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PR_COD_1amCom

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

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την προσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2018/XXX/ΕΕ] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης], λόγω της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2018)0744),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 192 παράγραφος 1 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 (C8-0482/2018),

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

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-
0014/2019),

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

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

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

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο 
Βασίλειο γνωστοποίησε στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο την πρόθεσή του να 

(1) Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο 
Βασίλειο γνωστοποίησε στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο την πρόθεσή του να 
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αποχωρήσει από την Ένωση δυνάμει του 
άρθρου 50 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, εάν 
δεν καθοριστεί άλλη ημερομηνία σε 
συμφωνία αποχώρησης ή δεν καθοριστεί 
ομόφωνα άλλη ημερομηνία από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε συμφωνία με το 
Ηνωμένο Βασίλειο, το ενωσιακό δίκαιο 
θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο 
Βασίλειο από τις 30 Μαρτίου 2019. Από 
τη στιγμή εκείνη το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
καταστεί τρίτη χώρα.

αποχωρήσει από την Ένωση δυνάμει του 
άρθρου 50 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συνθήκες θα 
παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος συμφωνίας αποχώρησης ή, 
ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, δύο έτη μετά 
τη γνωστοποίηση αυτή, δηλαδή από τις 
30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το 
Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα 
την παράταση της περιόδου αυτής.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνική αλλαγή που αντικατοπτρίζει την οριζόντια διατύπωση που έχει 
συμφωνηθεί μεταξύ των οργάνων και εφαρμόζεται σε όλες τις νομοθετικές πράξεις που 
αφορούν το BREXIT.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η συμφωνία αποχώρησης στην 
οποία κατέληξαν οι διαπραγματευτές 
περιέχει ρυθμίσεις για την εφαρμογή 
διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για το 
Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο πέραν της ημερομηνίας κατά 
την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν 
για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν η εν λόγω 
συμφωνία τεθεί σε ισχύ, η οδηγία 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 
2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1β, και ο κανονισμός 
(ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1γ θα 
ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου, δυνάμει της εν 
λόγω συμφωνίας, και θα παύσουν να 
ισχύουν στο τέλος αυτής της περιόδου.
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__________________
1α Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή 
απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 
κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, 
σ. 1).
1β Οδηγία (EE) 2018/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση 
(ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 210).
1γ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 
98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 
2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ 
και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
328 της 21.12.2018, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνική αλλαγή που αντικατοπτρίζει την οριζόντια διατύπωση που έχει 
συμφωνηθεί μεταξύ των οργάνων και εφαρμόζεται σε όλες τις νομοθετικές πράξεις που 
αφορούν το BREXIT.

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Βάσει της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
για την ενεργειακή απόδοση6, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2018/XXX/ΕΕ7, τα κράτη μέλη οφείλουν 
να καθορίζουν τις ενδεικτικές εθνικές 
συνεισφορές στην ενεργειακή απόδοση για 
την επίτευξη του στόχου ενεργειακής 
απόδοσης της Ένωσης, που είναι 
τουλάχιστον 32,5 % για το 2030. Προς τον 
σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν υπόψη την κατανάλωση ενέργειας 
της Ένωσης το 20308.

(2) Βάσει της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 
2018/2002, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
καθορίζουν τις ενδεικτικές εθνικές 
συνεισφορές στην ενεργειακή απόδοση για 
την επίτευξη των στόχων ενεργειακής 
απόδοσης της Ένωσης, που είναι 
τουλάχιστον 32,5 % για το 2030. Προς τον 
σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν υπόψη την κατανάλωση ενέργειας 
της Ένωσης το 2030 όσον αφορά την 
πρωτογενή και/ή την τελική ενέργεια8.

Αιτιολόγηση

Τεχνική αποσαφήνιση ώστε να αντικατοπτρίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η ορολογία που 
χρησιμοποιείται στην πρόσφατα συμφωνηθείσα αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή 
απόδοση σχετικά με τους στόχους ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για το 2030 όσον αφορά 
την κατανάλωση πρωτογενούς/τελικής ενέργειας.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/XXX [Διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης]9, τα κράτη μέλη, 
στη διαδικασία καθορισμού 
της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των 
στόχων ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης 
πρέπει να λάβουν υπόψη την κατανάλωση 
ενέργειας της Ένωσης το 203010. Η 
κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης 
έχει επίσης σημασία για την αξιολόγηση 
από την Επιτροπή της προόδου που 
σημειώθηκε προς τη συλλογική επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης11.

(3) Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999, τα κράτη μέλη, στη διαδικασία 
καθορισμού της συνεισφοράς τους στην 
επίτευξη των στόχων ενεργειακής 
απόδοσης της Ένωσης πρέπει να λάβουν 
υπόψη την κατανάλωση ενέργειας της 
Ένωσης το 2030 όσον αφορά την 
πρωτογενή και/ή την τελική ενέργεια10. Η 
κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης 
έχει επίσης σημασία για την αξιολόγηση 
από την Επιτροπή της προόδου που 
σημειώθηκε προς τη συλλογική επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης11.

Αιτιολόγηση

Τεχνική αποσαφήνιση ώστε να αντικατοπτρίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η ορολογία που 
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χρησιμοποιείται στην πρόσφατα συμφωνηθείσα αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή 
απόδοση σχετικά με τους στόχους ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για το 2030 όσον αφορά 
την κατανάλωση πρωτογενούς/τελικής ενέργειας.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4)  Λόγω της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, 
είναι απαραίτητη η τεχνική προσαρμογή 
των τιμών που προκύπτουν από προβολή 
για την ενεργειακή κατανάλωση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030, ώστε να 
αντιστοιχούν στην Ένωση των 27 κρατών 
μελών («ΕΕ-27»). Από τις προβολές που 
έγιναν για τον πρωταρχικό στόχο της 
Ένωσης για τουλάχιστον 32,5 % προκύπτει 
ότι, για την Ένωση των 28 κρατών μελών, 
το 2030 η κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας θα πρέπει να ισούται με 1 273 
εκατ. τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου (ΤΙΠ) 
και η κατανάλωση τελικής ενέργειας θα 
πρέπει να ισούται με 956 εκατ. ΤΙΠ. Οι 
ισοδύναμες προβολές για την ΕΕ-27, στην 
οποία δεν συμπεριλαμβάνεται το Ηνωμένο 
Βασίλειο, δείχνουν ότι το 2030 η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα 
πρέπει να ισούται με 1 128 εκατ. ΤΙΠ και η 
κατανάλωση τελικής ενέργειας με 846 
εκατ. ΤΙΠ. Προς τούτο απαιτείται η 
προσαρμογή των τιμών για τα επίπεδα 
κατανάλωσης ενέργειας το 2030. 

(4)  Λόγω της αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, 
είναι απαραίτητη η τεχνική προσαρμογή 
των τιμών που προκύπτουν από προβολή 
για την ενεργειακή κατανάλωση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030, ώστε να 
αντιστοιχούν στην Ένωση των 27 κρατών 
μελών («ΕΕ-27»). Από τις προβολές που 
έγιναν για τους πρωταρχικούς στόχους 
της Ένωσης για τουλάχιστον 32,5 % 
προκύπτει ότι, για την Ένωση των 28 
κρατών μελών, το 2030 η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας θα πρέπει να 
ισούται με 1 273 εκατ. τόνους ισοδυνάμου 
πετρελαίου (ΤΙΠ) και η κατανάλωση 
τελικής ενέργειας θα πρέπει να ισούται με 
956 εκατ. ΤΙΠ. Οι ισοδύναμες προβολές 
για την ΕΕ-27, στην οποία δεν 
συμπεριλαμβάνεται το Ηνωμένο Βασίλειο, 
δείχνουν ότι το 2030 η κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας θα πρέπει να 
ισούται με 1 128 εκατ. ΤΙΠ και η 
κατανάλωση τελικής ενέργειας με 846 
εκατ. ΤΙΠ. Προς τούτο απαιτείται η 
προσαρμογή των τιμών για τα επίπεδα 
κατανάλωσης ενέργειας το 2030. 

Αιτιολόγηση

Τεχνική αποσαφήνιση ώστε να αντικατοπτρίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η ορολογία που 
χρησιμοποιείται στην πρόσφατα συμφωνηθείσα αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή 
απόδοση σχετικά με τους στόχους ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για το 2030.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
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Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του 
Συμβουλίου1α, όπου πράξεις παύουν να 
εφαρμόζονται σε ορισμένη ημερομηνία, 
ως λήξη τους υπολογίζεται η παρέλευση 
της τελευταίας ώρας της ημέρας που 
αντιστοιχεί στην ημερομηνία αυτή. 
Συνεπώς, η παρούσα απόφαση θα πρέπει 
να εφαρμοστεί από την επομένη της 
ημέρας κατά την οποία η οδηγία 
2012/27/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από 
την οδηγία (ΕΕ) 2018/2002, και ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 παύουν να 
ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο.
________________________
1α Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1182/71 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 
1971 περί καθορισμού των κανόνων που 
εφαρμόζονται στις προθεσμίες, 
ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124 της 
8.6.1971, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τεχνική αλλαγή που αντικατοπτρίζει την οριζόντια διατύπωση που έχει 
συμφωνηθεί μεταξύ των οργάνων και εφαρμόζεται σε όλες τις νομοθετικές πράξεις που 
αφορούν το BREXIT.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 Άρθρο 3

Τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης 
δεν θίγουν την προθεσμία που 
προβλέπεται στο άρθρο 28 της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ [όπως τροποποιήθηκε από 
την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ] και στο 
άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX 

Τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης 
δεν θίγουν τις προθεσμίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/2002 και στο άρθρο 59 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.
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[Διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης].

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει αναφορά στη μεταφορά της πρόσφατα συμφωνηθείσας οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση [που τροποποιεί την οδηγία 2012/27/ΕΕ]. Το άρθρο 28 της οδηγίας 
2012/27/ΕΕ προβλέπει ως γενική ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο την 5η Ιουνίου 
2014 (με συγκεκριμένες ημερομηνίες για ορισμένες διατάξεις)· επομένως, δεν είναι σκόπιμο να 
γίνεται αναφορά στο εν λόγω άρθρο.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εφαρμόζεται από την επομένη 
της ημέρας κατά την οποία το ενωσιακό 
δίκαιο παύει να ισχύει ως προς το 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 
τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εφαρμόζεται από την επομένη 
της ημέρας κατά την οποία το ενωσιακό 
δίκαιο παύει να ισχύει ως προς το 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Το άρθρο 1 εφαρμόζεται από την επομένη 
της ημέρας κατά την οποία η οδηγία 
2012/27/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από 
την οδηγία (ΕΕ) 2018/2002, παύει να 
ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.
Το άρθρο 2 εφαρμόζεται από την επομένη 
της ημέρας κατά την οποία ο κανονισμός 
(ΕΕ) 2018/1999 παύει να ισχύει για το 
Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.
Το άρθρο 3 εφαρμόζεται από την 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος].

Αιτιολόγηση

Λόγω των χρονικών περιορισμών για την έγκαιρη ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, η 
αλλαγή αυτή είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι η απόφαση θα μπορέσει να τεθεί σε ισχύ 
πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η νομοθεσία της Ένωσης παύει να ισχύει για το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Οι άλλες τροποποιήσεις αφορούν την οριζόντια διατύπωση που έχει 
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συμφωνηθεί μεταξύ των οργάνων και εφαρμόζονται σε όλες τις νομοθετικές πράξεις που 
αφορούν το BREXIT.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Η πρόταση της Επιτροπής

Η παρούσα πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2018/2002] 
για την ενεργειακή απόδοση και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 [Διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης] είναι αναγκαία ενόψει της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, είναι απαραίτητη η τεχνική 
προσαρμογή των τιμών που προκύπτουν από προβολή για την ενεργειακή κατανάλωση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030, ώστε να αντιστοιχούν στην Ένωση των 27 κρατών μελών («ΕΕ-
27»). Από τις προβολές που έγιναν για τους πρωταρχικούς στόχους της Ένωσης για 
τουλάχιστον 32,5 % προκύπτει ότι, για την Ένωση των 28 κρατών μελών, το 2030 η 
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα πρέπει να ισούται με 1 273 εκατ. τόνους ισοδυνάμου 
πετρελαίου (ΤΙΠ) και η κατανάλωση τελικής ενέργειας θα πρέπει να ισούται με 956 εκατ. 
ΤΙΠ. Οι ισοδύναμες προβολές για την ΕΕ-27, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται το 
Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνουν ότι το 2030 η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα πρέπει να 
ισούται με 1 128 εκατ. ΤΙΠ και η κατανάλωση τελικής ενέργειας με 846 εκατ. ΤΙΠ. Αυτό 
απαιτεί την προσαρμογή των στοιχείων για την κατανάλωση πρωτογενούς και τελικής 
ενέργειας που προβλέπονται στην πρόσφατα τροποποιηθείσα οδηγία για την ενεργειακή 
απόδοση.

Βάσει του νέου κανονισμού για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, τα κράτη μέλη, 
στη διαδικασία καθορισμού της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής 
απόδοσης της Ένωσης για το 2030, πρέπει να λάβουν υπόψη την κατανάλωση ενέργειας της 
Ένωσης το 2030· η κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης έχει επίσης σημασία για την 
αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της προόδου που σημειώθηκε προς τη συλλογική 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τα 
προσαρμοσμένα στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας το 2030.

Θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι πρωταρχικοί στόχοι ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης για 
το 2030 ορίστηκαν σε σύγκριση με τις προβολές που πραγματοποιήθηκαν το 2007 με τη 
χρήση οικονομετρικής μοντελοποίησης (μοντέλο ενεργειακού συστήματος PRIMES), 
γνωστής ως Σενάριο Αναφοράς 2007 (ή REF 2007). Οι στόχοι μεταφράστηκαν σε επίπεδα 
κατανάλωσης πρωτογενούς και τελικής ενέργειας μέσω μείωσης των προβολών του Σεναρίου 
Αναφοράς 2007 για το 2030 κατά 32,5 %. Οι αριθμοί ΤΙΠ βασίζονται στις προαναφερόμενες 
προβολές ενεργειακής μοντελοποίησης. Η προσαρμογή των αριθμητικών στοιχείων που 
προτείνει η Επιτροπή προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την ΕΕ βασίζεται στο ίδιο υποκείμενο ενεργειακό μοντέλο.

2. Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής ως τεχνική προσαρμογή των στοιχείων 
κατανάλωσης ενέργειας της Ένωσης για το 2030, η οποία είναι αναγκαία λόγω της 
επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου 
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ότι πρόκειται για τεχνική προσαρμογή, η οποία βασίζεται άμεσα στη διαδικασία 
μοντελοποίησης που χρησίμευσε ως βάση για τον αρχικό υπολογισμό των απόλυτων 
επιπέδων κατανάλωσης ενέργειας των πρωταρχικών στόχων της Ένωσης, ο εισηγητής δεν 
προτείνει αλλαγές στα αριθμητικά στοιχεία τα οποία προτείνει η Επιτροπή. 

Ο εισηγητής έχει συμπεριλάβει στο παρόν σχέδιο έκθεσης έναν πολύ περιορισμένο αριθμό 
τεχνικών τροπολογιών με τον ευρύτερο στόχο της αποσαφήνισης ορισμένων διατάξεων που 
προτείνει η Επιτροπή. Οι τροπολογίες που προτείνονται από τον εισηγητή καλύπτουν τα 
ακόλουθα θέματα:

Αποσαφήνιση τεχνικού χαρακτήρα της διατύπωσης που χρησιμοποιείται στις 
αιτιολογικές σκέψεις σε σχέση με τους στόχους ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης 
για το 2030, ώστε να αντικατοπτρίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η ορολογία που 
χρησιμοποιείται στην πρόσφατα συμφωνηθείσα αναθεώρηση της οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία αναφέρεται στους 
πρωταρχικούς στόχους (στον πληθυντικό), ώστε να αντικατοπτριστεί το γεγονός ότι ο 
στόχος για την ενεργειακή απόδοση εκφράζεται στην κατανάλωση 
πρωτογενούς/τελικής ενέργειας. 

Διευκρίνιση ότι η απόφαση δεν θα πρέπει να θίγει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση η οποία συμφωνήθηκε πρόσφατα και όχι της 
οδηγίας 2012/27/ΕΕ, η οποία έχει ήδη μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο.

Αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της απόφασης (τρεις ημέρες αντί για 20 
μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι θα μπορέσει να τεθεί σε ισχύ πριν από την ημερομηνία κατά την 
οποία η νομοθεσία της Ένωσης παύει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η αλλαγή 
αυτή κρίνεται αναγκαία λόγω των χρονικών περιορισμών για την ολοκλήρωση της 
νομοθετικής διαδικασίας πριν από την 29η Μαρτίου 2019.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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της Ενεργειακής Ένωσης], λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου 
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