλειστικά προϊόντα και υπηρεσίες με 
χαρακτηριστικά μέγιστης ενεργειακής απόδοσης. 
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης
ενεργειακής απόδοσης

Καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης
εξοικονόμησης ενέργειας

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς αυτό αποτελεί τον πυρήνα της οδηγίας και πρέπει να επιφέρει πραγματική 
εξοικονόμηση ενέργειας.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης
εξοικονόμησης ενέργειας. Το εν λόγω 
καθεστώς εξασφαλίζει ότι οι διανομείς 
ενέργειας και/ή οι εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας που λειτουργούν στην 
επικράτεια του κράτους μέλους
επιτυγχάνουν σωρευτική ετήσια 
εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική 
κατανάλωση ίση με το 1,5% τουλάχιστον
των ετήσιων οικείων πωλήσεων ενέργειας 
κατ’ όγκο, υπολογιζόμενη με βάση το 
μέσο όρο κατά την τελευταία τριετία στο 
εν λόγω κράτος μέλος . Τα υπόχρεα μέρη 
επιτυγχάνουν την εν λόγω ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας στους 
τελικούς καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη υποχρέωση ετήσιας εξοικονόμησης κατά 1,5% πρέπει να ισχύει για την 
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οικονομία στο σύνολό της και, κατά συνέπεια, πρέπει να περιλαμβάνεται ο τομέας των 
μεταφορών ο οποίος έχει σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων οι οποίες ωστόσο δεν 
έχουν ακόμη αξιοποιηθεί. Επιπλέον, προκειμένου να αντισταθμίζονται ενδεχόμενες αποκλίσεις 
από τον ένα χρόνο στον άλλο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή οικονομικών αλλαγών, ο 
εισηγητής προτείνει να υπολογίζεται ο μέσος όρος του επιδιωκόμενου όγκου με βάση τριετή 
περίοδο και όχι ανά έτος, ως προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις πρέπει να καλύπτουν τις τελικές χρήσεις και να υπολογίζονται υπό μορφή 
πρωτογενούς ενέργειας δεδομένου ότι αυτή αντικατοπτρίζει τον πραγματικό αντίκτυπο των 
ενεργειακών χρήσεων.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το 
1,5% εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται 
ετησίως προστίθεται στην εξοικονόμηση 
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που είχε επιτευχθεί το εκάστοτε 
προηγούμενο έτος σύμφωνα με το 
παράρτημα Vα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει την αρχική πρόθεση της Επιτροπής που είναι να διασφαλιστεί ότι το 
1,5% εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται ετησίως έχει σωρευτικό αποτέλεσμα εξοικονόμησης.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
τα μέτρα νεκρού φορτίου όπως ορίζονται 
στο παράρτημα V, παράγραφος 1 δεν 
συνυπολογίζονται στην ποσότητα 
εξοικονομούμενης ενέργειας που 
απαιτείται από κάθε υπόχρεο μέρος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την εμπειρία που υπάρχει σε χώρες οι οποίες έχουν ήδη καθιερώσει ένα τέτοιο 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας, είναι σημαντικό να 
περιορίζονται τα καθεστώτα αυτά σε έργα που αποδεικνύεται ότι έχουν συμπληρωματικό 
χαρακτήρα. Η οδηγία θα πρέπει να εξαιρεί ή να περιορίζει τις δραστηριότητες με χαμηλή 
συμπληρωματικότητα. 

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την εμπειρία που υπάρχει σε χώρες οι οποίες έχουν ήδη καθιερώσει ένα τέτοιο 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας, είναι σημαντικό να 
περιορίζονται τα καθεστώτα αυτά σε έργα που αποδεικνύεται ότι έχουν συμπληρωματικό 
χαρακτήρα. Η οδηγία θα πρέπει να εξαιρεί ή να περιορίζει τις δραστηριότητες με χαμηλή 
συμπληρωματικότητα. 

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα 
που αποσκοπούν σε πιο μακροπρόθεσμη 
εξοικονόμηση, ιδίως στο πλαίσιο 
σταδιακής και ριζικής ανακαίνισης, 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50% 
της ποσότητας εξοικονομούμενης 
ενέργειας που απαιτείται από κάθε 
υπόχρεο μέρος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι διατίθενται περισσότερες πιστώσεις στα υπόχρεα μέρη που 
εφαρμόζουν μέτρα που εξασφαλίζουν ουσιαστική και μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση. Η 
σταδιακή και ριζική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού θα πρέπει, κατά συνέπεια, να 
υποστηρίζεται και να επιβραβεύεται βάσει του καθεστώτος αυτού.

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μετρήσεις και οι επαληθεύσεις με απολύτως διαφανή και ανεξάρτητο τρόπο έχουν καίρια 
σημασία για να εμπιστευθεί η αγορά και το κοινό τα νέα καθεστώτα εξοικονόμησης ενέργειας 
που προτείνονται. Πρέπει να αποφεύγονται καιροσκοπικές συμπεριφορές.  

Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αυτονόητη.

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αυτονόητη.

Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) να επιτρέπουν στα υπόχρεα μέρη να 
προσμετρούν την εξοικονόμηση που 
επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριμένο έτος, 
ωσάν να είχε επιτευχθεί είτε το 
προηγούμενο είτε το επόμενο έτος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αυτονόητη.

Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εξοικονόμηση ενέργειας που έχει 
επιτευχθεί·

α) την απαιτούμενη εξοικονόμηση 
ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας
που έχει επιτευχθεί· ισχύει ο τύπος 
εξοικονόμησης ενέργειας του 
παραρτήματος Vα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει την αρχική πρόθεση της Επιτροπής που είναι να διασφαλιστεί ότι το 
1,5% εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται ετησίως έχει σωρευτικό αποτέλεσμα εξοικονόμησης. 

Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στα υπόχρεα 
μέρη να εκπληρώνουν ετησίως τις 
υποχρεώσεις τους κατά 25% και 50% 
συνεισφέροντας στους μηχανισμούς 
χρηματοδότησης του άρθρου 2α. Τούτο 
επιτυγχάνεται με συνεισφορά προς το 
μηχανισμό χρηματοδότησης ποσού 
ισοδύναμου με το υπολογιζόμενο 
επενδυτικό κόστος για την επίτευξη του 
αντίστοιχου μεριδίου της υποχρέωσης 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ρήτρα πλήρους δυνατότητας μη εφαρμογής, όπως προτείνει η Επιτροπή, θα υπονόμευε το 
νέο επιχειρηματικό μοντέλο που θεσπίζει το άρθρο 6.  Η προσέγγιση που προτείνει ο εισηγητής 
παρέχει την ευχέρεια - στα κράτη μέλη που αποφασίζουν να το πράξουν - να επιτρέπεται στα 
υπόχρεα μέρη τους να συμβάλλουν μερικώς στο χρηματοδοτικό μηχανισμό (άρθρο 2α) αντί να 
εφαρμόζουν πλήρως τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Ταυτόχρονα, η προσέγγιση αυτή 
εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνεται ο στόχος εξοικονόμησης του 1,5% σε επίπεδο κρατών μελών με 
τη χρήση του μεριδίου που καταβάλλεται στο μηχανισμό αυτό για μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

προτίθενται να εκπληρώσουν 
επιτρέποντας στα υπόχρεα μέρη να 
συνεισφέρουν στο χρηματοδοτικό 
μηχανισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων σχετικά με τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, και 
παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
επιτύχουν την προτεινόμενη ποσότητα 
εξοικονόμησης με τη χρήση του 
καταβαλλόμενου μεριδίου κονδυλίων. Η 
Επιτροπή μπορεί να απορρίψει τα μέτρα 
αυτά ή να υποβάλει προτάσεις 
τροποποιήσεων εντός 3 μηνών από την 
κοινοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα 
προγράμματα και τα μέτρα δεν 
εφαρμόζονται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έως ότου η Επιτροπή 
αποδεχθεί ρητά το εκ νέου υποβληθέν ή 
τροποποιημένο σχέδιο μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ρήτρα πλήρους δυνατότητας μη εφαρμογής, όπως προτείνει η Επιτροπή, θα υπονόμευε το 
νέο επιχειρηματικό μοντέλο που θεσπίζει το άρθρο 6.  Η προσέγγιση που προτείνει ο εισηγητής 
παρέχει την ευχέρεια - στα κράτη μέλη που αποφασίζουν να το πράξουν - να επιτρέπεται στα 
υπόχρεα μέρη τους να συμβάλλουν μερικώς στο χρηματοδοτικό μηχανισμό (άρθρο 2α) αντί να 
εφαρμόζουν πλήρως τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Ταυτόχρονα, η προσέγγιση αυτή 
εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνεται ο στόχος εξοικονόμησης του 1,5% σε επίπεδο κρατών μελών με 
τη χρήση του μεριδίου που καταβάλλεται στο μηχανισμό αυτό για μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα καθεστώτα επιβολής υποχρεώσεων εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να θεσπίζονται σε 
εθνικό επίπεδο και να εφαρμόζονται στην αντίστοιχη επικράτεια.

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ θα χρειαστεί να υποστηρίξουν την κάλυψη του κόστους των ενεργειακών ελέγχων 
αλλά και να εφαρμόσουν τις προτεινόμενες συστάσεις στο πλαίσιο των ελέγχων με πενταετή 
περίοδο απόσβεσης.  Οι έλεγχοι υψηλής ποιότητας και η απτή εφαρμογή τουλάχιστον των πλέον 
οικονομικά αποδοτικών μέτρων αποτελούν βασικά στοιχεία για την εφαρμογή μιας ουσιαστικής 
και αποτελεσματικής πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας με βάση τους ελέγχους, πράγμα στο 
οποίο αποσκοπεί το άρθρο 7.
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Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διαμορφώνουν 
καθεστώτα κινητροδότησης και 
χρηματοδότησης, όπως φορολογικές 
εκπτώσεις ή επιδοτήσεις, για να 
διασφαλίσουν ότι οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις μπορούν να καλύπτουν 
πλήρως ή εν μέρει το κόστος ενός 
ενεργειακού ελέγχου και της εφαρμογής 
συστάσεων που εξασφαλίζουν υψηλή 
οικονομική απόδοση, οι οποίες 
προκύπτουν από τους ενεργειακούς 
ελέγχους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ θα χρειαστεί να υποστηρίξουν την κάλυψη του κόστους των ενεργειακών ελέγχων 
αλλά και να εφαρμόσουν τις προτεινόμενες συστάσεις στο πλαίσιο των ελέγχων με πενταετή 
περίοδο απόσβεσης.  Οι έλεγχοι υψηλής ποιότητας και η απτή εφαρμογή τουλάχιστον των πλέον 
οικονομικά αποδοτικών μέτρων αποτελούν βασικά στοιχεία για την εφαρμογή μιας ουσιαστικής 
και αποτελεσματικής πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας με βάση τους ελέγχους, πράγμα στο 
οποίο αποσκοπεί το άρθρο 7.

Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις που επωφελούνται από 
καθεστώτα κινητροδότησης ή 
χρηματοδότησης δεσμεύονται να 
εφαρμόσουν τις συστάσεις που 
εξασφαλίζουν υψηλή οικονομική 
απόδοση οι οποίες προκύπτουν από τους 
ελέγχους. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ θα χρειαστεί να υποστηρίξουν την κάλυψη του κόστους των ενεργειακών ελέγχων 
αλλά και να εφαρμόσουν τις προτεινόμενες συστάσεις στο πλαίσιο των ελέγχων με πενταετή 
περίοδο απόσβεσης.  Οι έλεγχοι υψηλής ποιότητας και η απτή εφαρμογή τουλάχιστον των πλέον 
οικονομικά αποδοτικών μέτρων αποτελούν βασικά στοιχεία για την εφαρμογή μιας ουσιαστικής
και αποτελεσματικής πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας με βάση τους ελέγχους, πράγμα στο 
οποίο αποσκοπεί το άρθρο 7.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη διαμορφώνουν 
καθεστώτα οικονομικών κινήτρων ή 
μέτρα βάσει του άρθρου 6 για να 
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που 
εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του 
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παρόντος άρθρου να μετατρέψουν τις 
συστάσεις των υποχρεωτικών ελέγχων σε 
επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Η 
Επιτροπή θεσπίζει, στο πλαίσιο των 
κανόνων της ΕΕ περί κρατικών 
ενισχύσεων, κατευθυντήριες γραμμές για 
να ελέγχεται ποια οικονομικά κίνητρα που 
ορίζουν τα κράτη μέλη υπέρ των 
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεών τους θα 
είναι συμβατά με τους κανόνες της 
εσωτερικής αγοράς και τους κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καλεί τα κράτη μέλη να βρουν, σύμφωνα με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
και τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, τρόπους να βοηθήσουν οικονομικά τις 
επιχειρήσεις στην εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στο πλαίσιο των ενεργειακών 
ελέγχων.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κατά την εγκατάσταση έξυπνων 
μετρητών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης 
ή τηλεψύξης ή άλλης κεντρικής 
θέρμανσης ή ψύξης, ζεστού νερού 
οικιακής χρήσης στο πλαίσιο αστικού 
εφοδιασμού ή κεντρικής παροχής
προμηθεύονται ατομικούς μετρητές που 
καταμετρούν με ακρίβεια την πραγματική 
τους κατανάλωση ενέργειας και παρέχουν
σε πραγματικό χρόνο τη δυνατότητα να 
λαμβάνουν γνώση αυτής, και δίνουν 
πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό 
χρόνο χρήσης, χωρίς επιβάρυνση και σε 
μορφή που εξασφαλίζει στους 
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καταναλωτές καλύτερη κατανόηση της 
ενεργειακής τους χρήσης, σύμφωνα με το 
παράρτημα VI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών είναι ευπρόσδεκτη από τον εισηγητή εφόσον η ανάλυση 
κόστους-οφέλους αξιολογηθεί θετικά, όπως προβλέπουν οι οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 
2009/73/ΕΚ σχετικά με αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, πράγμα που δεν ισχύει πάντοτε 
για τους μικρούς καταναλωτές, όπως είναι τα νοικοκυριά. Ο εισηγητής εκτιμά, ωστόσο, ότι 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία, από άποψη ανταπόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, ώστε να 
επιβληθούν οι έξυπνοι μετρητές στις επιχειρήσεις που καταναλώνουν μια ορισμένη ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας.  

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα κράτη μέλη διοργανώνουν την 
ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών που 
προβλέπονται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 
2009/73/ΕΚ σχετικά με αγορές 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, 
μεριμνούν ώστε οι στόχοι της ενεργειακής 
απόδοσης και τα οφέλη των τελικών 
καταναλωτών να λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη στον καθορισμό των ελάχιστων 
λειτουργιών των μετρητών και των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά.

Όταν τα κράτη μέλη αξιολογούν θετικά
την ανάπτυξη των έξυπνων μετρητών που 
προβλέπονται στις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 
2009/73/ΕΚ σχετικά με αγορές 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, 
μεριμνούν ώστε οι στόχοι της
εξοικονόμησης ενέργειας και τα οφέλη 
των τελικών καταναλωτών να λαμβάνονται 
πλήρως υπόψη στον καθορισμό των 
ελάχιστων λειτουργιών των μετρητών και 
των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
συμμετέχοντες στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών είναι ευπρόσδεκτη από τον εισηγητή εφόσον η ανάλυση 
κόστους-οφέλους αξιολογηθεί θετικά όπως προβλέπουν οι οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ 
σχετικά με αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, πράγμα που δεν ισχύει πάντοτε για τους 
μικρούς καταναλωτές, όπως είναι τα νοικοκυριά. Ο εισηγητής εκτιμά, ωστόσο, ότι υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία, από άποψη ανταπόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, ώστε να επιβληθούν οι 
έξυπνοι μετρητές στις επιχειρήσεις που καταναλώνουν μια ορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας.  
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Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικών επιχειρήσεων, που έχουν  
ενεργειακή κατανάλωση κατά την τελική 
χρήση μεγαλύτερη των 6000 kWh 
ετησίως, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 
το αργότερο θα έχουν εγκαταστήσει 
έξυπνους μετρητές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών είναι ευπρόσδεκτη από τον εισηγητή εφόσον η ανάλυση 
κόστους-οφέλους αξιολογηθεί θετικά όπως προβλέπουν οι οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ 
σχετικά με αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, πράγμα που δεν ισχύει πάντοτε για τους 
μικρούς καταναλωτές, όπως είναι τα νοικοκυριά. Ο εισηγητής εκτιμά, ωστόσο, ότι υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία, από άποψη ανταπόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, ώστε να επιβληθούν οι 
έξυπνοι μετρητές στις επιχειρήσεις που καταναλώνουν μια ορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας.  

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, 
κατόπιν αιτήματος του τελικού 
καταναλωτή, οι φορείς εκμετάλλευσης 
μετρητών διασφαλίζουν ότι ο μετρητής 
λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται στις εγκαταστάσεις του 
τελικού καταναλωτή και εξάγεται στο 
δίκτυο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι,
εάν οι τελικοί καταναλωτές υποβάλλουν 
σχετικό αίτημα, τα δεδομένα μέτρησης της 
παραγωγής τους ή της κατανάλωσής τους 
διατίθενται σε πραγματικό χρόνο σε 

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, 
κατόπιν αιτήματος του τελικού 
καταναλωτή, οι φορείς εκμετάλλευσης 
μετρητών διασφαλίζουν ότι ο μετρητής 
λαμβάνει υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται στις εγκαταστάσεις του 
τελικού καταναλωτή και εξάγεται στο 
δίκτυο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι
διατίθενται στους τελικούς καταναλωτές 
τα δεδομένα μέτρησης της παραγωγής ή 
της κατανάλωσής τους σε πραγματικό 
χρόνο.  Εάν οι τελικοί καταναλωτές 
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τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό του 
τελικού καταναλωτή.

υποβάλλουν σχετικό αίτημα, τα δεδομένα 
μέτρησης της παραγωγής τους ή της 
κατανάλωσής τους διατίθενται σε 
πραγματικό χρόνο στους ίδιους ή σε 
τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους 
χωρίς πρόσθετο κόστος για τους τελικούς 
καταναλωτές σε μορφή την οποία θα 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να 
συγκρίνουν παρόμοιες προσφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών είναι ευπρόσδεκτη από τον εισηγητή εφόσον η ανάλυση 
κόστους-οφέλους αξιολογηθεί θετικά όπως προβλέπουν οι οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ 
σχετικά με αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, πράγμα που δεν ισχύει πάντοτε για τους 
μικρούς καταναλωτές, όπως είναι τα νοικοκυριά. Ο εισηγητής εκτιμά, ωστόσο, ότι υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία, από άποψη ανταπόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, ώστε να επιβληθούν οι 
έξυπνοι μετρητές στις επιχειρήσεις που καταναλώνουν μια ορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας.  

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης, εγκαθίσταται 
θερμιδόμετρο στην είσοδο του κτιρίου.
Στις πολυκατοικίες, εγκαθίστανται επίσης
ατομικοί μετρητές κατανάλωσης 
θερμότητας για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης σε κάθε 
διαμέρισμα. Σε περίπτωση που η χρήση 
ατομικών μετρητών κατανάλωσης 
θερμότητας δεν είναι τεχνικά εφικτή, 
χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές 
κόστους θερμότητας, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του παραρτήματος VI 
σημείο 1.2, για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε 
θερμαντικό σώμα.

Όσον αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, 
εάν ένα κτίριο εφοδιάζεται από δίκτυο 
τηλεθέρμανσης, εγκαθίσταται 
θερμιδόμετρο στην είσοδο του κτιρίου.
Στις πολυκατοικίες, εγκαθίστανται επίσης
συσκευές μέτρησης της κατανάλωσης 
θερμότητας για τη μέτρηση της 
κατανάλωσης θερμότητας ή ψύξης και 
ζεστού νερού σε κάθε διαμέρισμα
αντίστοιχα. Σε περίπτωση που η χρήση 
ατομικών μετρητών κατανάλωσης 
θερμότητας δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά
εφικτή, χρησιμοποιούνται ατομικοί
κατανεμητές κόστους θερμότητας, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
παραρτήματος VI σημείο 1.2, για τη 
μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας σε 
κάθε θερμαντικό σώμα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών είναι ευπρόσδεκτη από τον εισηγητή εφόσον η ανάλυση 
κόστους-οφέλους αξιολογηθεί θετικά όπως προβλέπουν οι οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ 
σχετικά με αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, πράγμα που δεν ισχύει πάντοτε για τους 
μικρούς καταναλωτές, όπως είναι τα νοικοκυριά. Ο εισηγητής εκτιμά, ωστόσο, ότι υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία, από άποψη ανταπόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, ώστε να επιβληθούν οι 
έξυπνοι μετρητές στις επιχειρήσεις που καταναλώνουν μια ορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας.  

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 
με την κατανομή του κόστους της 
κατανάλωσης θερμότητας σε 
πολυκατοικίες στις οποίες παρέχεται 
κεντρική θέρμανση ή ψύξη. Οι εν λόγω 
κανόνες περιλαμβάνουν κατευθυντήριες 
γραμμές για τους συντελεστές διόρθωσης 
ώστε να αντανακλούν τα χαρακτηριστικά 
του κτιρίου, όπως μετάδοση θερμότητας 
μεταξύ διαμερισμάτων. 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 
με την κατανομή του κόστους και την 
τιμολόγηση της κατανάλωσης θερμότητας 
σε πολυκατοικίες στις οποίες παρέχεται 
κεντρική θέρμανση ή ψύξη. Οι εν λόγω 
κανόνες περιλαμβάνουν κατευθυντήριες 
γραμμές για τους συντελεστές διόρθωσης 
ώστε να αντανακλούν τα χαρακτηριστικά 
του κτιρίου, όπως μετάδοση θερμότητας 
μεταξύ διαμερισμάτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών είναι ευπρόσδεκτη από τον εισηγητή εφόσον η ανάλυση 
κόστους-οφέλους αξιολογηθεί θετικά όπως προβλέπουν οι οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ 
σχετικά με αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, πράγμα που δεν ισχύει πάντοτε για τους 
μικρούς καταναλωτές, όπως είναι τα νοικοκυριά. Ο εισηγητής εκτιμά, ωστόσο, ότι υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία, από άποψη ανταπόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, ώστε να επιβληθούν οι 
έξυπνοι μετρητές στις επιχειρήσεις που καταναλώνουν μια ορισμένη ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας.  
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Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 
2009/73/ΕΚ σχετικά με την τιμολόγηση, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, το αργότερο 
έως την 1η Ιανουαρίου 2015, ότι η 
τιμολόγηση είναι ακριβής και βασίζεται 
στην πραγματική κατανάλωση, για όλους 
τους τομείς που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων 
των διανομέων ενέργειας, των 
διαχειριστών συστημάτων διανομής και 
των εταιρειών λιανικής πώλησης 
ενέργειας, σύμφωνα με την ελάχιστη 
συχνότητα που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI σημείο 2.1. Στον 
λογαριασμό παρέχονται κατάλληλα 
πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί 
καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα του 
τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI σημείο 2.2.

2. Εκτός των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από την οδηγία 2009/72/ΕΚ και την οδηγία 
2009/73/ΕΚ σχετικά με την τιμολόγηση, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν, το αργότερο 
έως την 1η Ιανουαρίου 2015, ή κατά τη 
χρονική στιγμή της εγκατάστασης των 
έξυπνων μετρητών, στις περιπτώσεις που 
αυτή προηγείται, ότι η τιμολόγηση είναι 
ακριβής και βασίζεται στην πραγματική 
κατανάλωση, για όλους τους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων των διανομέων 
ενέργειας, των διαχειριστών συστημάτων 
διανομής και των εταιρειών λιανικής 
πώλησης ενέργειας, σύμφωνα με την 
ελάχιστη συχνότητα που προβλέπεται στο 
παράρτημα VI σημείο 2.1. Στον 
λογαριασμό παρέχονται κατάλληλα 
πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί 
καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα του 
τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύμφωνα 
με το παράρτημα VI σημείο 2.2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε όλους 
τους τελικούς καταναλωτές προσφέρεται η 
δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της 
τιμολόγησης σε έντυπη μορφή, καθώς και 
η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε όλους 
τους τελικούς καταναλωτές προσφέρεται η 
δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της 
τιμολόγησης σε έντυπη μορφή χωρίς 
πρόσθετο κόστος, καθώς και η 
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συμπληρωματικές πληροφορίες που τους 
επιτρέπουν να ελέγχουν οι ίδιοι 
λεπτομερώς την προηγούμενη κατανάλωσή 
τους, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI 
σημείο 1.1.

δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε 
συμπληρωματικές πληροφορίες που τους 
επιτρέπουν να ελέγχουν οι ίδιοι 
λεπτομερώς την προηγούμενη κατανάλωσή 
τους, όπως ορίζεται στο παράρτημα VI 
σημείο 1.1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη απαιτούν, εφόσον ζητηθεί 
από τους τελικούς καταναλωτές, τα 
στοιχεία που αφορούν την ενεργειακή τους 
τιμολόγηση και την προηγούμενη 
κατανάλωσή τους να διατίθενται σε 
πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών οριζόμενο 
από τον τελικό καταναλωτή.

Τα κράτη μέλη απαιτούν, εφόσον ζητηθεί 
από τους τελικούς καταναλωτές, τα 
στοιχεία που αφορούν την ενεργειακή τους 
τιμολόγηση και την προηγούμενη 
κατανάλωσή τους να διατίθενται σε 
πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών οριζόμενο 
από τον τελικό καταναλωτή. Κατά την 
εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών τα 
κράτη μέλη απαγορεύουν τη χρέωση 
ανεξόφλητων τιμολογίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα στοιχεία που αφορούν τη μέτρηση 
και την τιμολόγηση της ατομικής
κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τα 
άλλα στοιχεία που αναφέρονται στις 

3. Τα στοιχεία που αφορούν τη μέτρηση 
και την τιμολόγηση της ατομικής 
κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τα 
άλλα στοιχεία που αναφέρονται στις 
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παραγράφους 1, 2, 3 και στο παράρτημα 
VI, παρέχονται στους τελικούς 
καταναλωτές δωρεάν.

παραγράφους 1 και 2 και στο παράρτημα 
VI, διατίθενται στους τελικούς 
καταναλωτές δωρεάν εντός διώρου ή όσο 
νωρίτερα επιτρέπει η τεχνολογία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο έχει ζωτική σημασία για να υπάρχει η δυνατότητα 
αποτελεσματικότερης χρήσης της ενέργειας.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Ενημέρωση του καταναλωτή και 

πρόγραμμα ενθάρρυνσης
1. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν εθνική 
στρατηγική για να προαγάγουν και να 
καταστήσουν δυνατή την αποδοτική 
χρήση της ενέργειας από μικρούς 
καταναλωτές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
τα κράτη μέλη προβλέπουν τουλάχιστον:
α) τη δημιουργία ενιαίου κέντρου 
εξυπηρέτησης για συμβουλές και 
διαπιστευμένους παρόχους, σύμφωνα με 
τα άρθρα 13 και 14·
β) ένα φάσμα μέσων και πολιτικών για να 
υποστηρίξουν την αλλαγή συμπεριφορών, 
όπου περιλαμβάνονται:
- φορολογικά κίνητρα
- πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δάνεια ή 
επιδοτήσεις
- παροχή πληροφοριών
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- υποδειγματικά έργα 
- δραστηριότητες στο χώρο εργασίας
- ελάχιστα πρότυπα για την ενημέρωση 
σχετικά με τους λογαριασμούς και τη 
μορφή των τιμολογίων·
γ) πρόγραμμα για να συμμετάσχουν οι 
καταναλωτές και οι οργανώσεις 
καταναλωτών στην ανάπτυξη έξυπνων 
μετρητών, μέσω της γνωστοποίησης :
- οικονομικά αποδοτικών αλλαγών 
εύκολης εφαρμογής στη χρήση της 
ενέργειας·
- πληροφοριών για τα μέτρα ενεργειακής 
απόδοσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την ενημέρωση και τις συμβουλές στην παρούσα οδηγία είναι ανεπαρκείς για 
την επίτευξη του δεδηλωμένου στόχου της συμμετοχής των αντίστοιχων ομάδων τελικών 
καταναλωτών. Είναι σημαντικό η διάταξη για την ενημέρωση να μην ορίζεται ως αυτοσκοπός 
αλλά να περιλαμβάνεται σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα επιβραβεύει μόνο τα αποτελέσματα 
(και όχι την παραγωγή) έργων ενεργειακής απόδοσης - δηλαδή μόνο μετρήσιμες αλλαγές 
συμπεριφορών και όχι απλώς τη διάδοση πληροφοριών. 

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης προς τις εθνικές 
διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 6 έως 8 και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή το αργότερο [12 μήνες μετά 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης προς τις εθνικές 
διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 6 έως 8 και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές και σε ύψος 
τουλάχιστον πενταπλάσιες του μέσου 
κόστους των εθνικών προγραμμάτων 
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την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
και κοινοποιούν αμέσως κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.

επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής 
απόδοσης και καταβάλλονται στο 
χρηματοδοτικό μηχανισμό που 
προβλέπεται στο άρθρο 2α. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή το αργότερο [12 μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] 
και κοινοποιούν αμέσως κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης πρέπει να είναι αρκετά αποτρεπτικά 
ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης και ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στην 
παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII. Τα 
σχέδια επικαιροποιούνται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά 
πενταετία. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, 
μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου τους, ότι 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνονται υπόψη στα τοπικά και 
περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένων των αστικών και 
αγροτικών χωροταξικών σχεδίων, και 
πληρούν τα κριτήρια σχεδιασμού του 
παραρτήματος VII.

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 2014, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν και κοινοποιούν στην 
Επιτροπή εθνικό σχέδιο θέρμανσης και 
ψύξης για την ανάπτυξη του δυναμικού 
υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης και της αποδοτικής 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, το οποίο 
περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που αναφέρονται στο παράρτημα VII και 
αναφέρει λεπτομερώς τα συναφή μέτρα 
και τις νομικές υποχρεώσεις. Τα σχέδια 
επικαιροποιούνται και κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή ανά πενταετία. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν, μέσω του ρυθμιστικού 
πλαισίου τους, ότι τα εθνικά σχέδια 
θέρμανσης και ψύξης λαμβάνονται υπόψη 
στα τοπικά και περιφερειακά σχέδια 
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των 
αστικών και αγροτικών χωροταξικών 
σχεδίων, και πληρούν τα κριτήρια 
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σχεδιασμού του παραρτήματος VII. Τα 
εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη την ανάλυση 
του εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής 
υψηλής απόδοσης που διενεργείται βάσει 
της οδηγίας 2004/8/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επωφεληθούν από τις δυνατότητες συνδυασμένης παραγωγής 
ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης που έχουν στο έδαφός τους.

Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν 
όρους για την απαλλαγή από τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 όταν:

διαγράφεται

á) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρονται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII·
β) δεν πληρούται η απαίτηση του 
στοιχείου β) της παραγράφου 3 σχετικά 
με την τοποθεσία της εγκατάστασης λόγω 
της ανάγκης τοποθέτησης της 
εγκατάστασης πλησίον χώρου 
αποθήκευσης σε γεωλογικούς 
σχηματισμούς που αδειοδοτήθηκε 
δυνάμει της οδηγίας 2009/31/EΚ· ή
γ) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης.
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Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
προϋποθέσεις απαλλαγής στην Επιτροπή 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή 
μπορεί να απορρίψει τις εν λόγω 
προϋποθέσεις ή να υποβάλει προτάσεις 
τροποποιήσεων εντός έξι μηνών από την 
κοινοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 
προϋποθέσεις απαλλαγής δεν 
εφαρμόζονται από το οικείο κράτος μέλος 
έως ότου η Επιτροπή δεχθεί ρητώς τις εκ 
νέου υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επωφεληθούν από τις δυνατότητες συνδυασμένης παραγωγής 
ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης που έχουν στο έδαφός τους. Κατά συνέπεια δεν χρειάζονται 
εξαιρέσεις.

Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εθνικές ρυθμίσεις για τον αστικό και 
αγροτικό χωροταξικό σχεδιασμό 
προσαρμόζονται στα κριτήρια 
αδειοδότησης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 και εναρμονίζονται με τα 
εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
κριτήρια αδειοδότησης που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 και εναρμονίζονται με 
τα εθνικά σχέδια θέρμανσης και ψύξης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ οι εθνικοί και περιφερειακοί κανονισμοί χωροταξικού σχεδιασμού πρέπει να τηρούνται, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επωφελούνται από τις δυνατότητες που έχουν σε εθνικό 
επίπεδο για συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης.
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Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν 
όρους για την απαλλαγή από τις διατάξεις 
της παραγράφου 6 όταν:

διαγράφεται

á) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρονται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος VIII· ή
β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας με ξεχωριστό 
σύστημα θέρμανσης ή ψύξης. 
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
προϋποθέσεις απαλλαγής στην Επιτροπή 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή 
μπορεί να απορρίψει τις εν λόγω 
προϋποθέσεις ή να υποβάλει προτάσεις 
τροποποιήσεων εντός έξι μηνών από την 
κοινοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 
προϋποθέσεις απαλλαγής δεν 
εφαρμόζονται από το οικείο κράτος μέλος 
έως ότου η Επιτροπή δεχθεί ρητώς τις εκ 
νέου υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επωφεληθούν από τις δυνατότητες συνδυασμένης παραγωγής 
ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης που έχουν στο έδαφός τους. Κατά συνέπεια δεν χρειάζονται 
εξαιρέσεις.
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Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
όρους για την απαλλαγή από τις διατάξεις 
του πρώτου εδαφίου όταν:

διαγράφεται

á) δεν πληρούνται οι ελάχιστοι όροι που 
συνδέονται με τη διαθεσιμότητα 
θερμικού φορτίου που αναφέρονται στο 
σημείο 2 του παραρτήματος VIII· ή
β) η ανάλυση κόστους-οφέλους 
καταδεικνύει ότι το κόστος υπερβαίνει τα 
οφέλη σε σύγκριση με το συνολικό κόστος 
του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των επενδύσεων σε έργα υποδομής, για 
παροχή της ίδιας ποσότητας θερμότητας 
με χωριστό σύστημα θέρμανσης ή ψύξης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επωφεληθούν από τις δυνατότητες συνδυασμένης παραγωγής 
ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης που έχουν στο έδαφός τους. Κατά συνέπεια δεν χρειάζονται 
εξαιρέσεις.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 
προϋποθέσεις απαλλαγής στην Επιτροπή 
έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή 
μπορεί να απορρίψει τις εν λόγω 
προϋποθέσεις ή να υποβάλει προτάσεις 
τροποποιήσεων εντός έξι μηνών από την 
κοινοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 
προϋποθέσεις απαλλαγής δεν 
εφαρμόζονται από το οικείο κράτος μέλος 
έως ότου η Επιτροπή δεχθεί ρητώς τις εκ 

διαγράφεται
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νέου υποβληθείσες ή τροποποιημένες 
προϋποθέσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επωφεληθούν από τις δυνατότητες συνδυασμένης παραγωγής 
ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης που έχουν στο έδαφός τους. Κατά συνέπεια δεν χρειάζονται 
εξαιρέσεις.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
συνολική ετήσια ενεργειακή απόδοση της 
ικανότητάς τους παραγωγής 
θερμοηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει κατά 
1% τουλάχιστον ετησίως και ότι φθάνει 
τουλάχιστον το 60% κατά μέσο όρο έως 
το 2025. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Το σύστημα μετατροπής ενέργειας της ΕΕ - από συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε 
διυλιστήρια - έχει σχετικά χαμηλή απόδοση, κάτω του 35%. Τα επόμενα χρόνια μπορεί να 
υπάρξουν σημαντική και ταχεία εξοικονόμηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επωφεληθούν από 
τις υφιστάμενες δυνατότητες συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης και ψύξης.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υλοποιούν το ένα τρίτο 
του εντοπισμένου δυναμικού 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και 
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αποδοτικής τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης που προβλέπεται στο άρθρο 
10, παράγραφος 1 έως το 2020 και τα δύο 
τρίτα έως το 2030.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα μετατροπής ενέργειας της ΕΕ - από συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε 
διυλιστήρια - έχει σχετικά χαμηλή απόδοση, κάτω του 35%. Τα επόμενα χρόνια μπορεί να 
υπάρξουν σημαντική και ταχεία εξοικονόμηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επωφεληθούν από 
τις υφιστάμενες δυνατότητες συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης και ψύξης.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
στοιχεία συστημάτων και τιμολογιακών 
δομών που εξυπηρετούν κοινωνικούς 
σκοπούς για τη μεταφορά και διανομή 
ενέργειας μέσω δικτύου, με την 
προϋπόθεση ότι οι ενδεχόμενες 
διαταραχές στο σύστημα μεταφοράς και
διανομής είναι οι ελάχιστες δυνατές και 
δεν είναι δυσανάλογες προς τους 
κοινωνικούς σκοπούς.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
στοιχεία συστημάτων και τιμολογιακών 
δομών που εξυπηρετούν κοινωνικούς 
σκοπούς για τη μεταφορά και διανομή 
ενέργειας μέσω δικτύου, με την 
προϋπόθεση ότι οι τιμολογιακές δομές 
συμβάλλουν στη συνολική απόδοση 
(περιλαμβανομένης της ενεργειακής 
απόδοσης) της παραγωγής, της
μεταφοράς,  της διανομής και του 
εφοδιασμού ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό 
τον όρο τήρησης των απαιτήσεων 
διατήρησης της αξιοπιστίας και της 
ασφάλειας δικτύου με βάση διαφανή και 
αμερόληπτα κριτήρια που καθορίζονται 
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής στην 
επικράτειά τους:

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, 
παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές1, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό τον όρο 
τήρησης των απαιτήσεων διατήρησης της 
αξιοπιστίας και της ασφάλειας δικτύου με 
βάση διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια 
που καθορίζονται από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, οι διαχειριστές συστήματος 
μεταφοράς και οι διαχειριστές συστήματος 
διανομής στην επικράτειά τους:

_____________
1 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 16.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο δίκτυο και αποστολή για τη ΣΠΗΘ είναι ευπρόσδεκτη 
αλλά δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την κατά προτεραιότητα πρόσβαση για την ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Θα πρέπει να επιβραβεύονται τα πλεονεκτήματα που προσκομίζει η 
συμπαραγωγή στο σύστημα ηλεκτροδότησης συνολικά. 

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) εφαρμόζουν μέτρα για την παροχή 
κατάλληλης αντιστάθμισης για το 
αποφευχθέν κόστος δικτύου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και 
οι διαχειριστές συστήματος διανομής, 
κατά την παροχή πόρων προς 
εξισορρόπηση και βοηθητικών 
υπηρεσιών, αντιμετωπίζουν τους 
παρόχους ανταπόκρισης στην ενεργειακή
ζήτηση, συμπεριλαμβανομένων των 
φορέων συγκέντρωσης ενέργειας, με 
αμερόληπτο τρόπο, με βάση τις τεχνικές 
ικανότητές τους. Οι διαχειριστές 
συστήματος μεταφοράς και οι 
διαχειριστές συστήματος διανομής 
επικυρώνουν την εκτέλεση δράσεων 
μέτρησης της ανταπόκρισης στη ζήτηση 
και τις χρηματοοικονομικές πράξεις 
προγραμμάτων ανταπόκρισης στη 
ζήτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την έμπρακτη υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης χρειάζεται η συλλογική ανάμειξη 
των ρυθμιστών, των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς και των διαχειριστών συστήματος 
διανομής. Εκτός από την επιτάχυνση της ανάπτυξης των έξυπνων δικτύων, προτεραιότητα θα 
πρέπει να δοθεί στη δημιουργία εθνικών και περιφερειακών αγορών ανταπόκρισης στη ζήτηση.
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Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την 
πρόσβαση συστημάτων ανταπόκρισης 
στη ζήτηση και τη συμμετοχή τους σε 
οργανωμένες ενεργειακές αγορές, εν 
ανάγκη ζητώντας από τις εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές και τους διαχειριστές 
συστημάτων διανομής να ορίσουν 
τεχνικές προδιαγραφές για τη συμμετοχή 
στις ενεργειακές αγορές και τις αγορές 
τριτεύουσας εφεδρείας, με βάση τις 
τεχνικές απαιτήσεις των συγκεκριμένων 
αγορών και την ικανότητα ανταπόκρισης 
στη ζήτηση, μεταξύ άλλων μέσω φορέων 
συγκέντρωσης.  Στις τεχνικές 
προδιαγραφές για τη συμμετοχή σε 
αγορές τριτεύουσας εφεδρείας στο 
πλαίσιο της ανταπόκρισης στη ζήτηση 
περιλαμβάνονται:
α) η ελάχιστη ισχύς kW που απαιτείται 
για τη συμμετοχή·
β) βασική μεθοδολογία μέτρησης·
γ) διάρκεια ενεργοποίησης της 
ανταπόκρισης στη ζήτηση· 
δ) χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης της 
ανταπόκρισης στη ζήτηση·
ε) χρόνος προειδοποίησης για την 
ενεργοποίηση της ανταπόκρισης στη 
ζήτηση·
στ) απαιτήσεις τηλεμετρίας·
ζ) πληρωμές διαθεσιμότητας·
Κατά την εφαρμογή συστημάτων 
επάρκειας δυναμικότητας, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι λαμβάνεται πλήρως 
υπόψη το δυναμικό που μπορεί να 
συμβάλει στην ανταπόκριση στη ζήτηση. 
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 
εν συνεχεία ανά διετία σχετικά με τα 
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μέτρα που εφαρμόζονται για την 
εκπλήρωση των στόχων της παρούσας 
παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την έμπρακτη υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης χρειάζεται η συλλογική ανάμειξη 
των ρυθμιστών, των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς και των διαχειριστών συστήματος 
διανομής. Εκτός από την επιτάχυνση της ανάπτυξης των έξυπλων δικτύων, προτεραιότητα θα 
πρέπει να δοθεί στη δημιουργία εθνικών και περιφερειακών αγορών ανταπόκρισης στη ζήτηση.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7γ. Τα κράτη μέλη διαμορφώνουν οδικό 
χάρτη και σχέδιο δράσης για την 
ανταπόκριση στη ζήτηση, που 
περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των 
πόρων ανταπόκρισης στη ζήτηση, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο, στις περιφερειακές 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίω δε, 
αλλά όχι αποκλειστικά, στις αγορές 
τριτεύουσας εφεδρείας και τις αγορές 
ισχύος. Ο οδικός χάρτης και το σχέδιο 
δράσης για την ανταπόκριση στη ζήτηση 
υποβάλλονται στην Επιτροπή και 
δημοσιεύονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2013 και εν συνεχεία επικαιροποιούνται 
ανά διετία. Η Επιτροπή αξιολογεί τους 
οδικούς χάρτες και τα σχέδια δράσης για 
την ανταπόκριση στη ζήτηση σύμφωνα 
με τα ακόλουθα κριτήρια για την επιτυχή 
ένταξη στην ανταπόκριση στη ζήτηση:
α) Ολοκλήρωση της αγοράς και ίσες 
ευκαιρίες εισόδου στην αγορά για πόρους 
της πλευράς της παραγωγής και της 
ζήτησης (φορτία παροχής και 
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καταναλωτών)·
β) Στο πλαίσιο της ανταπόκρισης στη 
ζήτηση θα πρέπει να επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται συγκεντρωτικά φορτία 
από την πλευρά της κατανάλωσης, 
δηλαδή να μπορούν οι φορείς 
συγκέντρωσης να συνδυάζουν διάφορους 
πόρους μικρής διάρκειας από την πλευρά 
της ζήτησης (φορτία καταναλωτή) σε ένα 
εκτεταμένο στοιχείο μείωσης φορτίου, 
και να τα πωλούν ή να τα 
εκπλειστηριάζουν, κατά περίπτωση, σε 
περισσότερες της μιας οργανωμένες 
αγορές ενέργειας, ιδιαίτερα δε, αλλά όχι 
αποκλειστικά, σε αγορές τριτεύουσας 
εφεδρείας και αγορές ισχύος.  
γ) Στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
ανταπόκρισης στην περιφερειακή και 
τοπική ζήτηση επιτρέπεται, για την 
απαλλαγή των τοπικών και 
περιφερειακών συστημάτων από 
περιορισμούς δυναμικότητας, η 
βελτιστοποίηση της χρήσης της 
υπάρχουσας υποδομής. 

Or. en

Αιτιολόγηση

θα πρέπει να αναπτυχθούν αγορές ανταπόκρισης στη ζήτηση. 

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
καθεστώτα πιστοποίησης της 
παραγράφου 1 καλύπτονται από ένα 
ενιαίο πλαίσιο διαπίστευσης, προκειμένου 
να παρέχεται διαφάνεια στους 
καταναλωτές ώστε να κατοχυρώνεται η 
αξιοπιστία των καθεστώτων αυτών και η 
συμβολή τους στους εθνικούς στόχους 



PR\878374EL.doc PE472.358v01-00

EL

ενεργειακής απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία υποστηρίζει τις νέες παραγράφους στο τέλος του άρθρου 14. Είναι σημαντικό 
να αναγνωρισθεί ότι η επιτυχία του συστήματος πιστοποίησης εξαρτάται από την 
αναγνώριση και την εμπιστοσύνη με την οποία θα το περιβάλουν οι καταναλωτές. 

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης του άρθρου 
14, στοιχείο (-α) κατευθύνει τους 
καταναλωτές σε διαπιστευμένους 
παρόχους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο -α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) δημιουργώντας ενιαίο κέντρο 
εξυπηρέτησης για την παροχή βασικών 
συμβουλών σχετικά με τις ενεργειακές 
υπηρεσίες και τον προσανατολισμό των 
καταναλωτών σε διαπιστευμένους 
παρόχους υπηρεσιών και προϊόντων 
ενεργειακής απόδοσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με βάση την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην τρίτη ενεργειακή δέσμη, απαιτείται ένα ενιαίο 
κέντρο εξυπηρέτησης που θα παρέχει βασικές συμβουλές για τις ενεργειακές υπηρεσίες και θα 
κατευθύνει προς τους διαπιστευμένους παρόχους.  Παρομοίως, απαιτείται ενιαίος ανεξάρτητος 
μηχανισμός, όπως διαμεσολαβητής για θέματα ενέργειας, για να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική διαχείριση καταγγελιών και εξωδικαστικών επιλύσεων. 

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δημοσιοποιώντας, ελέγχοντας και 
επικαιροποιώντας τακτικά τον κατάλογο 
των διαθέσιμων παρόχων ενεργειακών 
υπηρεσιών και των ενεργειακών 
υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν·

α) ελέγχοντας και επικαιροποιώντας 
τακτικά τον κατάλογο των διαθέσιμων, 
διαπιστευμένων παρόχων ενεργειακών 
υπηρεσιών και των ενεργειακών 
υπηρεσιών που αυτοί προσφέρουν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην τρίτη ενεργειακή δέσμη, απαιτείται ένα ενιαίο 
κέντρο εξυπηρέτησης που θα παρέχει βασικές συμβουλές για τις ενεργειακές υπηρεσίες και θα 
κατευθύνει προς τους διαπιστευμένους παρόχους.  Παρομοίως, απαιτείται ενιαίος ανεξάρτητος 
μηχανισμός, όπως διαμεσολαβητής για θέματα ενέργειας, για να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική διαχείριση καταγγελιών και εξωδικαστικών επιλύσεων. 

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) διασφαλίζοντας τη σύσταση 
ανεξάρτητου μηχανισμού, όπως ο 
διαμεσολαβητής, ικανού να ενεργεί σε 
όλους τους τομείς της βιομηχανίας για να 
εξασφαλίζει την αποτελεσματική 
διαχείριση καταγγελιών και την 
εξωδικαστική επίλυση διαφορών που 
ανακύπτουν από εγχώρια προγράμματα 
ενεργειακής απόδοσης για τα νοικοκυριά 



PR\878374EL.doc PE472.358v01-00

EL

στα οποία συμμετέχουν πλείονες 
προμηθευτές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην τρίτη ενεργειακή δέσμη, απαιτείται ένα ενιαίο 
κέντρο εξυπηρέτησης που θα παρέχει βασικές συμβουλές για τις ενεργειακές υπηρεσίες και θα 
κατευθύνει προς τους διαπιστευμένους παρόχους.  Παρομοίως, απαιτείται ενιαίος ανεξάρτητος 
μηχανισμός, όπως διαμεσολαβητής για θέματα ενέργειας, για να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική διαχείριση καταγγελιών και εξωδικαστικών επιλύσεων. 

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) υποστηρίζοντας ανεξάρτητους φορείς 
διευκόλυνσης της αγοράς, δίκτυα και 
πλατφόρμες που συνδέουν τη ζήτηση και 
την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης και προάγουν τη σύνδεση 
μεταξύ των ενεργειακών ελέγχων και της 
εφαρμογής δράσεων για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην τρίτη ενεργειακή δέσμη, απαιτείται ένα ενιαίο 
κέντρο εξυπηρέτησης που θα παρέχει βασικές συμβουλές για τις ενεργειακές υπηρεσίες και θα 
κατευθύνει προς τους διαπιστευμένους παρόχους.  Παρομοίως, απαιτείται ενιαίος ανεξάρτητος 
μηχανισμός, όπως διαμεσολαβητής για θέματα ενέργειας, για να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική διαχείριση καταγγελιών και εξωδικαστικών επιλύσεων. 
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Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εβ) υποστηρίζοντας ανεξάρτητους φορείς 
διευκόλυνσης του έργου οι οποίοι, 
παράλληλα με τους φορείς διευκόλυνσης 
της αγοράς, παρέχουν συμβουλές σε 
δημόσιες υπηρεσίες για διαδικασίες 
διαγωνισμών για υπηρεσίες ενεργειακής 
απόδοσης, τη δομή των συμβάσεων, την 
εφαρμογή συμβάσεων και την 
παρακολούθησή τους για ειδικά 
προγράμματα υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στην τρίτη ενεργειακή δέσμη, απαιτείται ένα ενιαίο 
κέντρο εξυπηρέτησης που θα παρέχει βασικές συμβουλές για τις ενεργειακές υπηρεσίες και θα 
κατευθύνει προς τους διαπιστευμένους παρόχους.  Παρομοίως, απαιτείται ενιαίος ανεξάρτητος 
μηχανισμός, όπως διαμεσολαβητής για θέματα ενέργειας, για να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματική διαχείριση καταγγελιών και εξωδικαστικών επιλύσεων. 

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές, όσον αφορά 
τις κρατικές προμήθειες και τον ετήσιο 
προϋπολογισμό και λογιστική, με σκοπό 
να διασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένοι 
δημόσιοι φορείς δεν αποτρέπονται από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων βελτίωσης 
της απόδοσης. 

β) τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις 
και τις διοικητικές πρακτικές, όσον αφορά 
τις κρατικές προμήθειες και τον ετήσιο 
προϋπολογισμό και λογιστική, με σκοπό 
να διασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένοι 
δημόσιοι φορείς δεν αποτρέπονται από την 
πραγματοποίηση επενδύσεων βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης και 
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ελαχιστοποίησης του αναμενόμενου
κόστους του κύκλου ζωής σε ολόκληρη 
τη διάρκεια ζωής του κτιρίου ή του 
εξοπλισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) περιορισμούς σε εταιρείες ενέργειας 
ώστε να μη μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης, 
προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) περιορισμούς στα προγράμματα 
δημόσιας στήριξης με συνέπειες 
αποκλεισμού οι οποίοι συνιστούν εμπόδιο 
στην εκτέλεση υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης από παράγοντες της αγοράς, 
προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού στην αγορά και η 
περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βγ) εθνική νομοθεσία που ρυθμίζει τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την 
πολυιδιοκτησία με σκοπό τη διευκόλυνση 
των επενδύσεων σε εξοικονόμηση 
ενέργειας και τη συγκέντρωση κονδυλίων 
για το σκοπό αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της σύγκρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας και της 
μετατροπής σε συγκρίσιμη μονάδα ισχύουν 
οι συντελεστές μετατροπής του 
παραρτήματος IV εκτός εάν μπορεί να 
δικαιολογηθεί η χρήση άλλων 
συντελεστών μετατροπής.

Για τους σκοπούς της σύγκρισης της 
εξοικονόμησης ενέργειας και της 
μετατροπής σε συγκρίσιμη μονάδα ισχύουν 
οι συντελεστές μετατροπής του 
παραρτήματος IV.

Or. en

Αιτιολόγηση



PR\878374EL.doc PE472.358v01-00

EL

Τροπολογία 79

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 διάστημα ενός έτους από [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 80

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. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει έως τις 
30 Απριλίου 2013 και εν συνεχεία κάθε
έτος, έκθεση προς την Επιτροπή για την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη 
των εθνικών στόχων ενεργειακής 
απόδοσης, σύμφωνα με το παράρτημα XIV 
σημείο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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.

2. 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 παράγραφοι 1 και 2. Οι 
εκθέσεις συνοδεύονται από 
επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της 
αναμενόμενης συνολικής κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας το 2014, 2016, 
2018 και 2020, καθώς και εκτίμηση των 
επιπέδων κατανάλωσης πρωτογενούς 
ενέργειας στους τομείς που αναφέρονται 
στο παράρτημα XIV σημείο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 82

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 τις 30 
Απριλίου 2012, παρέχει υπόδειγμα για τις 
συμπληρωματικές εκθέσεις, εν είδει 
καθοδήγησης. Το υπόδειγμα αυτό
περιλαμβάνει τις στοιχειώδεις απαιτήσεις 
του Παραρτήματος XIV. Τα κράτη μέλη 
τηρούν το υπόδειγμα αυτό όταν 
υποβάλλουν τις συμπληρωματικές 
εκθέσεις για την εθνική εξοικονόμηση 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 83

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 
παράγραφοι 1 και 2 και στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
την εκτίμησή της και υποβάλλει κάθε έτος 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο. Με βάση την αξιολόγηση 
των εκθέσεων, η Επιτροπή μπορεί να 
εκδώσει συστάσεις προς τα κράτη μέλη. Η 
πρώτη αξιολόγηση και οι εκθέσεις 
υποβάλλονται προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2013.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα υποβολής εκθέσεων βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο απλό αλλά επαρκώς συγκεκριμένο και σαφές ώστε να εξασφαλίζεται η 
συγκρισιμότητα και να εντοπίζονται οι βέλτιστες πρακτικές. Το σύστημα θα πρέπει να 
παρακολουθεί την πρόοδο και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέτρων. Οι 
πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στο κοινό. 

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

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 

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 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, η 
χρήση των εν λόγω τεχνικών να αποτελεί 
μελλοντικά προϋπόθεση για την 
αδειοδότηση νέων εγκαταστάσεων και την 
περιοδική επανεξέταση των αδειών των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
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εγκαταστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 85

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 υποβάλλει προτάσεις για την 
ευθυγράμμιση  της οδηγίας 2003/87/EΚ,
της οδηγίας 2009/28/EΚ, της απόφασης 
αριθ. 406/2009/ΕΚ, καθώς και της 
οδηγίας 2010/31/EΚ  με την παρούσα
οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 86

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. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση σε δύο στάδια που προτείνει η Επιτροπή αναμένεται ότι θα καθυστερήσει την 
τελική απόφαση για τους υποχρεωτικούς εθνικούς στόχους τουλάχιστον έως τα τέλη του 2016, 
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δηλαδή πολύ αργά ώστε να επηρεάσει το στόχο του 2020. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δεν 
χρειάζεται πλέον εάν οι εθνικοί στόχοι οριστούν με βάση τους ήδη υφιστάμενους εθνικούς 
στόχους και το τροποποιημένο άρθρο 3 και το συναφές με αυτό παράρτημα -1.  

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Έως τις 30 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή 
υποβάλλει ανάλυση και σχέδιο δράσης για 
τη χρηματοδότηση τεχνολογιών 
εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης με στόχο συγκεκριμένα:
α) την καλύτερη χρήση του ταμείου 
συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων 
και των προγραμμάτων πλαίσιο·
β) την καλύτερη και μεγαλύτερη χρήση 
των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων 
δημόσιων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων·
γ) την καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου κυρίως με την 
ανάλυση της σκοπιμότητας ενός 
μηχανισμού επιμερισμού του κινδύνου για 
επενδύσεις σε εξοικονόμηση ενέργειας· 
και
δ) τον καλύτερο συντονισμό της 
ενωσιακής, εθνικής και 
περιφερειακής/τοπικής χρηματοδότησης 
και άλλων μορφών στήριξης.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8

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:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 19α
Συνοδευτικό πρόγραμμα

Για να ενισχυθεί η έμπρακτη εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η 
Επιτροπή αναπτύσσει ένα συνοδευτικό 
μέσο στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη»  
(απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του 
Συμβουλίου1). Με το μέσο αυτό θα 
υποστηριχθεί η ανταλλαγή εμπειριών 
όσον αφορά πρακτικές, τη συγκριτική 
αξιολόγηση, δραστηριότητες δικτύωσης, 
καθώς και καινοτόμες πρακτικές. 
____________
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1 ΕΕ L 310, 09.11.06, σ. 15. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Υφιστάμενα προγράμματα όπως το «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» θα πρέπει να 
παραταθούν.

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα -I (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -I
Εθνικοί στόχοι για την εξοικονόμηση 

ενέργειας
A. Εθνικός στόχος για την εξοικονόμηση 
ενέργειας το 2020 (σε πρωτογενή 
ενέργεια)
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Μέγιστη 
κατανάλωση 
πρωτογενούς 

ενέργειας το 2020 
(εκατ. ΤΙΠ)

Ελάχιστος στόχος 
εξοικονόμησης 

ενέργειας  - Μείωση 
της κατανάλωσης 

πρωτογενούς 
ενέργειας το (εκατ. 

ΤΙΠ) (S2020)

Βέλγιο π.κ. π.κ.

Βουλγαρία π.κ. π.κ.

Τσεχική 
Δημοκρατία

π.κ. π.κ.

Δανία π.κ. π.κ.

Γερμανία π.κ. π.κ.

Εσθονία π.κ. π.κ.

Ιρλανδία π.κ. π.κ.

Ελλάδα π.κ. π.κ.

Ισπανία π.κ. π.κ.

Γαλλία π.κ. π.κ.

Ιταλία π.κ. π.κ.

Κύπρος π.κ. π.κ.

Λετονία π.κ. π.κ.

Λιθουανία π.κ. π.κ.

Λουξεμβούργο π.κ. π.κ.

Ουγγαρία π.κ. π.κ.

Μάλτα π.κ. π.κ.

Κάτω Χώρες π.κ. π.κ.

Αυστρία π.κ. π.κ.

Πολωνία π.κ. π.κ.

Πορτογαλία π.κ. π.κ.

Ρουμανία π.κ. π.κ.

Σλοβενία π.κ. π.κ.

Σλοβακική 
Δημοκρατία

π.κ. π.κ.

Φινλανδία π.κ. π.κ.

Σουηδία π.κ. π.κ.

Ηνωμένο Βασίλειο π.κ. π.κ.
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όπου :
«π.κ.» σημαίνει «προς καθορισμό»
S2020 = η εξοικονόμηση ενέργειας για το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος το 2020

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 :
XX%* (S2020), το 2014· 
ΥΥ%* (S2020), το 2016· 
ΖΖ%* (S2020), το 2018· 
όπου :
S2020 = η εξοικονόμηση ενέργειας για το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος το 2020 όπως 
αναφέρεται στη δεξιά στήλη του πίνακα 
στο Μέρος Α.

Or. en

Αιτιολόγηση
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, 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 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
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 (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.
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Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τίτλος – υποσημείωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενεργειακό περιεχόμενο των επιλεγμένων 
καυσίμων για τελική χρήση–πίνακας 
μετατροπής41

Ενεργειακό περιεχόμενο των επιλεγμένων 
καυσίμων για τελική χρήση–πίνακας 
μετατροπής

41 Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν 
διαφορετικούς συντελεστές μετατροπής 
εφόσον αυτοί μπορούν να 
δικαιολογηθούν.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πίνακας βάσει του παραρτήματος παρέχει ήδη ένα ορισμένο φάσμα συντελεστών μετατροπής 
που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τον πλέον εναρμονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ. Η 
προτεινόμενη υποσημείωση δημιουργεί αβεβαιότητα και πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί.

Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – υποσημείωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 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. 

[3] Ισχύει όταν η εξοικονόμηση ενέργειας 
υπολογίζεται με χρήση μιας προσέγγισης 
από τη βάση στην κορυφή με γνώμονα την 
τελική κατανάλωση ενέργειας. Για τον 
υπολογισμό της εξοικονόμησης
ηλεκτρικής ενέργειας σε όρους 
πρωτογενούς ενέργειας, τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν τον προκαθορισμένο 
συντελεστή 2,5 για 1 kWh (NCV) 
ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός εάν έχει 
καθοριστεί διά νόμου εθνική πρότυπη 
τιμή.

Or. en
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Αιτιολόγηση
Θα πρέπει να ισχύει για όλα τα κράτη μέλη η ίδια πρότυπη τιμή κατά τη μετατροπή της 
εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας από την τελική κατανάλωση σε όρους πρωτογενούς 
ενέργειας. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που έχουν ορίσει διά νόμου ένα τέτοιο συντελεστή 
μετατροπής θα μπορούν να τον χρησιμοποιούν βάσει της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης
ενεργειακής απόδοσης

Καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης
εξοικονόμησης ενέργειας 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την εμπειρία που υπάρχει σε χώρες οι οποίες έχουν ήδη καθιερώσει ένα τέτοιο 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας, είναι σημαντικό να 
περιορίζονται τα καθεστώτα αυτά σε έργα που αποδεικνύεται ότι έχουν συμπληρωματικό 
χαρακτήρα. Η οδηγία θα πρέπει να εξαιρεί ή να περιορίζει τις δραστηριότητες με χαμηλή 
συμπληρωματικότητα. 

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 1 – εισαγωγή

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

Τα ακόλουθα μέτρα θεωρείται ότι 
αποσκοπούν σε βραχυπρόθεσμη 
εξοικονόμηση:

Τα ακόλουθα μέτρα αποκλείονται από το 
στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας που 
αναφέρεται στο άρθρο 6:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με βάση την εμπειρία που υπάρχει σε χώρες οι οποίες έχουν ήδη καθιερώσει ένα τέτοιο 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας, είναι σημαντικό να 
περιορίζονται τα καθεστώτα αυτά σε έργα που αποδεικνύεται ότι έχουν συμπληρωματικό 
χαρακτήρα. Η οδηγία θα πρέπει να εξαιρεί ή να περιορίζει τις δραστηριότητες με χαμηλή 
συμπληρωματικότητα. 

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διανομή ή εγκατάσταση ενεργειακά 
αποδοτικών λαμπτήρων φθορισμού 
συνεπτυγμένων διαστάσεων·

α) διανομή ή εγκατάσταση λαμπτήρων 
φθορισμού συνεπτυγμένων διαστάσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την εμπειρία που υπάρχει σε χώρες οι οποίες έχουν ήδη καθιερώσει ένα τέτοιο 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας, είναι σημαντικό να 
περιορίζονται τα καθεστώτα αυτά σε έργα που αποδεικνύεται ότι έχουν συμπληρωματικό 
χαρακτήρα. Η οδηγία θα πρέπει να εξαιρεί ή να περιορίζει τις δραστηριότητες με χαμηλή 
συμπληρωματικότητα. 

Τροπολογία 96

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) αλλαγή τύπου καυσίμου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την εμπειρία που υπάρχει σε χώρες οι οποίες έχουν ήδη καθιερώσει ένα τέτοιο 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας, είναι σημαντικό να 
περιορίζονται τα καθεστώτα αυτά σε έργα που αποδεικνύεται ότι έχουν συμπληρωματικό 
χαρακτήρα. Η οδηγία θα πρέπει να εξαιρεί ή να περιορίζει τις δραστηριότητες με χαμηλή 
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συμπληρωματικότητα. 

Τροπολογία 97

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) διανομή ή εγκατάσταση οικιακών 
συσκευών που δεν ταξινομούνται στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακού 
σήματος ή που έχουν επιτύχει διείσδυση 
στην αγορά 30%·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την εμπειρία που υπάρχει σε χώρες οι οποίες έχουν ήδη καθιερώσει ένα τέτοιο 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας, είναι σημαντικό να 
περιορίζονται τα καθεστώτα αυτά σε έργα που αποδεικνύεται ότι έχουν συμπληρωματικό 
χαρακτήρα. Η οδηγία θα πρέπει να εξαιρεί ή να περιορίζει τις δραστηριότητες με χαμηλή 
συμπληρωματικότητα. 

Τροπολογία 98

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) διανομή ή εγκατάσταση αντλιών 
θερμότητας με συντελεστή απόδοσης που 
δεν υπερβαίνει το 4· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την εμπειρία που υπάρχει σε χώρες οι οποίες έχουν ήδη καθιερώσει ένα τέτοιο 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας, είναι σημαντικό να 
περιορίζονται τα καθεστώτα αυτά σε έργα που αποδεικνύεται ότι έχουν συμπληρωματικό 
χαρακτήρα. Η οδηγία θα πρέπει να εξαιρεί ή να περιορίζει τις δραστηριότητες με χαμηλή 
συμπληρωματικότητα. 
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Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενεργειακοί έλεγχοι· γ) διανομή ή εγκατάσταση έξυπνων 
μετρητών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την εμπειρία που υπάρχει σε χώρες οι οποίες έχουν ήδη καθιερώσει ένα τέτοιο 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας, είναι σημαντικό να 
περιορίζονται τα καθεστώτα αυτά σε έργα που αποδεικνύεται ότι έχουν συμπληρωματικό 
χαρακτήρα. Η οδηγία θα πρέπει να εξαιρεί ή να περιορίζει τις δραστηριότητες με χαμηλή 
συμπληρωματικότητα. 

Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Μέτρα που αποσκοπούν σε 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση
α) διανομή ή εγκατάσταση οικιακών 
συσκευών ταξινομημένων στην 
υψηλότερη κατηγορία ενεργειακού 
σήματος και οι οποίες δεν έχουν επιτύχει 
διείσδυση στην αγορά 30%·
β) διανομή ή εγκατάσταση αντλιών 
θερμότητας με συντελεστή απόδοσης 
υψηλότερο του 4· 
γ) ενεργειακοί έλεγχοι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με βάση την εμπειρία που υπάρχει σε χώρες οι οποίες έχουν ήδη καθιερώσει ένα τέτοιο 
καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας, είναι σημαντικό να 
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περιορίζονται τα καθεστώτα αυτά σε έργα που αποδεικνύεται ότι έχουν συμπληρωματικό 
χαρακτήρα. Η οδηγία θα πρέπει να εξαιρεί ή να περιορίζει τις δραστηριότητες με χαμηλή 
συμπληρωματικότητα. 

Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εθνική ρυθμιστική αρχή (ΕΡΑ) είναι 
αρμόδια για την επαλήθευση, την 
τεκμηρίωση και την υποβολή εκθέσεων. Τα 
υπόχρεα μέρη υποχρεούνται να διεξάγουν 
ανεξάρτητο έλεγχο ανά διετία και 
απαιτούνται έλεγχοι ποιότητας ανά έτος. Η 
ΕΡΑ θα διεξάγει ειδικό έλεγχο της 
τεκμηρίωσης και των εκθέσεων σε ετήσια 
βάση. Οι πρότυπες τιμές (προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση) και η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για μια προσέγγιση 
μηχανικής εγκρίνονται από την ΕΡΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου ο νέος αυτός μηχανισμός να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη, οι 
υπολογισμοί/μεθοδολογίες και οι επαληθεύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
διενεργούνται από ανεξάρτητο φορέα.

Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

Στο πλαίσιο αυτό, τα υπόχρεα μέρη 
χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες μεθόδους για τον υπολογισμό 
της εξοικονόμησης ενέργειας για τους 
σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 2:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου ο νέος αυτός μηχανισμός να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη, οι 
υπολογισμοί/μεθοδολογίες και οι επαληθεύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
διενεργούνται από ανεξάρτητο φορέα.

Τροπολογία 103

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τις προκαθορισμένες τιμές και τη διάρκεια 
ζωής των σημείων 3 και 4 όταν δεν έχουν 
θεσπιστεί εθνικές πρότυπες τιμές και 
διάρκεια ζωής. Οι προκαθορισμένες τιμές 
και η διάρκεια ζωής επικαιροποιούνται 
κάθε έτος από την Επιτροπή ώστε να 
αντικατοπτρίζουν την τεχνολογική 
καινοτομία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου ο νέος αυτός μηχανισμός να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη, οι 
υπολογισμοί/μεθοδολογίες και οι επαληθεύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
διενεργούνται από ανεξάρτητο φορέα.

Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 3.1. – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

α. ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Ψυγειοκαταψύκτες Καταψύκτες
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Κατηγορία A+ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/έτος) 64 62

Κατηγορία A+ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/ έτος) 76 73
Κατηγορία A++ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/ έτος) 129 123
Κατηγορία A+++ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/ έτος) 193 185

Τροπολογία
α. ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Ψυγειοκαταψύκτες Καταψύκτες

διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται

διαγράφεται διαγράφεται διαγράφεται

Κατηγορία A++ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/ έτος) na na
Κατηγορία A+++ Προβλεπόμενη
εξοικονόμηση (kWh/ έτος) na na

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προκαθορισμένες τιμές για την εξοικονόμηση στην πρόταση της Επιτροπής υπολογίζονται με 
τη χρήση της απόδοσης της λιγότερο αποδοτικής κατηγορίας ενεργειακού σήματος ως 
αναφοράς. Με τις προκαθορισμένες αυτές τιμές εξοικονόμησης μεγάλο μέρος εξοικονόμησης 
θα υπολογίζεται ως εξοικονόμηση χωρίς στην ουσία να είναι. Για να αποφευχθεί αυτό, οι 
υπολογισμοί και η κατανομή της εξοικονόμησης θα πρέπει να γίνουν με πιο συντηρητικό τρόπο. 
Οι προτεινόμενες αλλαγές στις τιμές υπολογίστηκαν από τον εισηγητή με το Topten -
www.topten.eu/ -(ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης προσανατολισμένο στους καταναλωτές, 
που παρουσιάζει τις καλύτερες συσκευές σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων). 
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Τροπολογία 105

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 3.1. – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

β. ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ, ΜΗ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Ψυγειοκαταψύκτες 
και καταψύκτες

Κατηγορία A+ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/έτος) 64
Κατηγορία A+ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/ έτος) 75
Κατηγορία A++ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/ έτος) 128
Κατηγορία A+++ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/ έτος) 191

Τροπολογία

β. ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ, ΜΗ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Ψυγειοκαταψύκτες 
και καταψύκτες

Κατηγορία A+ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/έτος) 0
Κατηγορία A+ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/ έτος) 0
Κατηγορία A++ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/ έτος) 68
Κατηγορία A+++ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/ έτος) 125

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προκαθορισμένες τιμές για την εξοικονόμηση στην πρόταση της Επιτροπής υπολογίζονται με 
τη χρήση της απόδοσης της λιγότερο αποδοτικής κατηγορίας ενεργειακού σήματος ως 
αναφοράς. Με τις προκαθορισμένες αυτές τιμές εξοικονόμησης μεγάλο μέρος εξοικονόμησης 
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θα υπολογίζεται ως εξοικονόμηση χωρίς στην ουσία να είναι. Για να αποφευχθεί αυτό, οι 
υπολογισμοί και η κατανομή της εξοικονόμησης θα πρέπει να γίνουν με πιο συντηρητικό τρόπο. 
Οι προτεινόμενες αλλαγές στις τιμές υπολογίστηκαν από τον εισηγητή με το Topten -
www.topten.eu/ -(ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης προσανατολισμένο στους καταναλωτές, 
που παρουσιάζει τις καλύτερες συσκευές σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων). 

Τροπολογία 106

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 3.1. – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

γ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
*Έως τις 30 Νοεμβρίου 2013
Κατηγορία A+ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση 
(kWh/έτος) 26
Κατηγορία A++ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση 
(kWh/έτος) 46
Κατηγορία A+++ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση 
(kWh/έτος) 63

*Από την 1η Δεκεμβρίου 
2013
Κατηγορία A++ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση 
(kWh/έτος) 20
Κατηγορία A+++ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση 
(kWh/έτος) 37

*Από 1ης Δεκεμβρίου 2013 για τα πλυντήρια ρούχων οικιακής χρήσεως με ονομαστική 
χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη από 4 kg, ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ΔΕΑ) είναι 
μικρότερος από 59 (βλέπε παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1015/2010 της 
Επιτροπής).
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Τροπολογία

γ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
*Έως τις 30 Νοεμβρίου 2013
Κατηγορία A+ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση 
(kWh/έτος) 0
Κατηγορία A++ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση 
(kWh/έτος) 29
Κατηγορία A+++ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση 
(kWh/έτος) 55

*Από την 1η Δεκεμβρίου 
2013
Κατηγορία A++ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση 
(kWh/έτος) 13
Κατηγορία A+++ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση 
(kWh/έτος) 37

*Από 1ης Δεκεμβρίου 2013 για τα πλυντήρια ρούχων οικιακής χρήσεως με ονομαστική 
χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη από 4 kg, ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ΔΕΑ) είναι 
μικρότερος από 59 (βλέπε παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1015/2010 της 
Επιτροπής).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προκαθορισμένες τιμές για την εξοικονόμηση στην πρόταση της Επιτροπής υπολογίζονται με 
τη χρήση της απόδοσης της λιγότερο αποδοτικής κατηγορίας ενεργειακού σήματος ως 
αναφοράς. Με τις προκαθορισμένες αυτές τιμές εξοικονόμησης μεγάλο μέρος εξοικονόμησης 
θα υπολογίζεται ως εξοικονόμηση χωρίς στην ουσία να είναι. Για να αποφευχθεί αυτό, οι 
υπολογισμοί και η κατανομή της εξοικονόμησης θα πρέπει να γίνουν με πιο συντηρητικό τρόπο. 
Οι προτεινόμενες αλλαγές στις τιμές υπολογίστηκαν από τον εισηγητή με το Topten -
www.topten.eu/ -(ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης προσανατολισμένο στους καταναλωτές, 
που παρουσιάζει τις καλύτερες συσκευές σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων). 
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Τροπολογία 107

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 3.1. – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

δ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Έως τις 30 Νοεμβρίου 2013**

Κατηγορία A+ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/έτος) 37

Κατηγορία A++ Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/έτος) 69
Κατηγορία A+++ 
Προβλεπόμενη εξοικονόμηση 
(kWh/έτος) 97

**Από την 1η Δεκεμβρίου 
2013
Κατηγορία A++ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση 
(kWh/έτος) 32
Κατηγορία A+++ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση 
(kWh/έτος) 60

**Από 1ης Δεκεμβρίου 2013 για τα πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσεως με ονομαστική 
χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 11 θέσεων και τα πλυντήρια πιάτων οικιακής 
χρήσεως με ονομαστική χωρητικότητα 10 θέσεων και πλάτος άνω των 45 cm, ο δείκτης 
ενεργειακής απόδοσης (ΔΕΑ) είναι μικρότερος από 63 (βλέπε κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1016/2010 της Επιτροπής, παράρτημα I)

Τροπολογία

δ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
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Έως τις 30 Νοεμβρίου 
2013**
Κατηγορία A+ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/έτος) 0
Κατηγορία A++ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/έτος) 33
Κατηγορία A+++ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση (kWh/έτος) 61

**Από την 1η Δεκεμβρίου 
2013
Κατηγορία A++ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση 
(kWh/έτος) 32
Κατηγορία 
A+++ 
Προβλεπόμενη 
εξοικονόμηση 
(kWh/έτος) 60

**Από 1ης Δεκεμβρίου 2013 για τα πλυντήρια πιάτων οικιακής χρήσεως με ονομαστική 
χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 11 θέσεων και τα πλυντήρια πιάτων οικιακής 
χρήσεως με ονομαστική χωρητικότητα 10 θέσεων και πλάτος άνω των 45 cm, ο δείκτης 
ενεργειακής απόδοσης (ΔΕΑ) είναι μικρότερος από 63 (βλέπε κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1016/2010 της Επιτροπής, παράρτημα I)

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προκαθορισμένες τιμές για την εξοικονόμηση στην πρόταση της Επιτροπής υπολογίζονται με 
τη χρήση της απόδοσης της λιγότερο αποδοτικής κατηγορίας ενεργειακού σήματος ως 
αναφοράς. Με τις προκαθορισμένες αυτές τιμές εξοικονόμησης μεγάλο μέρος εξοικονόμησης 
θα υπολογίζεται ως εξοικονόμηση χωρίς στην ουσία να είναι. Για να αποφευχθεί αυτό, οι 
υπολογισμοί και η κατανομή της εξοικονόμησης θα πρέπει να γίνουν με πιο συντηρητικό τρόπο. 
Οι προτεινόμενες αλλαγές στις τιμές υπολογίστηκαν από τον εισηγητή με το Topten -
www.topten.eu/ -(ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης προσανατολισμένο στους καταναλωτές, 
που παρουσιάζει τις καλύτερες συσκευές σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων). 
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Τροπολογία 108

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 3.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

3.2. Οικιακός φωτισμός

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

Μοναδιαία εξοικονόμηση ενέργειας από την αντικατάσταση των GLS (λαμπτήρες 
πυρακτώσεως γενικής χρήσεως)  από LED (λαμπτήρες διόδου εκπομπής φωτός) 17
kWh/ έτος

Τροπολογία

3.2. Οικιακός φωτισμός 

διαγράφεται

Μοναδιαία εξοικονόμηση ενέργειας από την αντικατάσταση των GLS (λαμπτήρες 
πυρακτώσεως γενικής χρήσεως)  από LED (λαμπτήρες διόδου εκπομπής φωτός) 12
kWh/ έτος

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προκαθορισμένες τιμές για την εξοικονόμηση στην πρόταση της Επιτροπής υπολογίζονται με 
τη χρήση της απόδοσης της λιγότερο αποδοτικής κατηγορίας ενεργειακού σήματος ως 
αναφοράς. Με τις προκαθορισμένες αυτές τιμές εξοικονόμησης μεγάλο μέρος εξοικονόμησης 
θα υπολογίζεται ως εξοικονόμηση χωρίς στην ουσία να είναι. Για να αποφευχθεί αυτό, οι 
υπολογισμοί και η κατανομή της εξοικονόμησης θα πρέπει να γίνουν με πιο συντηρητικό τρόπο. 
Οι προτεινόμενες αλλαγές στις τιμές υπολογίστηκαν από τον εισηγητή με το Topten -
www.topten.eu/ -(ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης προσανατολισμένο στους καταναλωτές, 
που παρουσιάζει τις καλύτερες συσκευές σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων). 
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Τροπολογία 109

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – τμήμα 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

4. Προκαθορισμένη διάρκεια ζωής

Μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης με αντικατάσταση 
κατασκευαστικού στοιχείου

Προκαθορισμένη 
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
Έλεγχος θερμότητας: βαλβίδες ελέγχου, 
αυτόματες

10

Μετρητές 10

Τροπολογία

4. Προκαθορισμένη διάρκεια ζωής

Μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης με αντικατάσταση 
κατασκευαστικού στοιχείου

Προκαθορισμένη 
διάρκεια ζωής σε έτη

Λέβητας - συμπύκνωση 12
Λέβητας – άμεση εκκένωση 12
Καυστήρες, πετρελαίου και αερίου διαγράφεται
Εξοπλισμός ελέγχου διαγράφεται
Σύστημα ελέγχου – κεντρικό διαγράφεται
Σύστημα ελέγχου– θάλαμος ελέγχου διαγράφεται
Έλεγχος θερμότητας: βαλβίδες ελέγχου, 
αυτόματες

διαγράφεται

διαγράφεται διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι προκαθορισμένες τιμές για την εξοικονόμηση στην πρόταση της Επιτροπής υπολογίζονται με 
τη χρήση της απόδοσης της λιγότερο αποδοτικής κατηγορίας ενεργειακού σήματος ως 
αναφοράς. Με τις προκαθορισμένες αυτές τιμές εξοικονόμησης μεγάλο μέρος εξοικονόμησης 
θα υπολογίζεται ως εξοικονόμηση χωρίς στην ουσία να είναι. Για να αποφευχθεί αυτό, οι 
υπολογισμοί και η κατανομή της εξοικονόμησης θα πρέπει να γίνουν με πιο συντηρητικό τρόπο. 
Οι προτεινόμενες αλλαγές στις τιμές υπολογίστηκαν από τον εισηγητή με το Topten -
www.topten.eu/ -(ηλεκτρονικό εργαλείο αναζήτησης προσανατολισμένο στους καταναλωτές, 
που παρουσιάζει τις καλύτερες συσκευές σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων). 

Τροπολογία 110

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα Va
Τύπος εξοικονόμησης ενέργειας

όπου:
• n = αριθμός ετών από την εισαγωγή της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, 
• En = πώληση ενέργειας το έτος n,
• En = υποχρεώσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας το έτος n.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει του άρθρου 6 για τα καθεστώτα εξοικονόμησης ενέργειας, κάθε κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι το 1,5% εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται ετησίως προστίθεται στην 
εξοικονόμηση που είχε επιτευχθεί κάθε προηγούμενο έτος. Ο τύπος βοηθά να γίνει κατανοητό 
το σωρευτικό αποτέλεσμα εξοικονόμησης όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο άρθρο 6 
παράγραφος 1.
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Τροπολογία 111

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIV – Μέρος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη συνολική επιφάνεια δαπέδου των 
κτιρίων με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
άνω των 250 m2 που ανήκουν σε 
δημόσιους φορείς τα οποία, την 1η 
Ιανουαρίου του έτους για το οποίο πρέπει 
να υποβληθεί η έκθεση, δεν πληρούσαν τις 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

γ) τη συνολική επιφάνεια δαπέδου των 
κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς
ή χρησιμοποιούνται από αυτούς, τα 
οποία, την 1η Ιανουαρίου του έτους για το 
οποίο πρέπει να υποβληθεί η έκθεση, δεν 
πληρούσαν τις απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 112

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIV – Μέρος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη συνολική επιφάνεια δαπέδου κτιρίων 
που ανήκουν σε δημόσιους φορείς των 
κρατών μελών τα οποία ανακαινίστηκαν το 
προηγούμενο έτος.

δ) τη συνολική επιφάνεια δαπέδου κτιρίων 
που ανήκουν σε περιφερειακούς ή 
τοπικούς δημόσιους φορείς και αρχές των 
κρατών μελών ή χρησιμοποιούνται από 
αυτούς τα οποία ανακαινίστηκαν το 
προηγούμενο έτος, κατ’ εφαρμογήν του 
άρθρου 4, παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 113

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIV – Μέρος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την επιτευχθείσα εξοικονόμηση 
ενέργειας χάρη στα εθνικά καθεστώτα 
επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής 
απόδοσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ή στα εναλλακτικά μέτρα 
που εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 6 παράγραφος 9.

ε) την επιτευχθείσα εξοικονόμηση 
ενέργειας χάρη στα εθνικά καθεστώτα 
επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής 
απόδοσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 114

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIV – Μέρος 1 – τελευταία πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η πρώτη έκθεση περιλαμβάνει επίσης τον 
εθνικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 115

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIV –Μέρος 2 – τμήμα 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ο εθνικός ενδεικτικός στόχος – Οι εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι
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εξοικονόμησης ενέργειας που τίθεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ·

εξοικονόμησης ενέργειας που τίθενται στο 
άρθρο 3α, παράγραφος 3 και στο άρθρο 4
της παρούσας οδηγίας καθώς και στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2006/32/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 116

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIV – Μέρος 2 – τμήμα 3. -1. (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.-1. Χρηματοδοτική υποστήριξη (άρθρο 
2α)
Ο συμπληρωματικές εκθέσεις 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 
τη δημιουργία μηχανισμών 
χρηματοδότησης και τη διαθεσιμότητα 
κονδυλίων σύμφωνα με το άρθρο 2α 
παράγραφος 1. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 117

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIV – Μέρος 2 – τμήμα 3. -1α. (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.-1α. Ανακαίνιση κτιρίων (άρθρο 3α)
Οι συμπληρωματικές εκθέσεις 
περιλαμβάνουν εκτίμηση της προόδου 
που έχει συντελεσθεί κατά την εφαρμογή 
του εθνικού σχεδίου ανακαίνισης κτιρίων 
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που αναφέρεται στο άρθρο 3α.
Οι συμπληρωματικές εκθέσεις 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα αξιολόγηση 
των μέτρων που λαμβάνονται προς το 
σκοπό αυτό. 

 οι ενοικιαστές δεν υφίστανται 
οικονομικές συνέπειες

 αντιμετωπίζονται οι κοινωνικές 
προκλήσεις

 στην ανακαίνιση προηγούνται τα κτίρια 
με τη χειρότερη ενεργειακή απόδοση 
σύμφωνα με το άρθρο 3α παράγραφοι 3, 4 
και 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 118

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIV – Μέρος 2 – τμήμα 3.2.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο συμπληρωματικές εκθέσεις 
περιλαμβάνουν τους εθνικούς συντελεστές
που επελέγησαν σύμφωνα με το 
παράρτημα IV.

Ο συμπληρωματικές εκθέσεις 
περιλαμβάνουν τους εφαρμοζόμενους
εθνικούς συντελεστές του άρθρου 16 και
σύμφωνα με το παράρτημα IV.

Η πρώτη συμπληρωματική έκθεση 
περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του 
εθνικού καθεστώτος που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 ή τα εναλλακτικά 
μέτρα που εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 6 παράγραφος 9.

Η πρώτη συμπληρωματική έκθεση 
περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του 
εθνικού καθεστώτος που αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Τροπολογία 119

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα XIV – Μέρος 2 – τμήμα 3.3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.3a. Ενημέρωση του καταναλωτή και 
πρόγραμμα ενθάρρυνσης  (άρθρο 8α)
Οι συμπληρωματικές εκθέσεις 
περιλαμβάνουν εκτίμηση της προόδου 
που έχει συντελεσθεί κατά την εφαρμογή 
της εθνικής στρατηγικής για την 
ενθάρρυνση των καταναλωτών ενέργειας 
που αναφέρεται στο άρθρο 8α. 

Or. en

Αιτιολόγηση
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ - Η ΟΛΑ Η ΤΙΠΟΤΕ!

Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτύχει στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης, θα αποτύχει στην 
κλιματική αλλαγή, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την πράσινη ανάπτυξη και 
την κοινωνική προστασία.

1) Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και σπανιότητα πόρων 
Τα σενάρια περί κλίματος και ενέργειας που πληρούν το στόχο της συνολικής αύξησης της 
θερμοκρασίας κατά 2ο C προϋποθέτουν φιλόδοξες πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας και 
ενεργειακής απόδοσης1. Η ενεργειακή απόδοση έχει αποδειχτεί επίσης ότι αποτελεί τον πιο 
φθηνό και σύντομο δρόμο για τη μείωση των εκπομπών C02

2. 

2) Μείωση του εξωτερικού ενεργειακού χρέους και αύξηση της γεωπολιτικής 
ανεξαρτησίας και της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ
Η ΕΕ δαπανά ετησίως περισσότερα από 400 δισ. ευρώ για εισαγωγές ενέργειας. Η υλοποίηση 
του στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% τουλάχιστον όχι μόνο θα βελτιώσει την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αλλά θα μειώσει επίσης κατά 50 δισ. τουλάχιστον 
ετησίως τη μεταφορά πλούτου από τις οικονομίες της ΕΕ προς χώρες που παράγουν ενέργεια.  

3) Διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης σε καιρούς οικονομικής κρίσης
Ο ηγετικός ρόλος της ΕΕ στο σχεδιασμό, τη λειτουργία και την παραγωγή αποτελεσματικής 
τεχνολογίας και υπηρεσιών απειλείται. Μολονότι ευρωπαϊκές εταιρείες εξακολουθούν να 
κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά σε ορισμένους τομείς, η διεύρυνση και η εμβάθυνση μιας 
αγοράς ενεργειακής απόδοσης εντός της ΕΕ θα βοηθήσει τις εταιρείες αυτές πράσινης 
τεχνολογίας να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στην ΕΕ σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 
περιλαμβανομένου του κατασκευαστικού τομέα, με τη μόχλευση πρόσθετων ιδιωτικών 
επενδυτικών κεφαλαίων. Επιπλέον, η βαριά βιομηχανία της ΕΕ και οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις θα υποστηριχθούν ώστε να έχουν μεγαλύτερη ενεργειακή παραγωγικότητα, 
στοιχείο απαραίτητο για τον ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά. 

4) Διατήρηση του ενεργειακού κόστους υπό έλεγχο
Ο ανταγωνισμός μεταξύ προμηθευτών ενέργειας δεν θα αρκέσει για τη διατήρηση του 
ενεργειακού κόστους υπό έλεγχο όσο οι τιμές ανά ενεργειακή μονάδα συνεχίζουν να 
ανεβαίνουν. Κατά συνέπεια, οι πολιτικές και τα μέτρα πρέπει να οδηγούν σε απόλυτη μείωση 
της ενεργειακής κατανάλωσης, η οποία θα μειώσει το συνολικό ενεργειακό κόστος για τους 
καταναλωτές, ελευθερώνοντας έτσι το εισόδημα πολιτών και επιχειρήσεων της ΕΕ και 
μειώνοντας επίσης τις δαπάνες του δημόσιου τομέα. 
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Με ουσιαστικά μέτρα εξοικονόμησης οι επενδυτικές ανάγκες σε σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής μπορούν να μειωθούν κατά 50% και σε δίκτυο μεταφοράς κατά 30% έως 
το 2030. Επιπλέον, η δημιουργία εθνικών και περιφερειακών αγορών ανταπόκρισης στη 
ζήτηση θα οδηγήσει σε καθοδική συμπίεση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής 
πώλησης3. 

Η αύξηση των τιμών ανά ενεργειακή μονάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης θα επηρεάσει 
επίσης τα εισοδήματα των νοικοκυριών.  Η καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να αποτελεί 
τον άξονα του παρόντος νομοθετήματος.

II. Η ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Για την ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της 
καινοτομίας, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τον περιορισμό του γραφειοκρατικού 
φόρτου των κρατών μελών απαιτείται μια κοινή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ. Η πολιτική της 
ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση θα οικοδομηθεί σε υφιστάμενες και εύρυθμα λειτουργούσες 
περιφερειακές και εθνικές πολιτικές, παρέχοντας την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές και εθνικές ιδιαιτερότητες.
Η επιτυχία της Ευρώπης θα πρέπει να θεμελιωθεί σε δύο στοιχεία:

α) προχρηματοδότηση μέτρων για την απόδοση 

Σε καιρούς δημοσιονομικής αβεβαιότητας, η εμπιστοσύνη των επενδυτών δεν μπορεί να 
επαφίεται (αποκλειστικά) στη δημόσια στήριξη. Προκειμένου να διοχετευθούν τα 
απαιτούμενα ιδιωτικά κεφάλαια στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, ο εισηγητής προτείνει

- δεσμευτικούς στόχους και μέτρα: η εμπειρία από τη νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καταδεικνύει ότι απαιτούνται δεσμευτικοί στόχοι 
για τα κράτη μέλη. Με τους στόχους αυτούς επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια, 
πολιτική δέσμευση και επενδυτική ασφάλεια και υπάρχει κινητοποίηση σε επίπεδο 
πόρων και δράσεων. Τα συνολικά μακροοικονομικά και γεωπολιτικά πλεονεκτήματα 
των αυστηρών μέτρων ενεργειακής απόδοσης για την οικονομία της ΕΕ και τους 
πολίτες δικαιολογούν δεσμευτικούς στόχους.

- νέα σταθερά, μη κυβερνητικά κονδύλια: η εμπειρία στις ΗΠΑ με τα τέλη κοινής 
ωφελείας και σε διάφορες χώρες της ΕΕ με τις υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
(ΗΒ, Δανία ή Γαλλία) καταδεικνύει ότι από τους χαμηλούς φόρους ή τις υποχρεώσεις 
που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές ή τους λιανοπωλητές μπορεί να 
συγκεντρωθεί σημαντική και σταθερή χρηματοδότηση.   

- νέα υποδείγματα επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις ΗΠΑ και 
την Κίνα προχρηματοδοτούν μεγάλο μέρος των επενδύσεων για την ενεργειακή 
απόδοση. Εν συνεχεία τα κέρδη τους κατανέμονται μεταξύ αυτών και των 
καταναλωτών τους. Το μοντέλο του ΗΒ για την επιβολή της υποχρέωσης 
εξοικονόμησης ενέργειας κινείται επίσης σε αυτή την κατεύθυνση.
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β) κινητοποίηση της τεχνολογικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής καινοτομίας

- επιτάχυνση της καμπύλης εκμάθησης: προκειμένου να επιταχυνθεί η μείωση του 
κόστους για εκτεταμένες ανακαινίσεις, απαιτείται μια κρίσιμη μάζα επενδύσεων που 
θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για την απαραίτητη τεχνική αλλά κυρίως 
οργανωτική καινοτομία.

- ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού: Οι οργανώσεις καταναλωτών σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο πρέπει να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης.

Ο εισηγητής προτείνει, κατά συνέπεια, την ακόλουθη προσέγγιση για την προτεινόμενη 
οδηγία.

1) Καθορισμός δεσμευτικών στόχων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο (άρθρο 1, 
παράγραφος 3)

Η παρούσα οδηγία είναι η ευκαιρία να τιμήσει η Ευρώπη τη δέσμευση των αρχηγών κρατών 
του Μαρτίου 2007 και του Φεβρουαρίου 2011 για την ενέργεια και το κλίμα: η επίτευξη 
αύξησης κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ θα οδηγήσει σε μείωση, έως το 2020, 
κατά 368 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου (ΤΙΠ) σε σχέση με τη σημερινή τάση.

Ωστόσο, με τις σημερινές προσπάθειες ο στόχος επιτυγχάνεται μόνο κατά το ήμισυ, 
δεδομένου ότι υπάρχει ετήσια σπατάλη ανά νοικοκυριό4 1.000 ευρώ ετησίως που οδηγεί στην 
περιττή κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας και την εισαγωγή μεγαλύτερων 
ποσοτήτων φυσικού αερίου και πετρελαίου. 

Εκτεταμένες μελέτες καταδεικνύουν ότι αυτό το κενό εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να 
καλυφθεί με την ταχεία εισαγωγή των νέων μέτρων5· Ωστόσο η προσέγγιση των δύο σταδίων 
για τον καθορισμό στόχων που προτείνει η Επιτροπή εκ των πραγμάτων σημαίνει ότι η 
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απαιτούμενη δράση τίθεται σε αναμονή μέχρι τουλάχιστον το 2016 - πράγμα απαράδεκτο. 
Οι δεσμευτικοί στόχοι θα πρέπει να εφαρμόζονται ομοιόμορφα μέσω ενός συστήματος 
επιμερισμού της προσπάθειας που θα έχει ως βάση τα σημεία εκκίνησης της χρήσης 
ενέργειας της κάθε χώρας. Οι τρέχουσες δυνατότητες βελτίωσης του ενεργειακού δυναμικού 
σε όλη την ΕΕ είναι παρόμοιες και από μια σειρά μελετών προκύπτει ότι ακόμα και χώρες με 
από μακρού υφιστάμενες πολιτικές ενεργειακής απόδοσης δεν έχουν κατακτήσει μέχρι 
στιγμής τα πλήρη οικονομικά οφέλη τους, ούτε έχουν φτάσει τα τεχνικά όρια6. 
Ως εκ τούτου ο εισηγητής πιστεύει ότι κάθε χώρα πρέπει να επιτύχει το ίδιο ποσοστό 
εξοικονόμησης ενέργειας με βάση το δικό της τρέχον επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας.  Οι 
αντίστοιχοι εθνικοί στόχοι πρέπει να εκφράζονται σε όρους πρωτογενούς ενέργειας για να 
καθίσταται δυνατή η μέτρηση και η σύγκριση της προόδου σε ολόκληρη την ΕΕ με την 
πάροδο του χρόνου.

Όπως δείχνει το ακόλουθο γράφημα7, το 20% των στόχων απόδοσης σε εθνικό επίπεδο 
μπορεί να επιτευχθεί με το συνδυασμό μιας σειράς πολιτικών και μέτρων σε διάφορους 
τομείς.  Ωστόσο, το πιο σημαντικό μέτρο, και με μεγάλη διαφορά, είναι να γίνει αντιληπτό 
ότι ο συνολικός στόχος του 20% είναι η ετήσια υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας κατά 
την τελική χρήση κατά 1,5% (όπως θεσπίζει το άρθρο 6).

2) Σχεδιασμός και ενίσχυση των μέσων (προ)χρηματοδότησης της ενεργειακής 
απόδοσης (άρθρο 2α νέο)

Η επίτευξη του στόχου της Ευρώπης για την εξοικονόμηση ενέργειας απαιτεί επενδύσεις 
ύψους μεταξύ 800 - 1200 δισ. ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία8.   Η περίοδος απόσβεσης 

Πηγή: Dr. Felix Matthes, Öko-Institut - Institute for Applied Ecology, 2011
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αυτών των επενδύσεων είναι συνήθως 4 έως 8 έτη και θα δημιουργήσει πολλές θέσεις 
εργασίας και θα τονώσει την καινοτομία. Ωστόσο, η υποστήριξη για τη μόχλευση των 
αναγκαίων ιδιωτικών κεφαλαίων πρέπει να είναι οργανωμένη.

- Η προτεινόμενη οδηγία θα πρέπει να θεσπίζει ειδικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης με τη 
χρήση υφιστάμενων ενωσιακών καναλιών χρηματοδότησης, π.χ. του ταμείου συνοχής και 
των διαρθρωτικών ταμείων, που θα πρέπει να εστιάζουν σε επενδύσεις για την ενεργειακή 
απόδοση. Επιπλέον, τα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης, όπως τα ανανεώσιμα κονδύλια, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν τα κεφάλαια της ΕΕ και τα εθνικά έσοδα από τη δημοπράτηση των 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ για τη μόχλευση ιδιωτικών 
κεφαλαίων. Υφιστάμενα προγράμματα όπως το «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» θα 
πρέπει επίσης να παραταθούν.

- Οι προτεινόμενες υποχρεώσεις εξοικονόμησης, όπως θεσπίζονται στο άρθρο 6, μπορούν να
εξασφαλίσουν μεγάλο μέρος των απαραίτητων κεφαλαίων.  Η υλοποίηση αυτών των 
υποχρεώσεων εξοικονόμησης θα μπορούσε να κινητοποιήσει περίπου 400 δισ. ευρώ μέχρι το 
2020.  Τα καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης εξοικονόμησης είναι ένα σταθερό, προβλέψιμο 
και ισχυρό χρηματοδοτικό μέσο και θα επιταχύνουν επίσης τη μεταστροφή των επιχειρήσεων 
ενέργειας της ΕΕ σε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο.

Οι εθνικές αρχές θα πρέπει επίσης να μελετήσουν την ενθάρρυνση της χρήσης των ιδιωτικών 
αποταμιεύσεων σε επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών 
μέσων (όπως το γαλλικό σχέδιο για ένα «Livret d'épargne Vert» ή η επικείμενη νομοθεσία 
της ΕΕ για τα ταμεία πράσινων επενδύσεων).

3) Ενίσχυση της ενεργειακής θωράκισης των κτιρίων μας (άρθρο 4α νέο, άρθρο 4)

Η νομοθεσία της ΕΕ σήμερα δεν προσφέρει επαρκή βάση για την αναγκαία αλλαγή 
παραδείγματος· ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει την επιλογή μιας πιο μακροπρόθεσμης 
προσέγγισης, μέσω της δημιουργίας εθνικών «οδικών χαρτών για τα κτίρια του 2050», όπως 
γίνεται σήμερα στη Γερμανία.

Τα κτίρια της ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ 
και οι δυνατότητες εξοικονόμησης στο υφιστάμενο κτιριακό δυναμικό είναι σημαντικές και 
σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες.
Όπως φαίνεται από το παρακάτω γράφημα, τα κράτη μέλη θα πρέπει αφενός να αυξήσουν το 
ποσοστό της ενέργειας που αφορά την ανακαίνιση στο 2% τουλάχιστον ετησίως και 
αφετέρου να προχωρήσουν ακόμη παραπέρα με την εξοικονόμηση σε κάθε ανακαίνιση. 
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Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για το ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων που 
ανήκουν σε δημόσιους φορείς του3%. Κτίρια που ανήκουν σε δημόσιους φορείς ή 
χρησιμοποιούνται από αυτούς μπορούν να χρησιμεύσουν ως κινητήρια δύναμη για να 
τονωθεί η απαραίτητη τεχνική, οικονομική και οργανωτική καινοτομία (ιδίως για τη ριζική 
ανακαίνιση) και να δημιουργήσουν μια αγορά ΕΠΕΥ.

4) Ενίσχυση των δημόσιων συμβάσεων και άλλα μέτρα για την επιτάχυνση του ρυθμού 
αντικατάστασης των παλαιών μη αποδοτικών προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια
(άρθρο 5)
Για να αποκομίσουμε πλήρες όφελος από τις πολιτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας όσον 
αφορά τα προϊόντα απαιτούνται δραστικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο, τόσο για τις δημόσιες 
συμβάσεις όσο και για τη δημιουργία στην αγορά μιας γενικής έλξης των καταναλωτών από
τα καλύτερα προϊόντα της κατηγορίας.

5) Θέσπιση στόχου για την εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική κατανάλωση (άρθρο 6)
Το άρθρο αυτό είναι ο πυρήνας της οδηγίας. Ο εισηγητής εκτιμά ότι η προτεινόμενη 
υποχρέωση ετήσιας εξοικονόμησης κατά 1,5% πρέπει να ισχύει για την οικονομία στο 
σύνολό της και ότι πρέπει να περιλαμβάνεται ο τομέας των μεταφορών που έχει σημαντικές 
δυνατότητες εξοικονόμησης πόρων, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί.
Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι  
η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και για μια μονάδα 
ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούνται πολλές μονάδες - τουλάχιστον 2,5 - από εισροή 
πρωτογενούς ενέργειας. 
Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εκπληρώνουν ένα μέρος των υποχρεώσεών τους 
πληρώνοντας σε ειδικό ταμείο. Θα πρέπει να εισαχθούν μέτρα για την αποφυγή του διπλού 
υπολογισμού, δηλαδή η απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να επιτυγχάνεται με 
μέτρα τα οποία θα προστίθενται σε ήδη υφιστάμενες νομοθετικές απαιτήσεις, όπως η 
νομοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασμό 

6)  Παροχή βοήθειας στη βιομηχανία και τις ΜΜΕ για μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας
(άρθρο 7)
Θα χρειαστούν επιπλέον κίνητρα για τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ για να περάσουμε γρήγορα 
από τους ελέγχους στα νέα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και σε επενδύσεις που 
εξασφαλίζουν πραγματική και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.  Με βάση τις θετικές 
εμπειρίες από τη Δανία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία, ο εισηγητής 
προτείνει να δημιουργηθεί μια σύνδεση μεταξύ των καθεστώτων για την επιβολή 
υποχρέωσης εξοικονόμησης ενέργειας, των εθνικών καθεστώτων μείωσης της φορολογίας 
και των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις της 
ΕΕ να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, μειώνοντας το ενεργειακό τους κόστος.
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7) Δρομολόγηση αλλαγών συμπεριφοράς με τη συμμετοχή καταναλωτών, πόλεων και 
περιφερειών (άρθρο 8)

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη έξυπνων μετρητών που 
μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές ν βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους όσον αφορά 
την ενεργειακή απόδοση. 
Οι οργανώσεις καταναλωτών πρέπει να αποκτήσουν πιο εξέχοντα ρόλο στο σχεδιασμό των 
εθνικών πολιτικών για την ενέργεια και πρέπει να εισαχθούν οι αναγκαίες διασφαλίσεις για 
την προστασία των καταναλωτών από αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών.

Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών δομών διακυβέρνησης στην υλοποίηση της 
ενεργειακής απόδοσης επιτόπου πρέπει να ενισχυθεί («Πόλεις με χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας», «Κοινωνία των 2000 Watt», «Σύμφωνο των Δημάρχων»). 

8) Μείωση των ανεπαρκειών του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ (άρθρο 10, άρθρο 11, 
άρθρο 19.5) 
Το σύστημα μετατροπής ενέργειας της ΕΕ - από συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας 
σε διυλιστήρια - έχει σχετικά χαμηλή απόδοση, κάτω του 35%.  Κατά συνέπεια, είναι ένα 
πεδίο στο οποίο τα επόμενα χρόνια μπορεί να υπάρξει σημαντική και ταχεία εξοικονόμηση. 

Πέρα και πάνω από τη διασφάλιση ότι οι νέες επενδύσεις χρησιμοποιούν τις καλύτερες 
διαθέσιμες τεχνολογίες (πρότυπα ΒΔΤ), η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει για μία ακόμη φορά τις 
δυνατότητες της συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης.  
Έτσι, οι απαλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 10 θα πρέπει να είναι περιορισμένες.   
Ωστόσο, θα πρέπει να επιβραβεύονται τα πλεονεκτήματα που προσκομίζει η συμπαραγωγή 
στο σύστημα ηλεκτροδότησης συνολικά, ενώ οι ορθά σχεδιασμένες συσκευές CHP θα 
μπορούσαν να διαδραματίσουν επίσης ρόλο στην αποθήκευση ενέργειας και ηλεκτρικής 
ενέργειας.  
Η κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο δίκτυο και η αποστολή ΣΗΘ είναι ευπρόσδεκτη αλλά 
δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ήδη κατά προτεραιότητα παρεχόμενη πρόσβαση για την 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 

9) Καθορισμός σαφών ρόλων για τις ρυθμιστικές αρχές και τους διαχειριστές 
συστημάτων μεταφοράς, με την παράλληλη δημιουργία μιας αγοράς από πλευράς 
ζήτησης (άρθρο 12)

Για την έμπρακτη υλοποίηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης χρειάζεται η συλλογική 
ανάμειξη των ρυθμιστών, των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς και των διαχειριστών 
συστήματος διανομής. Εκτός από την επιτάχυνση της ανάπτυξης των έξυπνων δικτύων, 
προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία εθνικών και περιφερειακών αγορών 
ανταπόκρισης στη ζήτηση.
Στις ΗΠΑ, τα προγράμματα που ανταποκρίνονται στη ζήτηση για εξοικονόμηση και τη 
ζήτηση παράγουν ήδη τεράστια εξοικονόμηση πόρων για τους καταναλωτές (1,2 δισ. δολ. 
στην τελευταία δημοπράτηση δυναμικότητας του PJM9). Με βάση το άρθρο 12, οι 
ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ θα πρέπει να άρουν τα εμπόδια για τους μικρότερους καταναλωτές 
και φορείς συναθροιστικής προώθησης ώστε να συμμετέχουν σε υπηρεσίες εξισορρόπησης 
και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες. 
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10) Διασφάλιση δίκαιου και ανοικτού ανταγωνισμού σε μια μεγαλύτερη ενωσιακή 
αγορά ενεργειακών υπηρεσιών (άρθρα 13, 14, 15)
Στην μεγεθυνόμενη αγορά υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας της ΕΕ η γραφειοκρατία 
πρέπει να μειωθεί, π.χ. οι εθνικοί φραγμοί που εμποδίζουν τις επενδύσεις πρέπει να 
εκλείψουν.  Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν διασφαλίσεις για να εξασφαλιστεί ότι οι 
επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας δεν επιβάλλουν αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά στους 
μικρότερους ανταγωνιστές τους.

11) Βελτίωση της διαχείρισης των πολιτικών για την ενεργειακή απόδοση (άρθρο 19)

Το σύστημα υποβολής εκθέσεων βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο απλό αλλά, ωστόσο, επαρκώς συγκεκριμένο και σαφές ώστε να εξασφαλίζεται η 
συγκρισιμότητα και να εντοπίζονται οι βέλτιστες πρακτικές. Το σύστημα θα πρέπει να 
παρακολουθεί την πρόοδο και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέτρων. 
Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στο κοινό. 
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