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Τροπολογία 31
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία   2010/31/ΕΕ  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου,27έχει τροποποιηθεί  
επανειλημμένα  και  ουσιωδώς28. 
Δεδομένου ότι πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν περαιτέρω  σημαντικές  
τροποποιήσεις, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει 
να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας.

(1) Η οδηγία 2010/31/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου27 έχει τροποποιηθεί 
επανειλημμένα και ουσιωδώς28. 
Δεδομένου ότι μετά την αρχική έκδοσή 
της πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
περαιτέρω σημαντικές τροποποιήσεις, η εν 
λόγω οδηγία θα πρέπει να αναδιατυπωθεί 
για λόγους σαφήνειας.

_________________ _________________
27 Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 
18.6.2010, σ. 13).

27 Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων (ΕΕ L 153 της 
18.6.2010, σ. 13).

28 Βλέπε παράρτημα VIIIIV, μέρος Α. 28 Βλέπε παράρτημα VIIIIV, μέρος Α.

Or. en

Τροπολογία 32
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2015 δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή (UNFCCC), τα συμβαλλόμενα 
μέρη της συμφώνησαν να συγκρατήσουν 
την αύξηση της παγκόσμιας μέσης 
θερμοκρασίας αρκετά χαμηλότερα από 
τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά 
επίπεδα και να συνεχίσουν τις προσπάθειες 
για τον περιορισμό της αύξησης της 

(2) Στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2015 δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου 
των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή (UNFCCC), τα συμβαλλόμενα 
μέρη της συμφώνησαν να συγκρατήσουν 
την αύξηση της παγκόσμιας μέσης 
θερμοκρασίας αρκετά χαμηλότερα από 
τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά 
επίπεδα και να συνεχίσουν τις προσπάθειες 
για τον περιορισμό της αύξησης της 
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θερμοκρασίας σε 1,5 °C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Η επίτευξη των 
στόχων της συμφωνίας του Παρισιού 
συνιστά το κύριο θέμα της ανακοίνωσης 
της Επιτροπής με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία» της 11ης Δεκεμβρίου 
201929. Η Ένωση δεσμεύτηκε να μειώσει 
τις καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας 
της Ένωσης κατά τουλάχιστον 55 % έως 
το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 
στην επικαιροποιημένη εθνικά 
καθορισμένη συνεισφορά που υποβλήθηκε 
στη γραμματεία της UNFCCC στις 17 
Δεκεμβρίου 2020.

θερμοκρασίας σε 1,5 °C σε σχέση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Η επίτευξη των 
στόχων της συμφωνίας του Παρισιού 
συνιστά το κύριο θέμα της ανακοίνωσης 
της Επιτροπής με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία» της 11ης Δεκεμβρίου 
201929. Η Ένωση δεσμεύτηκε να μειώσει 
τις καθαρές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου στο σύνολο της της Ένωσης 
κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε 
σχέση με τα επίπεδα του 1990 στην 
επικαιροποιημένη εθνικά καθορισμένη 
συνεισφορά που υποβλήθηκε στη 
γραμματεία της UNFCCC στις 
17 Δεκεμβρίου 2020.

_________________ _________________
29 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
COM(2019) 640 final.

29 Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
COM(2019) 640 final.

Or. en

Τροπολογία 33
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κτίρια ευθύνονται για το 40 % 
της  τελικής   κατανάλωσης ενέργειας στην 
Ένωση  και για το 36 % των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται 
με την ενέργεια  .  Συνεπώς, η μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας  , σύμφωνα με την 
αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
[αναθεωρημένη ΟΕΑ] και στο άρθρο 2 
παράγραφος 18 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου32,  και η χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον 
κτιριακό τομέα αποτελούν σημαντικά 
μέτρα που απαιτούνται για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.  Η 
μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και η 
αυξημένη χρήση της ενέργειας από 

(6) Τα κτίρια ευθύνονται για το 40 % 
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην 
Ένωση και για το 36 % των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται 
με την ενέργεια. Συνεπώς, η μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με την 
αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή 
απόδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
[αναθεωρημένη ΟΕΑ] και στο άρθρο 2 
παράγραφος 18 του κανονισμού (ΕΕ) 
2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου32, και η χρήση 
ενέργειας από πηγές χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και από ανανεώσιμες πηγές στον 
κτιριακό τομέα αποτελούν σημαντικά 
μέτρα που απαιτούνται για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η 
μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και η 
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ανανεώσιμες πηγές θα διαδραματίσουν 
επίσης σημαντικό ρόλο  στη μείωση της 
ενεργειακής εξάρτησης της Ένωσης,  στην 
προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και στη δημιουργία ευκαιριών 
απασχόλησης και περιφερειακής 
ανάπτυξης, ιδίως  στα νησιά και  στις 
αγροτικές περιοχές.

αυξημένη χρήση της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές θα διαδραματίσουν 
επίσης σημαντικό ρόλο στη μείωση της 
ενεργειακής εξάρτησης της Ένωσης, στην 
προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης και στη δημιουργία ευκαιριών 
απασχόλησης και θέσεων εργασίας και 
περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στα νησιά, 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και 
στις αγροτικές περιοχές.

_________________ _________________
32 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).

32 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).

Or. en

Τροπολογία 34
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στα μέτρα για την περαιτέρω 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τόσο οι κλιματολογικές  συνθήκες   
συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή,   οι τοπικές 

(11) Στα μέτρα για την περαιτέρω 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τόσο οι κλιματολογικές συνθήκες 
συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή, οι τοπικές 
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συνθήκες, καθώς και οι κλιματικές 
συνθήκες σε εσωτερικούς χώρους και η 
σχέση κόστους/οφέλους. Τα μέτρα αυτά 
δεν πρέπει να επηρεάζουν άλλες 
απαιτήσεις για τα κτίρια, όπως η ευχέρεια 
πρόσβασης,  η πυρασφάλεια και η 
σεισμική  ασφάλεια και η χρήση για την 
οποία προορίζεται το κτίριο.

συνθήκες, καθώς και οι κλιματικές 
συνθήκες σε εσωτερικούς χώρους και η 
σχέση κόστους/οφέλους. Τα μέτρα αυτά 
δεν πρέπει να επηρεάζουν άλλες 
απαιτήσεις για τα κτίρια, όπως η ευχέρεια 
πρόσβασης, η πυρασφάλεια, η ακουστική 
ασφάλεια και η σεισμική ασφάλεια και η 
χρήση για την οποία προορίζεται το κτίριο.

Or. en

Τροπολογία 35
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Στα μέτρα για την περαιτέρω 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τόσο οι κλιματολογικές  συνθήκες   
συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή,   οι τοπικές 
συνθήκες, καθώς και οι κλιματικές 
συνθήκες σε εσωτερικούς χώρους και η 
σχέση κόστους/οφέλους. Τα μέτρα αυτά 
δεν πρέπει να επηρεάζουν άλλες 
απαιτήσεις για τα κτίρια, όπως η ευχέρεια 
πρόσβασης,  η πυρασφάλεια και η 
σεισμική  ασφάλεια και η χρήση για την 
οποία προορίζεται το κτίριο.

(11) Στα μέτρα για την περαιτέρω 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τόσο οι διαφορετικές 
κλιματολογικές συνθήκες συμπεριλαμβανο
μένης της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, οι τοπικές συνθήκες, καθώς και οι 
κλιματικές συνθήκες σε εσωτερικούς 
χώρους και η σχέση κόστους/οφέλους. Τα 
μέτρα αυτά δεν πρέπει να επηρεάζουν 
άλλες απαιτήσεις για τα κτίρια, όπως η 
ευχέρεια πρόσβασης, η πυρασφάλεια και η 
σεισμική ασφάλεια και η χρήση για την 
οποία προορίζεται το κτίριο.

Or. en

Τροπολογία 36
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση 

(12) Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση 
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μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Η μεθοδολογία 
αυτή περιλαμβάνει, πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών, και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,  τα 
συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου 
κτιρίων, οι έξυπνες λύσεις,  τα στοιχεία 
παθητικής θέρμανσης και ψύξης, η σκίαση, 
η ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, ο 
επαρκής φυσικός φωτισμός και ο 
σχεδιασμός του κτιρίου. Η μεθοδολογία 
υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης 
δεν θα πρέπει να στηρίζεται μόνο στην 
εποχή κατά την οποία απαιτείται θέρμανση  
ή κλιματισμός , αλλά θα πρέπει να 
καλύπτει την ετήσια ενεργειακή απόδοση 
του κτιρίου. Η μεθοδολογία αυτή θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα 
ευρωπαϊκά πρότυπα.  Η μεθοδολογία θα 
πρέπει, αφενός, να εξασφαλίζει ότι 
παρουσιάζονται οι πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας και, αφετέρου, να επιτρέπει τη 
χρήση της μετρούμενης ενέργειας για την 
επαλήθευση της ορθότητας και τη 
συγκρισιμότητα. Η μεθοδολογία θα πρέπει 
επίσης να βασίζεται σε ωριαίες και 
υποωριαίες χρονικές περιόδους. 
Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
επιτόπου, πέρα από το κοινό γενικό 
πλαίσιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη 
στη μεθοδολογία υπολογισμού τα οφέλη 
που προκύπτουν από τη μεγιστοποίηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
επιτόπου, μεταξύ άλλων και για άλλες 
χρήσεις (π.χ. σημεία φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων).

μεθοδολογία που μπορεί να 
διαφοροποιείται σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. Η μεθοδολογία αυτή 
περιλαμβάνει, πλέον των θερμικών 
χαρακτηριστικών, και άλλους παράγοντες 
που διαδραματίζουν όλο και 
σημαντικότερο ρόλο όπως π.χ. οι 
εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
πηγών ενέργειας χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, τα συστήματα αυτοματισμού και 
ελέγχου κτιρίων, οι έξυπνες λύσεις, τα 
στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, 
η σκίαση, η ποιότητα του αέρα 
εσωτερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός 
φωτισμός και ο σχεδιασμός του κτιρίου. Η 
μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής 
απόδοσης δεν θα πρέπει να στηρίζεται 
μόνο στην εποχή κατά την οποία 
απαιτείται θέρμανση ή κλιματισμός, αλλά 
θα πρέπει να καλύπτει την ετήσια 
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Η 
μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Η μεθοδολογία θα πρέπει, αφενός, να 
εξασφαλίζει ότι παρουσιάζονται οι 
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και, 
αφετέρου, να επιτρέπει τη χρήση της 
μετρούμενης ενέργειας για την 
επαλήθευση της ορθότητας και τη 
συγκρισιμότητα. Η μεθοδολογία θα πρέπει 
επίσης να βασίζεται σε ωριαίες και 
υποωριαίες χρονικές περιόδους. 
Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
επιτόπου, πέρα από το κοινό γενικό 
πλαίσιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη 
στη μεθοδολογία υπολογισμού τα οφέλη 
που προκύπτουν από τη μεγιστοποίηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
επιτόπου, μεταξύ άλλων και για άλλες 
χρήσεις (π.χ. σημεία φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων).

Or. en
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Τροπολογία 37
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η ενισχυμένη φιλοδοξία της 
Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια 
απαιτεί τη διαμόρφωση ενός νέου 
οράματος για τα κτίρια: κατασκευή 
κτιρίων μηδενικών εκπομπών, τα οποία 
έχουν πολύ χαμηλές ενεργειακές 
απαιτήσεις που καλύπτονται πλήρως από 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, όπου 
είναι τεχνικά εφικτό. Όλα τα νέα κτίρια θα 
πρέπει να είναι κτίρια μηδενικών 
εκπομπών και όλα τα υφιστάμενα κτίρια 
θα πρέπει να μετατραπούν σε κτίρια 
μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

(19) Η ενισχυμένη φιλοδοξία της 
Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια 
απαιτεί τη διαμόρφωση ενός νέου 
οράματος για τα κτίρια: κατασκευή 
κτιρίων μηδενικών εκπομπών, τα οποία 
έχουν πολύ χαμηλές ενεργειακές 
απαιτήσεις που καλύπτονται πλήρως από 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, όπου 
είναι τεχνικά και γεωγραφικά εφικτό και 
λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών 
κλιματικών συνθηκών. Όλα τα νέα κτίρια 
θα πρέπει να είναι κτίρια μηδενικών 
εκπομπών και όλα τα υφιστάμενα κτίρια 
θα πρέπει να μετατραπούν σε κτίρια 
μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Or. en

Τροπολογία 38
Ondřej Kovařík, Elsi Katainen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 α) Η έννοια της «τεχνικής 
σκοπιμότητας» δεν έχει ακόμη οριστεί 
στη νομοθεσία της Ένωσης. Προκειμένου 
να επιτευχθεί το μακροπρόθεσμο όραμα 
για τα κτίρια, θα πρέπει να καθοριστούν 
παράμετροι τεχνικής σκοπιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 39
Gheorghe Falcă
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες 
για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
ενός αποδοτικού κτιρίου με ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές: επιτόπιες ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή θερμική 
ενέργεια, τα ηλιακά φωτοβολταϊκά, οι 
αντλίες θερμότητας και η βιομάζα, 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 
παρέχεται από κοινότητες ανανεώσιμης 
ενέργειας ή ενεργειακές κοινότητες 
πολιτών, και τηλεθέρμανση και τηλεψύξη 
με βάση ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 
απορριπτόμενη θερμότητα.

(20) Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες 
για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
ενός αποδοτικού κτιρίου με ενέργεια 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και από 
ανανεώσιμες πηγές: επιτόπιες ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή θερμική 
ενέργεια, η γεωθερμία, τα ηλιακά 
φωτοβολταϊκά, οι αντλίες θερμότητας και 
η βιομάζα, ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές που παρέχεται από κοινότητες 
ανανεώσιμης ενέργειας ή ενεργειακές 
κοινότητες πολιτών, και τηλεθέρμανση και 
τηλεψύξη με βάση ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας ή απορριπτόμενη θερμότητα.

Or. en

Τροπολογία 40
Elsi Katainen, Ondřej Kovařík

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20 α) Τονίζει τη σημασία της 
μετάβασης με γνώμονα την αγορά στον 
εξηλεκτρισμό των μεταφορών και την 
ανάγκη η παρούσα οδηγία να 
δημιουργήσει ένα οικονομικά αποδοτικό 
πλαίσιο που δεν θα οδηγεί σε 
αδικαιολόγητες αυξήσεις του κόστους για 
τους πολίτες. Υπογραμμίζει ότι τα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
διαφορετικά εθνικά και τοπικά 
χαρακτηριστικά, όπως οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές, και οι 
βελτιώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί για 
την ενεργειακή απόδοση στα κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 41
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής 
απόδοσης που καθορίζονται σε επίπεδο 
Ένωσης θα πρέπει να επικεντρώνονται 
στην ανακαίνιση των κτιρίων που έχουν το 
μεγαλύτερο δυναμικό όσον αφορά την 
απανθρακοποίηση και τη μείωση της 
ενεργειακής φτώχειας, καθώς και 
διευρυμένα κοινωνικά και οικονομικά 
οφέλη, ιδίως για τα κτίρια με τις 
χειρότερες επιδόσεις, τα οποία πρέπει να 
ανακαινιστούν κατά προτεραιότητα.

(23) Τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής 
απόδοσης που καθορίζονται σε επίπεδο 
Ένωσης θα πρέπει να επικεντρώνονται 
στην ανακαίνιση των κτιρίων που έχουν το 
μεγαλύτερο δυναμικό όσον αφορά την 
απανθρακοποίηση και τη μείωση της 
ενεργειακής φτώχειας και της έλλειψης 
πρόσβασης σε μεταφορές, καθώς και 
διευρυμένα κοινωνικά και οικονομικά 
οφέλη, ιδίως για τα κτίρια με τις 
χειρότερες επιδόσεις, τα οποία πρέπει να 
ανακαινιστούν κατά προτεραιότητα.

Or. en

Τροπολογία 42
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Όσον αφορά το υπόλοιπο εθνικό 
κτιριακό δυναμικό, τα κράτη μέλη είναι 
ελεύθερα να αποφασίσουν εάν επιθυμούν 
να θεσπίσουν ελάχιστα πρότυπα 
ενεργειακής απόδοσης, σχεδιασμένα σε 
εθνικό επίπεδο και προσαρμοσμένα στις 
εθνικές συνθήκες. Κατά την επανεξέταση 
της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει 
να θεσπιστούν περαιτέρω δεσμευτικά 
ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης 
ώστε να επιτευχθεί η απανθρακοποίηση 
του κτιριακού δυναμικού έως το 2050.

(24) Όσον αφορά το υπόλοιπο εθνικό 
κτιριακό δυναμικό, τα κράτη μέλη είναι 
ελεύθερα να αποφασίσουν εάν επιθυμούν 
να θεσπίσουν ελάχιστα πρότυπα 
ενεργειακής απόδοσης, σχεδιασμένα σε 
εθνικό επίπεδο και προσαρμοσμένα στις 
εθνικές, τις περιφερειακές και τις τοπικές 
συνθήκες. Κατά την επανεξέταση της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει 
να αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει να 
θεσπιστούν περαιτέρω δεσμευτικά 
ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης 
ώστε να επιτευχθεί η απανθρακοποίηση 
του κτιριακού δυναμικού έως το 2050.
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Or. en

Τροπολογία 43
João Pimenta Lopes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης 
κτιρίων θα πρέπει να βασίζονται σε 
εναρμονισμένο υπόδειγμα προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των 
σχεδίων. Για να εξασφαλιστεί το 
απαιτούμενο επίπεδο φιλοδοξίας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα 
προσχέδια και να εκδώσει συστάσεις προς 
τα κράτη μέλη.

(30) Τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης 
κτιρίων θα πρέπει να επιτρέπουν τη 
συγκρισιμότητα των σχεδίων. Η Επιτροπή 
μπορεί να εξετάζει τα προσχέδια και να 
εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη μέλη 
αναλόγως.

Or. pt

Τροπολογία 44
João Pimenta Lopes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων συμβάλλει 
σημαντικά στην απαλλαγή των κοινωνιών 
από τις ανθρακούχες εκπομπές, στη 
μείωση των ενεργειακών αποβλήτων και 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη 
βελτίωση της θερμικής άνεσης των 
κτιρίων. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις που 
απαιτούνται για τη βελτίωση των 
επιδόσεων αυτών έχουν δυναμικό που 
υπερβαίνει άμεσα τα κτίρια, για 
παράδειγμα συμβάλλοντας στην αστική 
ανάπλαση, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας ή τα μεταβαλλόμενα πρότυπα 
κινητικότητας και προσβασιμότητας.
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Or. pt

Τροπολογία 45
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Ο ορισμός θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα της 
κλιματικής ζώνης κατά τον καθορισμό 
ελάχιστων ορίων για τη χρήση 
πρωτογενούς ενέργειας και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και ενέργειας χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, παράλληλα με 
τις υφιστάμενες προσεγγίσεις σε εθνικό 
επίπεδο. Μακροπρόθεσμα, θα πρέπει 
επίσης να συμπεριληφθούν οι εκπομπές 
CO2 από οικοδομικά υλικά.

Or. en

Τροπολογία 46
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33 β) Ένα πρότυπο ριζικών 
ανακαινίσεων, εάν συνοδεύεται από 
επαρκή στήριξη και πληροφόρηση, 
συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής 
βοήθειας και της κατάρτισης, μπορεί να 
αποτελέσει έναν τρόπο για την επίτευξη 
μεγαλύτερης μείωσης των εκπομπών, 
αλλά πρέπει να προσφέρει ευελιξία ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές 
συνθήκες. Οι τοπικοί φορείς χάραξης 
πολιτικής διαδραματίζουν καταλυτικό 
ρόλο στον σχεδιασμό της αγοράς 
ενεργειακής ανακαίνισης μέσω τοπικών 
κανονισμών, προωθώντας τη σταδιακή 
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κατάργηση των αναποτελεσματικών 
συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, τη 
διαχείριση των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων και την ανάπτυξη 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα. Οι ανακαινίσεις πρέπει να γίνουν 
σύμφωνα με υψηλά πρότυπα για την 
αποτελεσματική μείωση των εκπομπών 
και την αποφυγή κενών επιδόσεων που 
μπορούν να καταστήσουν τους στόχους 
δυσκολότερο να επιτευχθούν 
μεσοπρόθεσμα.

Or. en

Τροπολογία 47
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στηρίζουν τις αναβαθμίσεις της 
ενεργειακής απόδοσης στα υφιστάμενα 
κτίρια, οι οποίες συμβάλλουν στη 
δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος 
εσωτερικών χώρων, μεταξύ άλλων με την 
αφαίρεση του αμιάντου και άλλων 
επιβλαβών ουσιών, την αποφυγή της 
παράνομης αφαίρεσης επιβλαβών ουσιών 
και τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με 
τις υπάρχουσες νομοθετικές πράξεις, όπως 
οι οδηγίες 2009/148/ΕΚ37και (ΕΕ) 
2016/228438του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(35) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
στηρίζουν τις αναβαθμίσεις της 
ενεργειακής απόδοσης στα υφιστάμενα 
κτίρια, οι οποίες συμβάλλουν στη 
δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος 
εσωτερικών χώρων, μεταξύ άλλων με την 
αφαίρεση του αμιάντου και άλλων 
επιβλαβών ουσιών, την ακουστική 
ασφάλεια, την αποφυγή της παράνομης 
αφαίρεσης επιβλαβών ουσιών και τη 
διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις 
υπάρχουσες νομοθετικές πράξεις, όπως οι 
οδηγίες 2009/148/ΕΚ37 και (ΕΕ) 
2016/228438 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

_________________ _________________
37 Οδηγία 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, για την προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο 
κατά τη διάρκεια της εργασίας (ΕΕ L 330 
της 16.12.2009, σ. 28).

37 Οδηγία 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2009, για την προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο 
κατά τη διάρκεια της εργασίας (ΕΕ L 330 
της 16.12.2009, σ. 28).

38 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του 38 Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, 
σχετικά με τη μείωση των εθνικών 
εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών 
ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 
2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της 
οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 
17.12.2016, σ. 1).

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, 
σχετικά με τη μείωση των εθνικών 
εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών 
ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 
2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της 
οδηγίας 2001/81/ΕΚ (ΕΕ L 344 της 
17.12.2016, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 48
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35 α) Η ανακαίνιση των υφιστάμενων 
κτιρίων και ο σχεδιασμός νέων κτιρίων 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην ενθάρρυνση της υιοθέτησης 
των πλέον ενεργειακά αποδοτικών και 
φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων 
μεταφοράς. Τα μέτρα στο πλαίσιο αυτό 
μπορούν να παράσχουν κίνητρα τόσο για 
την ενεργό κινητικότητα, όπως η 
πεζοπορία και η ποδηλασία, όσο και για 
τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, όπως 
αυτοκίνητα, ημιφορτηγά, ποδήλατα και 
μοτοσικλέτες, παρέχοντας επαρκή χώρο 
στάθμευσης και αποθήκευσης και 
υποδομές φόρτισης.

Or. en

Τροπολογία 49
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35 β) Η πεζοπορία, η ποδηλασία και 
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άλλοι μη μηχανοκίνητοι τρόποι 
μεταφοράς αποτελούν τον πλέον 
ενεργειακά αποδοτικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον τρόπο για τη μείωση των 
εκπομπών στον τομέα των μεταφορών. 
Είναι επίσης σαφές ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα σε αυτούς τους τρόπους 
μεταφοράς ως μέσο για την απομάκρυνση 
από τη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων 
και, με τη σειρά τους, για την επίτευξη 
των στόχων της Ευρώπης για το κλίμα. Η 
ενεργός κινητικότητα μπορεί επίσης να 
βοηθήσει τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν έξοδα 
μεταφοράς, κάτι που συχνά επιδεινώνεται 
από την απότομη αύξηση των τιμών της 
ενέργειας. Ωστόσο, τα κτίρια μπορεί να 
αποτελούν φραγμούς σε αυτούς τους 
τρόπους μεταφοράς λόγω ανεπαρκών 
διατάξεων για χώρους αποθήκευσης ή 
απαιτήσεις ασφάλειας, για παράδειγμα 
όταν οι εγκαταστάσεις σε κτίρια, 
συμπεριλαμβανομένων τόσο των 
κατοικιών όσο και των μη κατοικιών, δεν 
επιτρέπουν ή δεν ενθαρρύνουν την 
αποθήκευση ή τη στάθμευση παιδικών 
αμαξιδίων, βραχιόνων ή ποδηλάτων. Τα 
υφιστάμενα κτίρια που ανακαινίζονται ή 
τα νέα κτίρια που σχεδιάζονται θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν ελάχιστες απαιτήσεις 
ώστε να διασφαλίζεται ότι παρέχονται 
πλήρη κίνητρα για την ενεργό 
κινητικότητα.

Or. en

Τροπολογία 50
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Τα ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται 
να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
απανθρακοποίηση και στην αποδοτικότητα 
του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, 

(36) Τα ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται 
να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
απανθρακοποίηση και στην αποδοτικότητα 
του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, 
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ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών 
ευελιξίας, εξισορρόπησης και 
αποθήκευσης, και ειδικότερα μέσω της 
συγκέντρωσης. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως οι δυνατότητες των ηλεκτρικών 
οχημάτων να ενοποιηθούν με το σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας και να συμβάλουν 
στην αποδοτικότητα του συστήματος και 
στην περαιτέρω απορρόφηση ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν σημεία 
φόρτισης στα κτίρια, δεδομένου ότι εκεί 
σταθμεύουν τακτικά και για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα ηλεκτρικά οχήματα. Η 
αργή φόρτιση είναι οικονομική, και η 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
ιδιωτικούς χώρους προσφέρει δυνατότητες 
αποθήκευσης ενέργειας για το υπόψη 
κτίριο, καθώς και δυνατότητες ενοποίησης 
υπηρεσιών έξυπνης φόρτισης και 
υπηρεσιών ενοποίησης συστημάτων 
γενικότερα.

ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών 
ευελιξίας, εξισορρόπησης και 
αποθήκευσης, και ειδικότερα μέσω της 
συγκέντρωσης. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως οι δυνατότητες των ηλεκτρικών 
οχημάτων να ενοποιηθούν με το σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να συμβάλουν 
στην αποδοτικότητα του συστήματος και 
στην περαιτέρω απορρόφηση ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν σημεία 
φόρτισης στα κτίρια, δεδομένου ότι εκεί 
σταθμεύουν τακτικά και για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα ηλεκτρικά οχήματα. 
Η αργή φόρτιση είναι οικονομική, και η 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
ιδιωτικούς χώρους προσφέρει 
δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας για 
το υπόψη κτίριο, καθώς και δυνατότητες 
ενοποίησης υπηρεσιών έξυπνης φόρτισης 
και υπηρεσιών ενοποίησης συστημάτων 
γενικότερα. Τα ηλεκτρικά οχήματα 
αναμένεται να διαδραματίσουν καίριο 
ρόλο στην απανθρακοποίηση και στην 
αποδοτικότητα του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως μέσω της 
παροχής υπηρεσιών ευελιξίας, 
εξισορρόπησης και αποθήκευσης, και 
ειδικότερα μέσω της συγκέντρωσης. Θα 
πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι 
δυνατότητες των ηλεκτρικών οχημάτων 
να ενοποιηθούν με το σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να συμβάλουν 
στην αποδοτικότητα του συστήματος και 
στην περαιτέρω απορρόφηση ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν σημεία 
φόρτισης στα κτίρια, δεδομένου ότι εκεί 
σταθμεύουν τακτικά και για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα ηλεκτρικά οχήματα. Η 
αργή, έξυπνη και αμφίδρομη φόρτιση 
είναι οικονομική, και η εγκατάσταση 
σημείων επαναφόρτισης σε ιδιωτικούς 
χώρους προσφέρει δυνατότητες 
αποθήκευσης ενέργειας για το υπόψη 
κτίριο, καθώς και δυνατότητες ενοποίησης 
υπηρεσιών έξυπνης και αμφίδρομης 
φόρτισης και υπηρεσιών ενοποίησης 
συστημάτων γενικότερα. Ιδίως κατά τις 
ώρες αιχμής, τα ηλεκτρικά οχήματα με 
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δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης 
αυξάνουν την ικανότητα των κτιρίων και 
του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας να 
εξισορροπούν την προσφορά και τη 
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας με 
χαμηλότερο κόστος και να δίνουν στους 
χρήστες τη δυνατότητα να παρέχουν 
ενεργά τέτοιες υπηρεσίες έναντι επαρκούς 
αμοιβής.

Or. en

Τροπολογία 51
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Τα ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται 
να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
απανθρακοποίηση και στην αποδοτικότητα 
του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών 
ευελιξίας, εξισορρόπησης και 
αποθήκευσης, και ειδικότερα μέσω της 
συγκέντρωσης. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως οι δυνατότητες των ηλεκτρικών 
οχημάτων να ενοποιηθούν με το σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας και να συμβάλουν 
στην αποδοτικότητα του συστήματος και 
στην περαιτέρω απορρόφηση ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν σημεία 
φόρτισης στα κτίρια, δεδομένου ότι εκεί 
σταθμεύουν τακτικά και για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα ηλεκτρικά οχήματα. Η 
αργή φόρτιση είναι οικονομική, και η 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
ιδιωτικούς χώρους προσφέρει δυνατότητες 
αποθήκευσης ενέργειας για το υπόψη 
κτίριο, καθώς και δυνατότητες ενοποίησης 
υπηρεσιών έξυπνης φόρτισης και 
υπηρεσιών ενοποίησης συστημάτων 
γενικότερα.

(36) Τα ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται 
να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
απανθρακοποίηση και στην αποδοτικότητα 
του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών 
ευελιξίας, εξισορρόπησης και 
αποθήκευσης, και ειδικότερα μέσω της 
συγκέντρωσης. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως οι δυνατότητες των ηλεκτρικών 
οχημάτων να ενοποιηθούν με το σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να συμβάλουν 
στην αποδοτικότητα του συστήματος και 
στην περαιτέρω απορρόφηση ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν σημεία 
φόρτισης στα κτίρια, δεδομένου ότι εκεί 
σταθμεύουν τακτικά και για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα ηλεκτρικά οχήματα. Η 
αργή φόρτιση είναι οικονομική, και η 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
ιδιωτικούς χώρους προσφέρει δυνατότητες 
αποθήκευσης ενέργειας για το υπόψη 
κτίριο, καθώς και δυνατότητες ενοποίησης 
υπηρεσιών έξυπνης φόρτισης και 
υπηρεσιών ενοποίησης συστημάτων 
γενικότερα. Ωστόσο, ιδίως στις αστικές 
περιοχές με πολυοικογενειακά οικιστικά 
κτίρια, είναι σημαντικό να παρέχεται 
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πρόσβαση σε φιλικές προς το περιβάλλον 
δημόσιες συγκοινωνίες, ιδίως 
σιδηροδρομικές και ποδήλατα.

Or. en

Τροπολογία 52
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Τα ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται 
να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
απανθρακοποίηση και στην αποδοτικότητα 
του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών 
ευελιξίας, εξισορρόπησης και 
αποθήκευσης, και ειδικότερα μέσω της 
συγκέντρωσης. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως οι δυνατότητες των ηλεκτρικών 
οχημάτων να ενοποιηθούν με το σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας και να συμβάλουν 
στην αποδοτικότητα του συστήματος και 
στην περαιτέρω απορρόφηση ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν σημεία 
φόρτισης στα κτίρια, δεδομένου ότι εκεί 
σταθμεύουν τακτικά και για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα ηλεκτρικά οχήματα. Η 
αργή φόρτιση είναι οικονομική, και η 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
ιδιωτικούς χώρους προσφέρει δυνατότητες 
αποθήκευσης ενέργειας για το υπόψη 
κτίριο, καθώς και δυνατότητες ενοποίησης 
υπηρεσιών έξυπνης φόρτισης και 
υπηρεσιών ενοποίησης συστημάτων 
γενικότερα.

(36) Τα ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται 
να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην 
απανθρακοποίηση και στην αποδοτικότητα 
του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών 
ευελιξίας, εξισορρόπησης και 
αποθήκευσης, και ειδικότερα μέσω της 
συγκέντρωσης. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
πλήρως οι δυνατότητες των ηλεκτρικών 
οχημάτων να ενοποιηθούν με το σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας και να συμβάλουν 
στην αποδοτικότητα του συστήματος και 
στην περαιτέρω απορρόφηση ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και από 
πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν σημεία 
φόρτισης στα κτίρια, δεδομένου ότι εκεί 
σταθμεύουν τακτικά και για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα ηλεκτρικά οχήματα. Η 
αργή φόρτιση είναι οικονομική, και η 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
ιδιωτικούς χώρους προσφέρει δυνατότητες 
αποθήκευσης ενέργειας για το υπόψη 
κτίριο, καθώς και δυνατότητες ενοποίησης 
υπηρεσιών έξυπνης φόρτισης και 
υπηρεσιών ενοποίησης συστημάτων 
γενικότερα.

Or. en

Τροπολογία 53
Ondřej Kovařík, Nicola Danti
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, σε 
συνδυασμό με αυξημένο μερίδιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, συμβάλλει στη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν 
σημαντική συνιστώσα της μετάβασης στην 
καθαρή ενέργεια, η οποία βασίζεται σε 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης, εναλλακτικά 
καύσιμα, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
και καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση 
της ενεργειακής ευελιξίας. Οι οικοδομικοί 
κανονισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά για τη θέσπιση 
στοχευμένων απαιτήσεων που στηρίζουν 
την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης 
στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων σε 
οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν τους 
φραγμούς, όπως ο διχασμός κινήτρων και 
οι διοικητικές επιπλοκές, που συναντούν οι 
εκάστοτε ιδιοκτήτες όταν επιχειρούν να 
εγκαταστήσουν σημείο επαναφόρτισης 
στον οικείο χώρο στάθμευσης.

(37) Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, σε 
συνδυασμό με αυξημένο μερίδιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές συμβάλλει στη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν 
σημαντική συνιστώσα της μετάβασης στην 
καθαρή ενέργεια, η οποία βασίζεται σε 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης, εναλλακτικά 
καύσιμα, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
και καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση 
της ενεργειακής ευελιξίας.  Οι 
οικοδομικοί κανονισμοί μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τη 
θέσπιση στοχευμένων απαιτήσεων που 
στηρίζουν την ανάπτυξη υποδομών 
επαναφόρτισης στους χώρους στάθμευσης 
αυτοκινήτων σε οικιστικά και μη οικιστικά 
κτίρια, καθώς και σε αμαξοστάσια 
φορτηγών και κόμβους υλικοτεχνικής 
υποστήριξης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
άρουν τους φραγμούς, όπως ο διχασμός 
κινήτρων και οι διοικητικές επιπλοκές, που 
συναντούν οι εκάστοτε ιδιοκτήτες όταν 
επιχειρούν να εγκαταστήσουν σημείο 
επαναφόρτισης στον οικείο χώρο 
στάθμευσης.

Or. en

Τροπολογία 54
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, σε 
συνδυασμό με αυξημένο μερίδιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, συμβάλλει στη μείωση 

(37) Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, σε 
συνδυασμό με αυξημένο μερίδιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, συμβάλλει στη μείωση 
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των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν 
σημαντική συνιστώσα της μετάβασης στην 
καθαρή ενέργεια, η οποία βασίζεται σε 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης, εναλλακτικά 
καύσιμα, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
και καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση 
της ενεργειακής ευελιξίας. Οι οικοδομικοί 
κανονισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά για τη θέσπιση 
στοχευμένων απαιτήσεων που στηρίζουν 
την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης 
στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων σε 
οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν τους 
φραγμούς, όπως ο διχασμός κινήτρων και 
οι διοικητικές επιπλοκές, που συναντούν οι 
εκάστοτε ιδιοκτήτες όταν επιχειρούν να 
εγκαταστήσουν σημείο επαναφόρτισης 
στον οικείο χώρο στάθμευσης.

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν 
σημαντική συνιστώσα της μετάβασης στην 
καθαρή ενέργεια, η οποία βασίζεται σε 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης, εναλλακτικά 
καύσιμα, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
και καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση 
της ενεργειακής ευελιξίας. Οι οικοδομικοί 
κανονισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά για τη θέσπιση 
στοχευμένων απαιτήσεων που στηρίζουν 
την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης 
στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων σε 
οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν τους 
φραγμούς, όπως η συμφόρηση στη 
σύνδεση με το δίκτυο και τη 
δυναμικότητα, ο διχασμός κινήτρων και οι 
διοικητικές επιπλοκές, που συναντούν οι 
εκάστοτε ιδιοκτήτες όταν επιχειρούν να 
εγκαταστήσουν σημείο επαναφόρτισης 
στον οικείο χώρο στάθμευσης.

Or. en

Τροπολογία 55
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, σε 
συνδυασμό με αυξημένο μερίδιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, συμβάλλει στη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν 
σημαντική συνιστώσα της μετάβασης στην 
καθαρή ενέργεια, η οποία βασίζεται σε 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης, εναλλακτικά 
καύσιμα, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
και καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση 
της ενεργειακής ευελιξίας. Οι οικοδομικοί 
κανονισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά για τη θέσπιση 
στοχευμένων απαιτήσεων που στηρίζουν 

(37) Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, σε 
συνδυασμό με αυξημένο μερίδιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, συμβάλλει στη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν 
σημαντική συνιστώσα της μετάβασης στην 
καθαρή ενέργεια, η οποία βασίζεται σε 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης, εναλλακτικά 
καύσιμα, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
και καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση 
της ενεργειακής ευελιξίας. Ωστόσο, σε 
ορισμένα κράτη μέλη, η δυσαναλογία 
μεταξύ των αυτοκινήτων που 
χρησιμοποιούνται σήμερα με κινητήρα 
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την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης 
στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων 
σε οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν τους 
φραγμούς, όπως ο διχασμός κινήτρων και 
οι διοικητικές επιπλοκές, που συναντούν 
οι εκάστοτε ιδιοκτήτες όταν επιχειρούν 
να εγκαταστήσουν σημείο επαναφόρτισης 
στον οικείο χώρο στάθμευσης.

καυσίμου και των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων είναι τεράστια και, συνεπώς, 
ιδίως σε αυτές τις χώρες, η ανάπτυξη 
υποδομών επαναφόρτισης σε χώρους 
στάθμευσης αυτοκινήτων οικιστικών και 
μη οικιστικών κτιρίων θα πρέπει να 
αναπτυχθεί αλλά με ρυθμούς οικονομικής 
λογικής.

Or. en

Τροπολογία 56
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, σε 
συνδυασμό με αυξημένο μερίδιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, συμβάλλει στη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν 
σημαντική συνιστώσα της μετάβασης στην 
καθαρή ενέργεια, η οποία βασίζεται σε 
μέτρα ενεργειακής απόδοσης, εναλλακτικά 
καύσιμα, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
και καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση 
της ενεργειακής ευελιξίας. Οι οικοδομικοί 
κανονισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά για τη θέσπιση 
στοχευμένων απαιτήσεων που στηρίζουν 
την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης 
στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων σε 
οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν τους 
φραγμούς, όπως ο διχασμός κινήτρων και 
οι διοικητικές επιπλοκές, που συναντούν οι 
εκάστοτε ιδιοκτήτες όταν επιχειρούν να 
εγκαταστήσουν σημείο επαναφόρτισης 
στον οικείο χώρο στάθμευσης.

(37) Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, σε 
συνδυασμό με αυξημένο μερίδιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και πηγές χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, συμβάλλει στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Τα ηλεκτρικά οχήματα 
αποτελούν σημαντική συνιστώσα της 
μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, η οποία 
βασίζεται σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης, 
εναλλακτικά καύσιμα, ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές και καινοτόμες λύσεις 
για τη διαχείριση της ενεργειακής 
ευελιξίας. Οι οικοδομικοί κανονισμοί 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά για τη θέσπιση 
στοχευμένων απαιτήσεων που στηρίζουν 
την ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης 
στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων σε 
οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν τους 
φραγμούς, όπως ο διχασμός κινήτρων και 
οι διοικητικές επιπλοκές, που συναντούν οι 
εκάστοτε ιδιοκτήτες όταν επιχειρούν να 
εγκαταστήσουν σημείο επαναφόρτισης 
στον οικείο χώρο στάθμευσης.

Or. en
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Τροπολογία 57
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37 α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν επαρκή και ασφαλή χώρο 
αποθήκευσης τόσο για τους ηλεκτρικούς 
όσο και για τους μη μηχανοκίνητους 
τρόπους μεταφοράς για τα άτομα με 
αναπηρία, τα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα και τους παρόχους 
φροντίδας. Ειδικότερα, ο χώρος 
αποθήκευσης για συσκευές κινητικότητας 
σε ανακαινισμένα και νέα κτίρια θα 
πρέπει να καλύπτει τις αναπηρικές 
καρέκλες και τα αναπηρικά αμαξίδια και 
να διασφαλίζει τα υψηλότερα δυνατά 
πρότυπα ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης 
χώρων διαχωρισμένων από τα 
μηχανοκίνητα οχήματα.

Or. en

Τροπολογία 58
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Η προκαλωδίωση επιτρέπει την 
ταχεία ανάπτυξη σημείων επαναφόρτισης 
εάν και όπου χρειάζονται. Μια άμεσα 
διαθέσιμη υποδομή θα μειώσει το κόστος 
της εγκατάστασης σημείων 
επαναφόρτισης για τους εκάστοτε 
ιδιοκτήτες και θα εξασφαλίσει ότι οι 
χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων έχουν 
πρόσβαση σε σημεία επαναφόρτισης. Η 
θέσπιση απαιτήσεων για την 

(38) Η προετοιμασία καλωδίωσης σε 
νέο και ανακαινισμένο κτίριο θα πρέπει 
να πραγματοποιείται μόνο όταν 
δικαιολογείται από μακροπρόθεσμη 
οικονομική προοπτική. Η θέσπιση 
απαιτήσεων για την ηλεκτροκίνηση σε 
επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τον εκ των 
προτέρων εξοπλισμό των χώρων 
στάθμευσης και την εγκατάσταση σημείων 
επαναφόρτισης αποτελεί αποτελεσματικό 
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ηλεκτροκίνηση σε επίπεδο Ένωσης όσον 
αφορά τον εκ των προτέρων εξοπλισμό 
των χώρων στάθμευσης και την 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης 
αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για την 
προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών 
οχημάτων στο εγγύς μέλλον, ενώ 
παράλληλα καθιστά δυνατή την 
περαιτέρω ανάπτυξη με μειωμένο κόστος 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 
Εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 
προσβασιμότητα των σημείων 
επαναφόρτισης για τα άτομα με αναπηρία.

τρόπο για την προώθηση της 
χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων στο εγγύς 
μέλλον, ωστόσο, ιδίως στα κράτη μέλη 
και στις περιφέρειες όπου η 
ηλεκτροκίνηση είναι λιγότερο 
ανεπτυγμένη, αυτό θα είναι πολύ 
δαπανηρό και οικονομικά αδικαιολόγητο. 
Για τούτο, θα πρέπει να θεσπιστούν 
ειδικές εξαιρέσεις και ευελιξία ώστε να 
μπορέσουν τα κράτη μέλη με λιγότερο 
ανεπτυγμένη αγορά ηλεκτροκίνησης να 
επιτύχουν τους στόχους. Εφόσον είναι 
τεχνικά εφικτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα των 
σημείων επαναφόρτισης για τα άτομα με 
αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 59
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η έξυπνη φόρτιση και η αμφίδρομη 
φόρτιση επιτρέπουν την ενοποίηση του 
ενεργειακού συστήματος των κτιρίων. 
Δεδομένου ότι τα σημεία επαναφόρτισης 
στα οποία τα ηλεκτρικά οχήματα 
σταθμεύουν συνήθως για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα, όπως τα σημεία 
στάθμευσης στην κατοικία ή στον χώρο 
απασχόλησης, έχουν μεγάλη σημασία για 
την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος, πρέπει να διασφαλιστούν 
έξυπνες λειτουργίες φόρτισης. Αυτές οι 
λειτουργίες θα πρέπει επίσης να 
διασφαλιστούν σε περιπτώσεις όπου η 
αμφίδρομη φόρτιση θα μπορούσε να 
συμβάλει στην περαιτέρω διείσδυση της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές από στόλους ηλεκτρικών οχημάτων 
στις μεταφορές και στο σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα.

(39) Η έξυπνη φόρτιση και η αμφίδρομη 
φόρτιση επιτρέπουν την ενοποίηση του 
ενεργειακού συστήματος των κτιρίων. 
Δεδομένου ότι τα σημεία επαναφόρτισης 
στα οποία τα ηλεκτρικά οχήματα 
σταθμεύουν συνήθως για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα, όπως τα σημεία 
στάθμευσης στην κατοικία ή στον χώρο 
απασχόλησης, έχουν μεγάλη σημασία για 
την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος, πρέπει να διασφαλιστούν 
έξυπνες λειτουργίες φόρτισης. Αυτές οι 
λειτουργίες θα πρέπει επίσης να 
διασφαλιστούν, δεδομένου ότι η 
αμφίδρομη φόρτιση συμβάλλει στην 
περαιτέρω διείσδυση της ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από 
στόλους ηλεκτρικών οχημάτων στις 
μεταφορές και στο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας γενικότερα και είναι 
καθοριστικής σημασίας για την κάλυψη 
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των απαιτήσεων αιχμής, ώστε να 
μειώνονται η ανάγκη για παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής και, 
συνεπώς, το συνολικό κόστος του 
συστήματος, ιδίως επειδή οι ιδιοκτήτες 
ηλεκτρικών οχημάτων θα έχουν τη 
δυνατότητα να καθιστούν τις λειτουργίες 
αυτές διαθέσιμες και να διαδραματίζουν 
ενεργό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα 
έναντι επαρκούς αμοιβής, σύμφωνα με το 
δικαίωμά τους να παράγουν, να 
μοιράζονται, να αποθηκεύουν ή να 
πωλούν ιδιοπαραγόμενη ενέργεια.

Or. en

Τροπολογία 60
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39 α) Τα κτίρια που δεν προορίζονται 
για κατοικία, στα οποία η στάθμευση 
είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό και 
χρησιμοποιούνται συνήθως από το ευρύ 
κοινό, όπως τα σουπερμάρκετ ή οι 
δημόσιοι χώροι στάθμευσης, αποτελούν 
σημαντική ευκαιρία να εξασφαλιστεί η 
ανάπτυξη υποδομών φόρτισης για τους 
χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι δημόσιοι χώροι 
στάθμευσης στα εν λόγω μη οικιστικά 
κτίρια εγκαθιστούν σε θέσεις στάθμευσης 
σημεία επαναφόρτισης προσβάσιμα στο 
κοινό και σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ).../... [AFIR].

Or. en

Τροπολογία 61
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η προώθηση της πράσινης 
κινητικότητας αποτελεί βασικό στοιχείο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
τα κτίρια μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην παροχή των 
αναγκαίων υποδομών, όχι μόνο για την 
επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων αλλά 
και για τα ποδήλατα. Η μετάβαση στην 
ήπια κινητικότητα, όπως η ποδηλασία, 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
από τις μεταφορές. Όπως ορίζεται στο 
σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030, η 
αύξηση του μεριδίου των καθαρών και 
αποδοτικών ιδιωτικών και δημόσιων 
μέσων μεταφοράς, όπως το ποδήλατο, θα 
συμβάλει δραστικά στη μείωση της 
ρύπανσης από τις μεταφορές και θα 
αποφέρει σημαντικά οφέλη στους πολίτες 
και στις κοινότητες. Η έλλειψη χώρων 
στάθμευσης ποδηλάτων, τόσο σε οικιστικά 
όσο και σε μη οικιστικά κτίρια, αποτελεί 
σημαντικό εμπόδιο στη χρήση ποδηλάτων. 
Οι οικοδομικοί κανονισμοί μπορούν να 
στηρίξουν αποτελεσματικά τη μετάβαση 
σε καθαρότερη κινητικότητα με τη 
θέσπιση απαιτήσεων για ελάχιστο αριθμό 
χώρων στάθμευσης ποδηλάτων.

(40) Η προώθηση της πράσινης 
κινητικότητας αποτελεί βασικό στοιχείο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
τα κτίρια μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην παροχή των 
αναγκαίων υποδομών, όχι μόνο για την 
επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων αλλά 
και για τα ποδήλατα. Η μετάβαση στην 
ενεργή κινητικότητα, όπως η ποδηλασία, 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
από τις μεταφορές. Με την αύξηση των 
πωλήσεων ηλεκτρικών ποδηλάτων και 
ηλεκτρικών ποδηλάτων μεταφοράς 
φορτίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει 
επίσης να παρασχεθούν βασικές 
υποδομές φόρτισης για τα οχήματα αυτά, 
ώστε να διευκολυνθεί η τακτική χρήση 
τους. Όπως ορίζεται στο σχέδιο 
κλιματικών στόχων για το 2030, η αύξηση 
του μεριδίου των καθαρών και αποδοτικών 
ιδιωτικών και δημόσιων μέσων μεταφοράς, 
όπως το ποδήλατο, θα συμβάλει δραστικά 
στη μείωση της ρύπανσης από τις 
μεταφορές και θα αποφέρει σημαντικά 
οφέλη στους πολίτες και στις κοινότητες. 
Η έλλειψη χώρων στάθμευσης ποδηλάτων, 
τόσο σε οικιστικά όσο και σε μη οικιστικά 
κτίρια, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη 
χρήση ποδηλάτων. Οι απαιτήσεις της 
Ένωσης και οι εθνικοί οικοδομικοί 
κανονισμοί μπορούν να στηρίξουν 
αποτελεσματικά τη μετάβαση σε 
καθαρότερη κινητικότητα με τη θέσπιση 
απαιτήσεων για ελάχιστο αριθμό χώρων 
στάθμευσης ποδηλάτων, και με την 
κατασκευή χώρων στάθμευσης 
ποδηλάτων και συναφών υποδομών σε 
περιοχές όπου συνήθως τα ποδήλατα 
χρησιμοποιούνται λιγότερο ως μέσο 
μεταφοράς, πράγμα που μπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης τους ως 
μορφής κινητικότητας. Η απαίτηση 
παροχής θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων 
δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη 
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διαθεσιμότητα και την παροχή χώρων 
στάθμευσης αυτοκινήτων ούτε να 
συνδέεται αναγκαστικά με αυτές, καθώς 
ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να 
μην διατίθενται ή να μην απαιτούνται 
τέτοιοι χώροι. Οι οικοδομικοί κανονισμοί 
θα πρέπει επίσης να αντικαταστήσουν τις 
«ελάχιστες» απαιτήσεις στάθμευσης 
αυτοκινήτων με «μέγιστες» απαιτήσεις 
στάθμευσης αυτοκινήτων, ιδίως στους 
τομείς που εξυπηρετούνται ήδη 
ικανοποιητικά από τις δημόσιες 
συγκοινωνίες και τις επιλογές ενεργού 
κινητικότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να στηρίξουν τις τοπικές αρχές στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των 
στεγαστικών πολιτικών στη βιώσιμη 
κινητικότητα και τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό, διασφαλίζοντας με τον τρόπο 
αυτόν την προσβασιμότητα όλων των 
νέων μεγάλων αστικών εξελίξεων, και 
δίνοντας προτεραιότητα σε αυτήν, μέσω 
της ενεργού κινητικότητας και των 
δημόσιων μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 62
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η προώθηση της πράσινης 
κινητικότητας αποτελεί βασικό στοιχείο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
τα κτίρια μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην παροχή των 
αναγκαίων υποδομών, όχι μόνο για την 
επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων αλλά 
και για τα ποδήλατα. Η μετάβαση στην 
ήπια κινητικότητα, όπως η ποδηλασία, 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

(40) Η προώθηση της πράσινης 
κινητικότητας αποτελεί βασικό στοιχείο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
τα κτίρια μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην παροχή των 
αναγκαίων υποδομών, όχι μόνο για την 
επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων αλλά 
και για τα ποδήλατα, όταν αυτό 
δικαιολογείται από πραγματικές ανάγκες. 
Η μετάβαση στην ήπια κινητικότητα, όπως 
η ποδηλασία και οι αποτελεσματικότερες 
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από τις μεταφορές. Όπως ορίζεται στο 
σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030, η 
αύξηση του μεριδίου των καθαρών και 
αποδοτικών ιδιωτικών και δημόσιων 
μέσων μεταφοράς, όπως το ποδήλατο, θα 
συμβάλει δραστικά στη μείωση της 
ρύπανσης από τις μεταφορές και θα 
αποφέρει σημαντικά οφέλη στους πολίτες 
και στις κοινότητες. Η έλλειψη χώρων 
στάθμευσης ποδηλάτων, τόσο σε οικιστικά 
όσο και σε μη οικιστικά κτίρια, αποτελεί 
σημαντικό εμπόδιο στη χρήση ποδηλάτων. 
Οι οικοδομικοί κανονισμοί μπορούν να 
στηρίξουν αποτελεσματικά τη μετάβαση 
σε καθαρότερη κινητικότητα με τη 
θέσπιση απαιτήσεων για ελάχιστο αριθμό 
χώρων στάθμευσης ποδηλάτων.

δημόσιες συγκοινωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων καλύτερα 
ανεπτυγμένων σιδηροδρομικών 
συνδέσεων, μπορεί 
να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις 
μεταφορές Όπως ορίζεται στο σχέδιο 
κλιματικών στόχων για το 2030, η αύξηση 
του μεριδίου των καθαρών και αποδοτικών 
ιδιωτικών και δημόσιων μέσων μεταφοράς, 
όπως το ποδήλατο, θα συμβάλει δραστικά 
στη μείωση της ρύπανσης από τις 
μεταφορές και θα αποφέρει σημαντικά 
οφέλη στους πολίτες και στις κοινότητες. 
Η έλλειψη χώρων στάθμευσης ποδηλάτων, 
τόσο σε οικιστικά όσο και σε μη οικιστικά 
κτίρια, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη 
χρήση ποδηλάτων. Οι οικοδομικοί 
κανονισμοί μπορούν να στηρίξουν 
αποτελεσματικά τη μετάβαση σε 
καθαρότερη κινητικότητα με τη θέσπιση 
απαιτήσεων για ελάχιστο αριθμό χώρων 
στάθμευσης ποδηλάτων. Ωστόσο, είναι 
αναμφισβήτητο αναγκαίο να 
προσαρμοστεί ο πιθανός αριθμός των 
θέσεων στάθμευσης στις πραγματικές 
ανάγκες (π.χ. στην περίπτωση ενός 
μεγάλου εμπορικού κέντρου που 
βρίσκεται στα περίχωρα ενός αστικού 
κέντρου, εξοπλισμένου με αρκετές 
χιλιάδες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, 
η κατασκευή και η επακόλουθη χρήση 
πολλών χιλιάδων θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων είναι συζητήσιμες).

Or. en

Τροπολογία 63
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η προώθηση της πράσινης 
κινητικότητας αποτελεί βασικό στοιχείο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 

(40) Η προώθηση της πράσινης 
κινητικότητας αποτελεί βασικό στοιχείο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και 
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τα κτίρια μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην παροχή των 
αναγκαίων υποδομών, όχι μόνο για την 
επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων αλλά 
και για τα ποδήλατα. Η μετάβαση στην 
ήπια κινητικότητα, όπως η ποδηλασία, 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
από τις μεταφορές. Όπως ορίζεται στο 
σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030, η 
αύξηση του μεριδίου των καθαρών και 
αποδοτικών ιδιωτικών και δημόσιων 
μέσων μεταφοράς, όπως το ποδήλατο, θα 
συμβάλει δραστικά στη μείωση της 
ρύπανσης από τις μεταφορές και θα 
αποφέρει σημαντικά οφέλη στους πολίτες 
και στις κοινότητες. Η έλλειψη χώρων 
στάθμευσης ποδηλάτων, τόσο σε οικιστικά 
όσο και σε μη οικιστικά κτίρια, αποτελεί 
σημαντικό εμπόδιο στη χρήση ποδηλάτων. 
Οι οικοδομικοί κανονισμοί μπορούν να 
στηρίξουν αποτελεσματικά τη μετάβαση 
σε καθαρότερη κινητικότητα με τη 
θέσπιση απαιτήσεων για ελάχιστο αριθμό 
χώρων στάθμευσης ποδηλάτων.

τα κτίρια μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην παροχή των 
αναγκαίων υποδομών, όχι μόνο για την 
επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων αλλά 
και για τα ποδήλατα. Η μετάβαση στην 
ήπια κινητικότητα, όπως η ποδηλασία, 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
από τις μεταφορές. Όπως ορίζεται στο 
σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030, η 
αύξηση του μεριδίου των καθαρών και 
αποδοτικών ιδιωτικών και δημόσιων 
μέσων μεταφοράς, όπως το ποδήλατο, θα 
συμβάλει δραστικά στη μείωση της 
ρύπανσης από τις μεταφορές και θα 
αποφέρει σημαντικά οφέλη στους πολίτες 
και στις κοινότητες. Η έλλειψη χώρων 
στάθμευσης ποδηλάτων, τόσο σε οικιστικά 
όσο και σε μη οικιστικά κτίρια, μπορεί να 
αποτελέσει εμπόδιο στη χρήση 
ποδηλάτων. Οι οικοδομικοί κανονισμοί 
μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τη 
μετάβαση σε καθαρότερη κινητικότητα με 
τη θέσπιση απαιτήσεων για ελάχιστο 
αριθμό χώρων στάθμευσης ποδηλάτων.

Or. en

Τροπολογία 64
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και 
καινοτόμου αγοράς για υπηρεσίες έξυπνων 
κτιρίων, η οποία συμβάλλει στην 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και στην 
ενσωμάτωση της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στα κτίρια, και 
προκειμένου να δοθεί στήριξη για 
επενδύσεις στην ανακαίνιση, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την 
άμεση πρόσβαση των ενδιαφερόμενων 
μερών στα δεδομένα των συστημάτων 

(42) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και 
καινοτόμου αγοράς για υπηρεσίες έξυπνων 
κτιρίων, η οποία συμβάλλει στην 
αποδοτική χρήση της ενέργειας και στην 
ενσωμάτωση της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και από πηγές 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα στα κτίρια, 
και προκειμένου να δοθεί στήριξη για 
επενδύσεις στην ανακαίνιση, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν την 
άμεση πρόσβαση των ενδιαφερόμενων 
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κτιρίων. Για να αποφευχθεί το υπερβολικό 
διοικητικό κόστος για τα τρίτα μέρη, τα 
κράτη μέλη διευκολύνουν την πλήρη 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και την 
ανταλλαγή δεδομένων εντός της Ένωσης.

μερών στα δεδομένα των συστημάτων 
κτιρίων. Για να αποφευχθεί το υπερβολικό 
διοικητικό κόστος για τα τρίτα μέρη, τα 
κράτη μέλη διευκολύνουν την πλήρη 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και την 
ανταλλαγή δεδομένων εντός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 65
João Pimenta Lopes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Τα χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ώστε να υλοποιηθούν στην πράξη οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας, χωρίς 
ωστόσο να υποκαθιστούν τα εθνικά 
μέτρα.  Λόγω του εύρους των 
απαιτούμενων προσπαθειών ανακαίνισης,  
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ιδίως για 
την παροχή κατάλληλων και καινοτόμων 
μέσων χρηματοδότησης με καταλυτικό 
αποτέλεσμα στις επενδύσεις  στην 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων  . Θα 
μπορούσαν να διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών ταμείων, 
μέσων ή μηχανισμών ενεργειακής 
απόδοσης, που θα κατανέμουν αυτές τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης μεταξύ 
ιδιωτών ιδιοκτητών, μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και εταιρειών υπηρεσιών 
ενεργειακής απόδοσης.

(45) α χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε να 
υλοποιηθούν στην πράξη οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, συμβάλλοντας στη 
μόχλευση και τη συμπλήρωση των 
εθνικών μέτρων. Λόγω του εύρους των 
απαιτούμενων προσπαθειών ανακαίνισης, 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ιδίως για 
την παροχή κατάλληλων και καινοτόμων 
μέσων χρηματοδότησης με καταλυτικό 
αποτέλεσμα στις επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων . Θα 
μπορούσαν να διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών ταμείων, 
μέσων ή μηχανισμών ενεργειακής 
απόδοσης, που θα κατανέμουν αυτές τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης του 
δημόσιου τομέα, των ιδιωτών ιδιοκτητών, 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή των 
εταιρειών υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης.

Or. pt

Τροπολογία 66
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47 α) Απαιτείται αυξημένη τεχνική 
βοήθεια για τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη μονοαπευθυντικών υπηρεσιών 
και την κινητοποίηση της κατάλληλης 
πραγματογνωσίας. Η πρόσβαση σε 
αξιόπιστες συμβουλές και πληροφορίες 
αυξάνει την εμπιστοσύνη και διευκολύνει 
τη διαδικασία βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης στα υφιστάμενα κτίρια, ιδίως 
για τους ιδιώτες. Οι μονοαπευθυντικές 
υπηρεσίες που λειτουργούν σε τοπικό 
επίπεδο διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη 
διασφάλιση του συντονισμού της 
προσφοράς και της ζήτησης. Μπορούν να 
βοηθήσουν ιδιοκτήτες και διαχειριστές 
κτιρίων και να συμβάλουν στην 
ενσωμάτωση μεμονωμένων έργων στην 
ευρύτερη στρατηγική των πόλεων. 
Μπορούν επίσης να συμβάλουν στην 
ιεράρχηση των κτιρίων με τις χειρότερες 
επιδόσεις με τον καθορισμό 
χρονοδιαγραμμάτων και την παροχή 
στοχευμένης στήριξης σε διάφορα 
τμήματα του κτιριακού αποθέματος με 
βάση τα έτη κατασκευής. Οι 
μονοαπευθυντικές υπηρεσίες είναι επίσης 
σημαντικές για την ενθάρρυνση των 
πολιτών να ξεκινήσουν έργα ανακαίνισης 
μέσω συμβουλών, ερευνητικών επιλογών, 
αναζήτησης αναδόχων, πλοήγησης μέσω 
διαγωνισμών και προσφορών και 
παροχής στήριξης κατά τη διάρκεια των 
ανακαινίσεων.

Or. en

Τροπολογία 67
João Pimenta Lopes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



AM\1259363EL.docx 31/112 PE734.296v01-00

EL

(48) Τα κτίρια χαμηλής ενεργειακής 
απόδοσης συχνά παραπέμπουν σε 
ενεργειακή φτώχεια και κοινωνικά 
προβλήματα. Τα ευάλωτα νοικοκυριά είναι 
ιδιαίτερα εκτεθειμένα στην αύξηση των 
τιμών της ενέργειας, δεδομένου ότι 
δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του 
προϋπολογισμού τους στα ενεργειακά 
προϊόντα. Με τη μείωση των υπέρογκων 
λογαριασμών ενέργειας, η ανακαίνιση 
κτιρίων μπορεί να βοηθήσει τους 
ανθρώπους να απαλλαγούν από την 
ενεργειακή φτώχεια, αλλά και να την 
αποφύγουν. Ταυτόχρονα, όμως, η 
ανακαίνιση κτιρίων δεν είναι δωρεάν και 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι 
παραμένουν υπό έλεγχο οι κοινωνικές 
επιπτώσεις του κόστους ανακαίνισης 
κτιρίων, ιδίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά. 
Το κύμα ανακαινίσεων δεν θα πρέπει να 
αφήνει κανέναν και καμία στο περιθώριο 
και θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία 
βελτίωσης της κατάστασης των ευάλωτων 
νοικοκυριών. Επίσης, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα. Ως εκ τούτου, τα 
χρηματοδοτικά κίνητρα και άλλα μέτρα 
πολιτικής θα πρέπει να στοχεύουν κατά 
προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά, 
στα άτομα που πλήττονται από ενεργειακή 
φτώχεια και στα άτομα που ζουν σε 
κοινωνικές κατοικίες, και τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την 
πρόληψη των εξώσεων λόγω 
ανακαίνισης. Η πρόταση της Επιτροπής 
για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με 
τη διασφάλιση δίκαιης μετάβασης προς 
την κλιματική ουδετερότητα παρέχει ένα 
κοινό πλαίσιο και μια κοινή αντίληψη 
όσον αφορά τις ολοκληρωμένες πολιτικές 
και επενδύσεις που είναι αναγκαίες για να 
διασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση.

(48) Τα κτίρια χαμηλής ενεργειακής 
απόδοσης συχνά παραπέμπουν σε 
ενεργειακή φτώχεια και κοινωνικά 
προβλήματα. Τα ευάλωτα νοικοκυριά είναι 
ιδιαίτερα εκτεθειμένα στην αύξηση των 
τιμών της ενέργειας, δεδομένου ότι 
δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του 
προϋπολογισμού τους στα ενεργειακά 
προϊόντα. Με τη μείωση των υπέρογκων 
λογαριασμών ενέργειας, η ανακαίνιση 
κτιρίων μπορεί να βοηθήσει τους 
ανθρώπους να απαλλαγούν από την 
ενεργειακή φτώχεια, αλλά και να την 
αποφύγουν. Ταυτόχρονα, όμως, η 
ανακαίνιση κτιρίων δεν είναι δωρεάν και 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι 
παραμένουν υπό έλεγχο οι κοινωνικές 
επιπτώσεις του κόστους ανακαίνισης 
κτιρίων, ιδίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά. 
Το κύμα ανακαινίσεων δεν θα πρέπει να 
αφήνει κανέναν και καμία στο περιθώριο 
και θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία 
βελτίωσης της κατάστασης των ευάλωτων 
νοικοκυριών. Επίσης, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα. Ως εκ τούτου, 
τα χρηματοδοτικά κίνητρα και άλλα μέτρα 
πολιτικής θα πρέπει να στοχεύουν κατά 
προτεραιότητα στα ευάλωτα 
νοικοκυριά, στα άτομα που πλήττονται από 
ενεργειακή φτώχεια και στα άτομα που 
ζουν σε κοινωνικές κατοικίες, και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι διαδικασίες 
ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων να 
συμβάλλουν στην αύξηση των ενοικίων ή 
να οδηγούν σε διαδικασίες έξωσης (στο 
πλαίσιο της αυξανόμενης 
μονοαπευθυντικές των ενοικιαστών και 
της απορρύθμισης της αγοράς 
ενοικίασης), διασφαλίζοντας το δικαίωμα 
σε αξιοπρεπή στέγαση σε προσιτές τιμές, 
καταπολεμώντας την κερδοσκοπία και 
ρυθμίζοντας την αγορά. Η πρόταση της 
Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου 
σχετικά με τη διασφάλιση δίκαιης 
μετάβασης προς την κλιματική 
ουδετερότητα παρέχει ένα κοινό πλαίσιο 
και μια κοινή αντίληψη όσον αφορά τις 
ολοκληρωμένες πολιτικές και επενδύσεις 
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που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η 
δίκαιη μετάβαση.

Or. pt

Τροπολογία 68
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Τα κτίρια χαμηλής ενεργειακής 
απόδοσης συχνά παραπέμπουν σε 
ενεργειακή φτώχεια και κοινωνικά 
προβλήματα. Τα ευάλωτα νοικοκυριά είναι 
ιδιαίτερα εκτεθειμένα στην αύξηση των 
τιμών της ενέργειας, δεδομένου ότι 
δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του 
προϋπολογισμού τους στα ενεργειακά 
προϊόντα. Με τη μείωση των υπέρογκων 
λογαριασμών ενέργειας, η ανακαίνιση 
κτιρίων μπορεί να βοηθήσει τους 
ανθρώπους να απαλλαγούν από την 
ενεργειακή φτώχεια, αλλά και να την 
αποφύγουν. Ταυτόχρονα, όμως, η 
ανακαίνιση κτιρίων δεν είναι δωρεάν και 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι 
παραμένουν υπό έλεγχο οι κοινωνικές 
επιπτώσεις του κόστους ανακαίνισης 
κτιρίων, ιδίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά. 
Το κύμα ανακαινίσεων δεν θα πρέπει να 
αφήνει κανέναν και καμία στο περιθώριο 
και θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία 
βελτίωσης της κατάστασης των ευάλωτων 
νοικοκυριών. Επίσης, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα. Ως εκ τούτου, τα 
χρηματοδοτικά κίνητρα και άλλα μέτρα 
πολιτικής θα πρέπει να στοχεύουν κατά 
προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά, 
στα άτομα που πλήττονται από ενεργειακή 
φτώχεια και στα άτομα που ζουν σε 
κοινωνικές κατοικίες, και τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την 
πρόληψη των εξώσεων λόγω ανακαίνισης. 
Η πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του 

(48) Τα κτίρια χαμηλής ενεργειακής 
απόδοσης συχνά παραπέμπουν σε 
ενεργειακή φτώχεια και έλλειψη 
πρόσβασης σε μεταφορές, και σε 
κοινωνικά προβλήματα. Τα ευάλωτα 
νοικοκυριά είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα 
στην αύξηση των τιμών της ενέργειας, 
δεδομένου ότι δαπανούν το μεγαλύτερο 
μέρος του προϋπολογισμού τους στα 
ενεργειακά προϊόντα. Με τη μείωση των 
υπέρογκων λογαριασμών ενέργειας, η 
ανακαίνιση κτιρίων μπορεί να βοηθήσει 
τους ανθρώπους να απαλλαγούν από την 
ενεργειακή φτώχεια και την έλλειψη 
πρόσβασης σε μεταφορές, αλλά και να τις 
αποφύγουν. Ταυτόχρονα, όμως, η 
ανακαίνιση κτιρίων δεν είναι δωρεάν και 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι 
παραμένουν υπό έλεγχο οι κοινωνικές 
επιπτώσεις του κόστους ανακαίνισης 
κτιρίων, ιδίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά. 
Το κύμα ανακαινίσεων δεν θα πρέπει να 
αφήνει κανέναν και καμία στο περιθώριο 
και θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία 
βελτίωσης της κατάστασης των ευάλωτων 
νοικοκυριών. Επίσης, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση προς την 
κλιματική ουδετερότητα. Ως εκ τούτου, τα 
χρηματοδοτικά κίνητρα και άλλα μέτρα 
πολιτικής θα πρέπει να στοχεύουν κατά 
προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά, 
στα άτομα που πλήττονται από ενεργειακή 
φτώχεια και έλλειψη πρόσβασης σε 
μεταφορές και στα άτομα που ζουν σε 
κοινωνικές κατοικίες, και τα κράτη μέλη 
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Συμβουλίου σχετικά με τη διασφάλιση 
δίκαιης μετάβασης προς την κλιματική 
ουδετερότητα παρέχει ένα κοινό πλαίσιο 
και μια κοινή αντίληψη όσον αφορά τις 
ολοκληρωμένες πολιτικές και επενδύσεις 
που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η 
δίκαιη μετάβαση.

θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την 
πρόληψη των εξώσεων λόγω ανακαίνισης. 
Η πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διασφάλιση 
δίκαιης μετάβασης προς την κλιματική 
ουδετερότητα παρέχει ένα κοινό πλαίσιο 
και μια κοινή αντίληψη όσον αφορά τις 
ολοκληρωμένες πολιτικές και επενδύσεις 
που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί η 
δίκαιη μετάβαση.

Or. en

Τροπολογία 69
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49 α) Κατά την εξέταση των πολιτικών 
στήριξης για τα ελάχιστα πρότυπα 
ενεργειακής απόδοσης, θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα νοικοκυριά 
που έχουν ανάγκη και διατρέχουν 
κίνδυνο, ιδίως σε εκείνα των οποίων η 
ασφάλεια της ιδιοκτησίας ενδέχεται να 
τεθεί σε κίνδυνο. Η οδηγία θα πρέπει ήδη 
να προβλέπει διασφαλίσεις που θα 
εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, όπως 
συστάσεις προς τα κράτη μέλη για τη 
δημιουργία μηχανισμών κοινωνικής 
στήριξης.

Or. en

Τροπολογία 70
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49 β) Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί 
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ευκαιρία για τη βελτίωση της πρόσβασης 
σε στέγαση καλύτερης ποιότητας, εάν το 
κόστος ανακαίνισης εξισορροπηθεί όσο 
το δυνατόν περισσότερο με την 
εξοικονόμηση ενέργειας και τη 
διασφάλιση της ασφάλειας της 
ιδιοκτησίας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει 
τα νοικοκυριά να ξεφύγουν από τη 
φτώχεια στον τομέα της ενέργειας και 
των μεταφορών, εάν διατεθούν 
επιδοτήσεις και δημόσια χρηματοδότηση 
σε όσους έχουν περιορισμένη πρόσβαση 
σε δάνεια με τιμές αγοράς. Επίσης, για τις 
δημόσιες κατοικίες και τα ενοικιαζόμενα 
κτίρια, τα συμμετοχικά μοντέλα είναι 
απαραίτητα για τη συνεργασία των 
ενοικιαστών με τις στεγαστικές εταιρείες, 
τους οικόπεδου και τις ενώσεις 
ιδιοκτητών σχετικά με το πεδίο 
εφαρμογής και το κόστος των 
ανακαινίσεων. Μπορεί να συμβάλει στην 
εξισορρόπηση του κόστους και στην 
ενίσχυση της ασφάλειας της ιδιοκτησίας. 
Θα πρέπει να δημιουργηθούν ευκαιρίες 
ανάπτυξης ικανοτήτων για τους τοπικούς 
παρόχους στέγασης με σκοπό την 
καλύτερη υιοθέτηση των συμμετοχικών 
μοντέλων και μια πιο συντονισμένη 
προσέγγιση σε όλους τους τομείς σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 71
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51 α) Οι υφιστάμενες εξαιρέσεις για την 
πολιτιστική κληρονομιά και τα 
προσωρινά κτίρια πρέπει να διατηρηθούν 
ώστε να είναι δυσκολότερο να 
ανακαινιστούν δημόσια κτίρια, όπως τα 
κτίρια συντήρησης και πολιτιστικής 
κληρονομιάς, ενώ αναπτύσσονται και 
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δοκιμάζονται νέες καινοτόμες λύσεις. Η 
τεχνική βοήθεια θα είναι απαραίτητη για 
την ενίσχυση της ανακαίνισης των 
δημόσιων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης 
της χρηματοδοτικής στήριξης για την 
αναπαραγωγή και την αναβάθμιση 
πιλοτικών έργων και έργων επίδειξης, με 
βάση τις εμπειρίες που έχουν αναπτυχθεί 
με τη χρηματοδότηση έξυπνων πόλεων 
από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

Or. en

Τροπολογία 72
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51 β) Θα πρέπει να καταρτιστεί ένα 
φιλόδοξο και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα 
για τα κράτη μέλη ώστε να καταργηθούν 
σταδιακά τα ορυκτά καύσιμα από τα 
δημόσια κτίρια και να εξεταστούν έργα 
και επενδύσεις που έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο. Αυτό 
θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με 
τη συνολική ενεργειακή μετάβαση και την 
αντιστοίχιση της μεγάλης ποικιλίας 
τύπων κτιρίων με τις κατάλληλες λύσεις. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις 
πυκνές αστικές περιοχές με 
πολυκαταστήματα, όπου ο διαθέσιμος 
χώρος για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας δεν ανταποκρίνεται στη 
ζήτηση ενέργειας, ακόμη και με υψηλή 
ενεργειακή απόδοση.

Or. en

Τροπολογία 73
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Δεδομένου ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές έχουν ζωτική 
σημασία για την επιτυχή εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ζητείται η 
γνώμη τους και να επιδιώκεται η 
συμμετοχή τους, όπως και όταν 
ενδείκνυται, σύμφωνα με την εφαρμοστέα 
εθνική νομοθεσία, ως προς θέματα 
χωροταξίας, την ανάπτυξη προγραμμάτων 
παροχής πληροφοριών, κατάρτισης και 
ευαισθητοποίησης και την εφαρμογή της 
οδηγίας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
Οι σχετικές διαβουλεύσεις ενδέχεται να 
χρησιμεύουν επίσης για την προώθηση της 
παροχής κατάλληλης καθοδήγησης στους 
τοπικούς υπευθύνους χωροταξίας και 
επιθεωρητές πολεοδομίας κατά την 
εκτέλεση των απαιτούμενων καθηκόντων. 
Επιπλέον τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τους 
αρχιτέκτονες και υπευθύνους χωροταξίας 
να εξετάζουν δεόντως τον βέλτιστο 
συνδυασμό βελτιώσεων από άποψη 
ενεργειακής απόδοσης, χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και χρήσης 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης κατά τον 
χωροταξικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό 
κτιρίων, την οικοδόμηση και ανακαίνιση 
βιομηχανικών ζωνών ή ζωνών κατοικίας.

(55) Δεδομένου ότι οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές έχουν ζωτική 
σημασία για την επιτυχή εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ζητείται η 
γνώμη τους και να επιδιώκεται η 
συμμετοχή τους, όπως και όταν 
ενδείκνυται, σύμφωνα με την εφαρμοστέα 
εθνική νομοθεσία, ως προς θέματα 
χωροταξίας, την ανάπτυξη προγραμμάτων 
παροχής πληροφοριών, κατάρτισης και 
ευαισθητοποίησης και την εφαρμογή της 
οδηγίας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
Οι σχετικές διαβουλεύσεις ενδέχεται να 
χρησιμεύουν επίσης για την προώθηση της 
παροχής κατάλληλης καθοδήγησης στους 
τοπικούς υπευθύνους χωροταξίας και 
επιθεωρητές πολεοδομίας κατά την 
εκτέλεση των απαιτούμενων καθηκόντων. 
Επιπλέον τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τους 
αρχιτέκτονες και υπευθύνους χωροταξίας 
να εξετάζουν δεόντως τον βέλτιστο 
συνδυασμό βελτιώσεων από άποψη 
ενεργειακής απόδοσης, χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και πηγές 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και χρήσης 
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης κατά τον 
χωροταξικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό 
κτιρίων, την οικοδόμηση και ανακαίνιση 
βιομηχανικών ζωνών ή ζωνών κατοικίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια (για παράδειγμα για την 
τροφοδότηση αντλιών θερμότητας) μπορεί να παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
(καθώς και από πυρηνικούς σταθμούς σε ορισμένες χώρες). Αυτό θα αποτελέσει ουσιαστική 
συμβολή στην απαλλαγή της θέρμανσης από τις ανθρακούχες εκπομπές. Όλες οι πηγές ενέργειας 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα πρέπει να μπορούν να καλύπτουν τις εναπομένουσες 
ενεργειακές ανάγκες.

Τροπολογία 74
Gheorghe Falcă
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Οι εγκαταστάτες και οι οικοδόμοι 
παίζουν βασικό ρόλο στην επιτυχή 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει επαρκής αριθμός 
εγκαταστατών και οικοδόμων να διαθέτει, 
μέσω κατάρτισης και άλλων μέτρων, τις 
κατάλληλες δεξιότητες για την 
εγκατάσταση και ενσωμάτωση της 
απαιτούμενης ενεργειακά αποδοτικής 
τεχνολογίας και τεχνολογίας ανανεώσιμης 
ενέργειας.

(56) Οι εγκαταστάτες και οι οικοδόμοι 
παίζουν βασικό ρόλο στην επιτυχή 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει επαρκής αριθμός 
εγκαταστατών και οικοδόμων να διαθέτει, 
μέσω κατάρτισης και άλλων μέτρων, τις 
κατάλληλες δεξιότητες για την 
εγκατάσταση και ενσωμάτωση της 
απαιτούμενης ενεργειακά αποδοτικής 
τεχνολογίας και τεχνολογίας ανανεώσιμης 
ενέργειας και ενέργειας από πηγές 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια (για παράδειγμα για την 
τροφοδότηση αντλιών θερμότητας) μπορεί να παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
(καθώς και από πυρηνικούς σταθμούς σε ορισμένες χώρες). Αυτό θα αποτελέσει ουσιαστική 
συμβολή στην απαλλαγή της θέρμανσης από τις ανθρακούχες εκπομπές. Όλες οι πηγές ενέργειας 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα πρέπει να μπορούν να καλύπτουν τις εναπομένουσες 
ενεργειακές ανάγκες.

Τροπολογία 75
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58 α) Είναι σημαντικό, να υπάρχει 
ευελιξία, ιδίως όσον αφορά την ριζική 
ενεργειακή ανακαίνιση, να αποφασίζεται 
η καλύτερη προσέγγιση, είτε πρόκειται 
για σταδιακή πορεία είτε για ενιαία 
διαδικασία ανακαίνισης, ανάλογα με το 
παράδειγμα της τοπικής αγοράς τους, τις 
πληροφορίες και τη χρηματοδοτική 
στήριξη που διαθέτουν. Οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα καθ’ όλη τη 
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διάρκεια ζωής θα πρέπει να εισαχθούν 
σταδιακά μόλις εκπληρωθούν οι 
προϋποθέσεις — υποστήριξη και 
ενημέρωση, τεχνική βοήθεια και 
κατάρτιση. Στο πρότυπο θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται διάφορα στοιχεία: 
συνεκτίμηση των διαφόρων κλιματικών 
ζωνών και των μέσων επιδόσεων του 
κτιριακού αποθέματος· τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
ενέργειας χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών, καθώς και ευρύτερες πτυχές 
που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα των 
ανακαινίσεων, όπως τα υγειονομικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα, η 
ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, η 
ποιότητα του αέρα και η βιοποικιλότητα.

Or. en

Τροπολογία 76
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία προωθεί τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων  και τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τα κτίρια  
εντός της Ένωσης, με σκοπό την επίτευξη 
κτιριακού δυναμικού μηδενικών εκπομπών 
έως το 2050  λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξωτερικές κλιματολογικές και τις τοπικές 
συνθήκες, καθώς και τις κλιματικές 
απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τη 
σχέση κόστους/οφέλους.

1. Η παρούσα οδηγία προωθεί τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων και τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου από τα 
κτίρια εντός της Ένωσης, με σκοπό την 
επίτευξη κτιριακού δυναμικού μηδενικών 
εκπομπών έως το 2050 λαμβάνοντας 
υπόψη τις εξωτερικές κλιματολογικές και 
τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τις 
κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών 
χώρων και τη σχέση κόστους/οφέλους, 
τηρώντας παράλληλα τα πρότυπα 
ασφάλειας και την τεχνολογική 
ουδετερότητα.

Or. en

Τροπολογία 77
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Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «κτίριο μηδενικών εκπομπών»: 
κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή 
απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι, στο οποίο η πολύ χαμηλή 
ποσότητα ενέργειας που εξακολουθεί να 
απαιτείται καλύπτεται πλήρως από 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 
παράγεται επιτόπου, από κοινότητα 
ανανεώσιμης ενέργειας κατά την έννοια 
της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 
[τροποποιημένη οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας] ή από 
σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος ΙΙΙ·

2. «κτίριο μηδενικών εκπομπών»: 
κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή 
απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι, στο οποίο η πολύ χαμηλή 
ποσότητα ενέργειας που εξακολουθεί να 
απαιτείται καλύπτεται πλήρως από 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και πηγές 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια (για παράδειγμα για την 
τροφοδότηση αντλιών θερμότητας) μπορεί να παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
(καθώς και από πυρηνικούς σταθμούς σε ορισμένες χώρες). Αυτό θα αποτελέσει ουσιαστική 
συμβολή στην απαλλαγή της θέρμανσης από τις ανθρακούχες εκπομπές. Όλες οι πηγές ενέργειας 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα πρέπει να μπορούν να καλύπτουν τις εναπομένουσες 
ενεργειακές ανάγκες.

Τροπολογία 78
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «κτίριο μηδενικών εκπομπών»: 
κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή 
απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι, στο οποίο η πολύ χαμηλή 
ποσότητα ενέργειας που εξακολουθεί να 
απαιτείται καλύπτεται πλήρως από 

2. κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή 
απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι, στο οποίο η πολύ χαμηλή 
ποσότητα ενέργειας που εξακολουθεί να 
απαιτείται καλύπτεται πλήρως από 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 



PE734.296v01-00 40/112 AM\1259363EL.docx

EL

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που 
παράγεται επιτόπου, από κοινότητα 
ανανεώσιμης ενέργειας κατά την έννοια 
της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 
[τροποποιημένη οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας] ή από 
σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος ΙΙΙ·

παράγεται επιτόπου, ή από ενέργεια 
παρεχόμενη μέσω δικτύων 
ηλεκτροδότησης, από κοινότητα 
ανανεώσιμης ενέργειας κατά την έννοια 
της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 
[τροποποιημένη οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας] ή από 
σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος ΙΙΙ·

Or. en

Τροπολογία 79
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «κτίριο με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας»: κτίριο με πολύ 
υψηλή ενεργειακή απόδοση, 
προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι  , που δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερη από το βέλτιστο από πλευράς 
κόστους επίπεδο για το 2023 που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 2, στο οποίο  η 
σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα 
ενέργειας που απαιτείται   συνίσταται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης 
της παραγομένης επιτόπου ή πλησίον του 
κτιρίου·

3. κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή 
απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι, που δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερη από το βέλτιστο από πλευράς 
κόστους επίπεδο για το 2023 που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 2, στο οποίο η 
σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα 
ενέργειας που απαιτείται συνίσταται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, περιλαμβανομένης 
της παραγομένης επιτόπου ή πλησίον του 
κτιρίου·

Or. en

Τροπολογία 80
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «κτίριο με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας»: κτίριο με πολύ 
υψηλή ενεργειακή απόδοση, 
προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι  , που δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερη από το βέλτιστο από πλευράς 
κόστους επίπεδο για το 2023 που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 2, στο οποίο  η 
σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα 
ενέργειας που απαιτείται   συνίσταται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της 
παραγομένης επιτόπου ή πλησίον του 
κτιρίου·

3. «κτίριο με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας»: κτίριο με πολύ 
υψηλή ενεργειακή απόδοση, 
προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι, που δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερη από το βέλτιστο από πλευράς 
κόστους επίπεδο για το 2023 που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 2, στο οποίο η 
σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα 
ενέργειας που απαιτείται θα πρέπει να 
συνίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 
περιλαμβανομένης της παραγομένης 
επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου·

Or. en

Τροπολογία 81
Elsi Katainen, Ondřej Kovařík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: 
ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές 
πηγές, δηλαδή αιολική, ηλιακή  (ηλιακή 
θερμική και ηλιακή φωτοβολταϊκή) ,   και  
γεωθερμική  ενέργεια  ,   ενέργεια του 
περιβάλλοντος, παλιρροϊκή, κυματική  και  
λοιπές μορφές  ενέργειας από τον ωκεανό, 
υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα 
εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής 
ταφής αέρια, από τα αέρια που 
παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας 
λυμάτων και από τα βιοαέρια·

13. «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: 
ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές 
πηγές, δηλαδή αιολική, ηλιακή (ηλιακή 
θερμική και ηλιακή φωτοβολταϊκή) , 
και γεωθερμική ενέργεια , ενέργεια του 
περιβάλλοντος, παλιρροϊκή, κυματική και 
λοιπές μορφές ενέργειας από τον ωκεανό, 
υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα 
εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής 
ταφής αέρια, ενέργεια που ανακτάται από 
μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων, μη 
αποφεύξιμη απορριπτόμενη θερμότητα 
από π.χ. βιομηχανικές διεργασίες, PTX 
και κέντρα δεδομένων, αέρια μονάδων 
επεξεργασίας λυμάτων, ανανεώσιμα 
καύσιμα (βιοκαύσιμα, βιορευστά, 
καύσιμα βιομάζας και ανανεώσιμα 
καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης) και 
βιοαέριο·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ένα ευρύ φάσμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την 
επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Τροπολογία 82
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πριν από την 1η Ιανουαρίου 2030, 
σε κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση 
ενέργειας·

α) πριν από την 1η Ιανουαρίου 2035, 
σε κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 83
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 19 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) από την 1η Ιανουαρίου 2030, σε 
κτίριο μηδενικών εκπομπών·

β) από την 1η Ιανουαρίου 2035, σε 
κτίριο μηδενικών εκπομπών·

Or. en

Τροπολογία 84
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

26 α. «ελλιπής πρόσβαση σε 
μεταφορές»: η αδυναμία πρόσβασης σε 
μεταφορές όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
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σημείο xxx... της [αναδιατυπωμένης 
ΟΕΑ]·

Or. en

Τροπολογία 85
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27. «ευάλωτα νοικοκυριά»: νοικοκυριά 
που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια ή 
νοικοκυριά που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα 
σε υψηλό ενεργειακό κόστος και δεν 
διαθέτουν τα μέσα για την ανακαίνιση του 
κτιρίου που χρησιμοποιούν, 
συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών 
χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος·

27. «ευάλωτα νοικοκυριά»: νοικοκυριά 
που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια 
και ελλιπή πρόσβαση σε μεταφορές ή 
νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των 
νοικοκυριών χαμηλότερου μεσαίου 
εισοδήματος, τα οποία αντιμετωπίζουν ή 
κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν μια 
κατάσταση σημαντικά περιορισμένης 
πρόσβασης στην απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, και/ή στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, και/ή σε 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και βασικές 
υπηρεσίες, γεγονός που συνεπάγεται 
χαμηλές ικανότητες προσαρμογής στις 
συνέπειες της πράσινης μετάβασης και τα 
οποία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε 
υψηλό ενεργειακό κόστος και δεν 
διαθέτουν τα μέσα για την ανακαίνιση του 
κτιρίου που χρησιμοποιούν·

Or. en

Τροπολογία 86
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 49 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μπορεί να διανέμεται και να 
χρησιμοποιείται μόνο εντός της εν λόγω 

α) διανέμεται και χρησιμοποιείται 
εντός της εν λόγω περιμέτρου τοπικού και 
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περιμέτρου τοπικού και συνοικιακού 
επιπέδου μέσω ειδικού δικτύου διανομής·

συνοικιακού επιπέδου·

Or. en

Τροπολογία 87
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 49 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μπορεί να χρησιμοποιείται 
επιτόπου στο υπό αξιολόγηση κτίριο μέσω 
ειδικής σύνδεσης με την πηγή παραγωγής 
ενέργειας, η δε ειδική σύνδεση απαιτεί 
ειδικό εξοπλισμό για την ασφαλή 
προμήθεια και μέτρηση της ενέργειας για 
ιδία χρήση στο υπό αξιολόγηση κτίριο·

γ) μπορεί 
να χρησιμοποιείται επιτόπου στο υπό 
αξιολόγηση κτίριο μέσω ειδικής σύνδεσης 
με την πηγή παραγωγής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 88
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

57 α. «προκαλωδίωση»: όλα τα μέτρα 
που είναι αναγκαία για να καταστεί 
δυνατή η εγκατάσταση σημείων 
επαναφόρτισης σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδρομών καλωδίων, του χώρου για 
μετασχηματιστές και μετρητές 
ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τόσο της 
τεχνικής καλωδίωσης (διαδρομή 
καλωδίου, τεχνικά περιβλήματα, 
διάτρηση) όσο και του ηλεκτρικού 
προεξοπλισμού σε συλλογικές ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις (τηλεφωνικός πίνακας, 
οριζόντια ηλεκτρική στήλη, καλώδιο 
λεωφορείου), καθώς και δυνατότητες 
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δικτύου.

Or. en

Τροπολογία 89
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 57 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

57 β. «κέντρο εφοδιαστικής»: χώρος σε 
καθορισμένη περιοχή, εντός του οποίου 
όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται 
με τη μεταφορά, την εφοδιαστική και τη 
διανομή εμπορευμάτων – για 
διαμετακόμιση τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο – ασκούνται από 
διάφορους φορείς εκμετάλλευσης σε 
εμπορική βάση· Οι φορείς εκμετάλλευσης 
μπορεί να είναι είτε ιδιοκτήτες είτε 
ενοικιαστές κτιρίων και εγκαταστάσεων 
(αποθήκες, κέντρα διανομής, χώροι 
αποθήκευσης, γραφεία, υπηρεσίες 
φορτηγών κ.λπ.) που έχουν κτιστεί εκεί.

Or. en

Τροπολογία 90
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 57 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

57 γ. «αμαξοστάσιο φορτηγών»: κάθε 
κτίριο ή γήπεδο εντός ή επί του οποίου 
αναλαμβάνεται ή εκτελείται 
επιχειρηματική δραστηριότητα, παροχή 
υπηρεσίας ή εργασία που περιλαμβάνει τη 
συντήρηση, την αποθήκευση ή την 
επισκευή επαγγελματικών οχημάτων 
και/ή ρυμουλκούμενων.
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Or. en

Τροπολογία 91
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 57 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

57 δ. Εάν σε ένα κτίριο εγκαθίστανται 
πολλαπλά σημεία φόρτισης που 
χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση με το 
δίκτυο διανομής χωρίς επαρκή συνολική 
δυναμικότητα δικτύου, θα πρέπει να 
εφαρμοστεί υποχρεωτική εγκατάσταση 
δυναμικού συστήματος διαχείρισης 
φορτίου πίσω από τον μετρητή του εν 
λόγω κτιρίου. Η απαίτηση αυτή 
αποτρέπει την εκτεταμένη βελτίωση της 
σύνδεσης με το δίκτυο και μειώνει το 
συνολικό κόστος εγκατάστασης.

Or. en

Τροπολογία 92
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«χώρος στάθμευσης ποδηλάτων»: 
καθορισμένος χώρος για τουλάχιστον ένα 
ποδήλατο ο οποίος παρέχει ασφαλή και 
εύκολη αποθήκευση για διάφορους 
τύπους ποδηλάτων και, εφόσον είναι 
εφικτό, φωταγωγείται και προστατεύεται 
από τις καιρικές συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 93
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Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

57 γ. «προκαλωδίωση»: όλα τα μέτρα που 
είναι αναγκαία για να καταστούν δυνατές 
η εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων οδεύσεων 
καλωδίων και χώρων για 
μετασχηματιστές και μετρητές 
ηλεκτρικής ενέργειας, και η δυνητική 
αναθεώρηση του ηλεκτρικού πίνακα·

Or. en

Τροπολογία 94
Gheorghe Falcă

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) επισκόπηση των εθνικών 
πρωτοβουλιών για την προώθηση των 
έξυπνων τεχνολογιών και των καλά 
συνδεδεμένων κτιρίων και κοινοτήτων, 
καθώς και των ευκαιριών απόκτησης 
δεξιοτήτων και επανειδίκευσης, και της 
εκπαίδευσης στους τομείς των 
κατασκευών και της ενεργειακής 
απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 95
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) επισκόπηση των επενδύσεων για 
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για την ενεργειακή 
μετάβαση. Τόσο οι δημόσιοι όσο και οι 
ιδιωτικοί φορείς καλούνται να 
σχεδιάσουν εκ των προτέρων τις 
μελλοντικές δεξιότητες και τις ανάγκες σε 
εργατικό δυναμικό και να αναπτύξουν 
επειγόντως τις αναγκαίες πρωτοβουλίες 
για να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν 
επαρκείς και ειδικευμένοι εργαζόμενοι για 
την υλοποίηση της ενεργειακής 
μετάβασης προς την επίτευξη των 
στόχων για την ενέργεια και το κλίμα έως 
το 2030·

Or. en

Τροπολογία 96
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο χάρτης πορείας που αναφέρεται στο 
στοιχείο β) περιλαμβάνει εθνικούς στόχους 
για το 2030, το 2040 και το 2050 όσον 
αφορά το ετήσιο ποσοστό ενεργειακής 
ανακαίνισης, την κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας και την τελική 
κατανάλωση ενέργειας του εθνικού 
κτιριακού δυναμικού και τη μείωση των 
λειτουργικών του εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου· ειδικά χρονοδιαγράμματα 
για την επίτευξη υψηλότερων κατηγοριών 
ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, 
έως το 2040 και το 2050, και σύμφωνα με 
την πορεία για τη μετατροπή του εθνικού 
κτιριακού δυναμικού σε κτίρια μηδενικών 
εκπομπών· εκτίμηση, βάσει στοιχείων, της 
αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας 
και του γενικότερου οφέλους· και 
εκτιμήσεις σχετικά με τη συνεισφορά του 

Ο χάρτης πορείας που αναφέρεται στο 
στοιχείο β) περιλαμβάνει εθνικούς στόχους 
για το 2030, το 2040 και το 2050 όσον 
αφορά το ετήσιο ποσοστό ενεργειακής 
ανακαίνισης, την κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας και την τελική 
κατανάλωση ενέργειας του εθνικού 
κτιριακού δυναμικού και τη μείωση των 
λειτουργικών του εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου· ειδικά χρονοδιαγράμματα 
για την επίτευξη υψηλότερων κατηγοριών 
ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, 
έως το 2040 και το 2050, και σύμφωνα με 
την πορεία για τη μετατροπή του εθνικού 
κτιριακού δυναμικού σε κτίρια μηδενικών 
εκπομπών· εκτίμηση, βάσει στοιχείων, της 
αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας 
και του γενικότερου οφέλους· εκτιμήσεις 
σχετικά με τη συνεισφορά του σχεδίου 
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σχεδίου ανακαίνισης κτιρίων στην 
επίτευξη του δεσμευτικού εθνικού στόχου 
του κράτους μέλους για τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) .../... [αναθεωρημένος 
κανονισμός για τον επιμερισμό των 
προσπαθειών], στους στόχους της Ένωσης 
για την ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με 
την οδηγία (ΕΕ) .../... [αναδιατυπωμένη 
οδηγία για την ενεργειακή απόδοση], 
στους στόχους της Ένωσης για την 
ανανεώσιμη ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένου του ενδεικτικού 
στόχου για το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στον κτιριακό τομέα 
σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 
[τροποποιημένη οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας], καθώς και 
στον κλιματικό στόχο της Ένωσης για το 
2030 και στον στόχο επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050, σύμφωνα με 
τον κανονισμό 2021/1119.

ανακαίνισης κτιρίων στην επίτευξη του 
δεσμευτικού εθνικού στόχου του κράτους 
μέλους για τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) .../... [αναθεωρημένος κανονισμός για 
τον επιμερισμό των προσπαθειών], στους 
στόχους της Ένωσης για την ενεργειακή 
απόδοση σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 
.../... [αναδιατυπωμένη οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση], στους στόχους της 
Ένωσης για την ανανεώσιμη ενέργεια, 
συμπεριλαμβανομένου του ενδεικτικού 
στόχου για το μερίδιο της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και από πηγές 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα στον 
κτιριακό τομέα σύμφωνα με την οδηγία 
(ΕΕ) 2018/2001 [τροποποιημένη οδηγία 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας], 
καθώς και στον κλιματικό στόχο της 
Ένωσης για το 2030 και στον στόχο 
επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως 
το 2050, σύμφωνα με τον κανονισμό 
2021/1119·

Or. en

Τροπολογία 97
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να στηρίξει την 
ανάπτυξη του οικείου  σχεδίου 
ανακαίνισης κτιρίων  , κάθε κράτος μέλος 
διεξάγει δημόσια διαβούλευση σχετικά με 
το εν λόγω   σχέδιο  προτού το υποβάλλει 
στην Επιτροπή.  Στη δημόσια διαβούλευση 
συμμετέχουν ιδίως οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και άλλοι 
κοινωνικοοικονομικοί εταίροι, 
συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των 
πολιτών και των φορέων που εργάζονται 
με ευάλωτα νοικοκυριά.  Κάθε κράτος 
μέλος επισυνάπτει περίληψη των 
αποτελεσμάτων της δημόσιας 

3. Προκειμένου να στηρίξει την 
ανάπτυξη του οικείου σχεδίου ανακαίνισης 
κτιρίων , κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει 
τη συμμετοχή των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών στην κατάρτιση των 
σχεδίων για τη διευκόλυνση της 
συμπερίληψης τοπικών σχεδίων δράσης 
ή επενδύσεων και διεξάγει δημόσια 
διαβούλευση σχετικά με το εν λόγω σχέδιο 
προτού το υποβάλλει στην Επιτροπή. 
Στη δημόσια 
διαβούλευση συμμετέχουν ιδίως οι τοπικές 
και περιφερειακές αρχές και άλλοι 
κοινωνικοοικονομικοί εταίροι, 
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διαβούλευσης ως παράρτημα στο οικείο   
προσχέδιο ανακαίνισης κτιρίων  .

συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των 
πολιτών και των φορέων 
που εργάζονται με ευάλωτα νοικοκυριά, 
και λαμβάνει χώρα πολυεπίπεδος 
διάλογος. Κάθε κράτος μέλος επισυνάπτει 
περίληψη των αποτελεσμάτων της 
δημόσιας διαβούλευσης ως παράρτημα στο 
οικείο προσχέδιο ανακαίνισης κτιρίων .

Or. en

Τροπολογία 98
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα κράτη μέλη και οι τοπικές 
αρχές θα πρέπει να αναλάβουν επείγουσα 
δράση για την προώθηση των 
στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης 
και εκπαίδευσης και για την παροχή της 
κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης 
για τα προγράμματα αυτά, θέτοντας 
σαφείς στόχους για την αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των 
εργαζομένων σε στρατηγικές αλυσίδες 
αξίας σύμφωνα με το σχέδιο 
REPowerEU.

Or. en

Τροπολογία 99
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
στηρίξει το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες, 
να επικροτήσει τη δημιουργία μιας 
μεγάλης κλίμακας εταιρικής σχέσης για 
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τις δεξιότητες στις υπεράκτιες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να 
καλέσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον 
τομέα της καθαρής ενέργειας να 
συνεργαστούν, με την υποστήριξη της 
Επιτροπής και των κρατών μελών, για τη 
δημιουργία παρόμοιας εταιρικής σχέσης 
για τις χερσαίες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενέργεια χαμηλών 
ανθρακούχων εκπομπών, η σημασία της 
οποίας υπογραμμίστηκε στο σχέδιο 
REPowerEU·

Or. en

Τροπολογία 100
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
συνεκτιμώνται γενικές απαιτήσεις 
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, 
ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες 
αρνητικές επιδράσεις όπως ο ανεπαρκής 
αερισμός, καθώς και οι τοπικές συνθήκες, 
η προβλεπόμενη χρήση και η ηλικία του 
κτιρίου.

Στις εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να 
συνεκτιμώνται γενικές απαιτήσεις 
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, 
ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες 
αρνητικές επιδράσεις όπως ο ανεπαρκής 
αερισμός, καθώς και οι τοπικές συνθήκες, 
οι διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και 
η προβλεπόμενη χρήση και η ηλικία του 
κτιρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντιμετώπιση των διαφορετικών κλιματικών συνθηκών είναι σημαντική όταν η παρούσα 
οδηγία προωθεί μόνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα μεγάλα κράτη μέλη έχουν 
διαφορετικές κλιματικές συνθήκες στην επικράτειά τους, ακόμη περισσότερο οι διακρίσεις είναι 
ζωτικής σημασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι κλιματικές συνθήκες έχουν αντίκτυπο στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται από κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 101
Gheorghe Falcă



PE734.296v01-00 52/112 AM\1259363EL.docx

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να προσαρμόσουν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 1 σε κτίρια 
επισήμως προστατευόμενα ως μέρος 
συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της 
ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους 
αξίας, εφόσον η συμμόρφωση προς 
ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε 
απαράδεκτα τον χαρακτήρα ή την 
εμφάνισή τους·

2. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν κατά 
πόσο θα προσαρμόσουν, θα θέσουν ή θα 
εφαρμόσουν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1 σε κτίρια επισήμως 
προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου 
περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, 
εφόσον η συμμόρφωση προς ορισμένες 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης θα αλλοίωνε απαράδεκτα τον 
χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους·

Or. en

Τροπολογία 102
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα 
νέα κτίρια που χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές ή ανήκουν σε αυτές· και

α) από την 1η Ιανουαρίου 
2027, τα νέα κτίρια που 
χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές ή 
ανήκουν σε αυτές, εκτός εάν πρόκειται για 
οικιστικά κτίρια· και

Or. en

Τροπολογία 103
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη 

διαγράφεται·
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συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με 
σκοπό την προσαρμογή του 
παραρτήματος ΙΙΙ στην τεχνολογική 
πρόοδο και την καινοτομία, τον 
καθορισμό προσαρμοσμένων ορίων 
μέγιστης ενεργειακής απόδοσης στο 
παράρτημα ΙΙΙ για τα ανακαινισμένα 
κτίρια και την προσαρμογή των 
ανώτατων ορίων ενεργειακής απόδοσης 
για τα κτίρια μηδενικών εκπομπών.

Or. en

Τροπολογία 104
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τα νέα κτίρια, τα 
κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τα ζητήματα 
των υγιεινών κλιματικών συνθηκών στους 
εσωτερικούς χώρους, της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή, της 
πυρασφάλειας, των κινδύνων που 
συνδέονται με την έντονη σεισμική 
δραστηριότητα και της προσβασιμότητας 
για τα άτομα με αναπηρία. Τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν επίσης τις απορροφήσεις 
άνθρακα που συνδέονται με την 
αποθήκευση άνθρακα εντός ή επί των 
κτιρίων.

4. Όσον αφορά τα νέα κτίρια, τα 
κράτη μέλη αντιμετωπίζουν, όπου είναι 
τεχνικά και οικονομικά εφικτό, τα 
ζητήματα των υγιεινών κλιματικών 
συνθηκών στους εσωτερικούς χώρους, της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της 
πυρασφάλειας, των κινδύνων που 
συνδέονται με την έντονη σεισμική 
δραστηριότητα και της προσβασιμότητας 
για τα άτομα με αναπηρία. Τα κράτη μέλη 
αντιμετωπίζουν επίσης τις απορροφήσεις 
άνθρακα που συνδέονται με την 
αποθήκευση άνθρακα εντός ή επί των 
κτιρίων.

Or. en

Τροπολογία 105
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3. Όσον αφορά τα κτίρια που 
υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, 
τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τα 
εναλλακτικά συστήματα υψηλής 
απόδοσης, στον βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό.  Όσον αφορά τα κτίρια που 
υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας,   
τα κράτη μέλη  αντιμετωπίζουν τα 
ζητήματα της δημιουργίας υγιεινών 
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου,  
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,  
της πυρασφάλειας,  των κινδύνων που 
συνδέονται με την έντονη σεισμική 
δραστηριότητα , της απομάκρυνσης 
επικίνδυνων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένου του αμιάντου, και 
της προσβασιμότητας για τα άτομα με 
αναπηρία  .

3. Όσον αφορά τα κτίρια που 
υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, 
τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τα 
εναλλακτικά συστήματα υψηλής 
απόδοσης, στον βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 
εφικτό. Όσον αφορά τα κτίρια που 
υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τα 
ζητήματα της δημιουργίας υγιεινών 
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού 
χώρου, της προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή, της πυρασφάλειας, των κινδύνων 
που συνδέονται με την έντονη σεισμική 
δραστηριότητα , της απομάκρυνσης 
επικίνδυνων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένου του αμιάντου, και 
της προσβασιμότητας για τα άτομα με 
αναπηρία , στον βαθμό που αυτό είναι από 
τεχνική, λειτουργική και οικονομική 
άποψη εφικτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και προκλήσεων είναι κρίσιμης σημασίας και, συχνά, έχει 
νόημα να γίνεται κατά τον χρόνο ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας, υπό την προϋπόθεση ότι 
γίνεται όταν είναι από τεχνική, λειτουργική και οικονομική άποψη εφικτό και σύμφωνα με τα 
πεδία αρμοδιότητας και τις ισχύουσες νομοθετικές διαδικασίες της ΕΕ.

Τροπολογία 106
João Pimenta Lopes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί 
και να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι 
διαδικασίες ενεργειακής αποκατάστασης 
και αναβάθμισης των κτιρίων να μην 
συμβάλλουν σε αυξήσεις ενοικίων ή σε 
διαδικασίες έξωσης.

Or. pt
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Τροπολογία 107
Ondřej Kovařík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) μετά την 1η Ιανουαρίου 2027, 
τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Z· και

i) μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, 
τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Ζ · και

Or. en

Τροπολογία 108
Ondřej Kovařík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, 
τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Ε·

ii) μετά την 1η Ιανουαρίου 2033, 
τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Ε·

Or. en

Τροπολογία 109
Ondřej Kovařík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) μετά την 1η Ιανουαρίου 2027, 
τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Z· και

i) μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, 
τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Ζ και· και

Or. en
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Τροπολογία 110
Ondřej Kovařík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, 
τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Ε·

ii) μετά την 1η Ιανουαρίου 2033, 
τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Ε·

Or. en

Τροπολογία 111
Ondřej Kovařík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οικιστικά κτίρια και κτιριακές 
μονάδες επιτυγχάνουν το αργότερο

γ) οικιστικές πολυκατοικίες και 
κτιριακές μονάδες επιτυγχάνουν το 
αργότερο

Or. en

Τροπολογία 112
Ondřej Kovařík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) μετά την 1η Ιανουαρίου 2030, 
τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Z· και

i) μετά την 1η Ιανουαρίου 2033, 
τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Z· και

Or. en

Τροπολογία 113
Ondřej Kovařík
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) μετά την 1η Ιανουαρίου 2033, 
τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Ε·

ii) μετά την 1η Ιανουαρίου 2036, 
τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Ε·

Or. en

Τροπολογία 114
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 0 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) Τα κράτη μέλη μπορεί να 
ζητήσουν παράταση του 
χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στην 
παρούσα παράγραφο, εφόσον 
δικαιολογείται και ζητηθεί από την 
Επιτροπή και σύμφωνα με το εθνικό 
σχέδιο ανακαίνισης κτιρίων που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
στοιχείο a), όσον αφορά συγκεκριμένα 
τμήματα του κτιριακού αποθέματός τους.

Or. en

Τροπολογία 115
Ondřej Kovařík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 0 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) οι μονοκατοικίες επιτυγχάνουν το 
αργότερο
i) μετά την 1η Ιανουαρίου 2033, 
τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Z·και



PE734.296v01-00 58/112 AM\1259363EL.docx

EL

ii) μετά την 1η Ιανουαρίου 2033, 
τουλάχιστον κατηγορία ενεργειακής 
απόδοσης Ε·

Or. en

Τροπολογία 116
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσαρμόσουν τα ελάχιστα πρότυπα 
ενεργειακής απόδοσης ή να καθορίσουν 
εναλλακτικά μέτρα με ισοδύναμο 
αποτέλεσμα. Τα κράτη μέλη 
τεκμηριώνουν την ισοδυναμία του οδικού 
χάρτη τους που αναφέρεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 117
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λήψη κατάλληλων οικονομικών 
μέτρων, ιδίως μέτρων που απευθύνονται σε 
ευάλωτα νοικοκυριά και σε άτομα που 
πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια ή ζουν 
σε κοινωνικές κατοικίες, σύμφωνα με το 
άρθρο 22 της οδηγίας (ΕΕ).../.... 
[αναδιατυπωμένη οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση]·

α) λήψη κατάλληλων οικονομικών 
μέτρων, ιδίως μέτρων που απευθύνονται σε 
ευάλωτα νοικοκυριά και σε άτομα που 
πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και 
ελλιπή πρόσβαση σε μεταφορές ή ζουν σε 
κοινωνικές κατοικίες, σύμφωνα με το 
άρθρο 22 της οδηγίας (ΕΕ).../.... 
[αναδιατυπωμένη οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση]·

Or. en
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Τροπολογία 118
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν ένα κτίριο ανακαινίζεται 
προκειμένου να συμμορφωθεί με ένα 
ελάχιστο πρότυπο ενεργειακής απόδοσης, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης για τα δομικά 
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 5 και, σε 
περίπτωση ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης για υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα 
με το άρθρο 8.

4. Όταν ένα κτίριο ανακαινίζεται 
προκειμένου να συμμορφωθεί με ένα 
ελάχιστο πρότυπο ενεργειακής απόδοσης, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης για τα δομικά 
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 5 και, σε 
περίπτωση ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης για υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα 
με το άρθρο 8, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τις διαφορετικές τεχνικές και 
οικονομικές πτυχές και το διαφορετικό 
σημείο εκκίνησης κάθε κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 119
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η 
Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη 
συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη 
θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για 
τα διαβατήρια ανακαίνισης, με βάση τα 
κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η 
Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 για τη 
συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη 
θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για 
τα προαιρετικά διαβατήρια ανακαίνισης, 
με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην 
παράγραφο 2

Or. en

Τροπολογία 120
João Pimenta Lopes
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η ποικιλομορφία της 
κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας 
και των προφίλ εδαφικής κινητικότητας 
συνεπάγεται ποικιλία απαντήσεων. Με 
την επιφύλαξη των ορισμών στις 
επόμενες παραγράφους, κάθε κράτος 
μέλος, σε συνεργασία με τις τοπικές 
αρχές, βάσει των στρατηγικών του για 
την κινητικότητα και την ανάπτυξη, έχει 
τη δυνατότητα να τροποποιεί τα κριτήρια 
για την εγκατάσταση υποδομών βιώσιμης 
κινητικότητας, όσον αφορά τον 
καθορισμό των αναγκών, τον χρόνο 
εγκατάστασης, την ποσότητα και την 
ποιότητα των υποδομών αυτών, 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 
αναπτυξιακές στρατηγικές του.

Or. pt

Τροπολογία 121
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα νέα μη 
προοριζόμενα για κατοικία κτίρια καθώς 
και τα μη προοριζόμενα για κατοικία 
κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας με περισσότερους από   πέντε  
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

1. Όσον αφορά τα νέα μη 
προοριζόμενα για κατοικία κτίρια καθώς 
και τα μη προοριζόμενα για κατοικία 
κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας με περισσότερους από τρεις 
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων,και όπου

α) ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
βρίσκεται εντός του κτιρίου και, σε 
περίπτωση ανακαινίσεων μεγάλης 
κλίμακας, τα μέτρα ανακαίνισης 
περιλαμβάνουν την ανακαίνιση των 
χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή την 
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ηλεκτρική υποδομή του κτιρίου·ή
β) ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
βρίσκεται σε παρακείμενο χώρο και, για 
ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα 
ανακαίνισης περιλαμβάνουν την 
ανακαίνιση του χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων ή την ηλεκτρική υποδομή 
του χώρου στάθμευσης· ή
γ) η ανακαίνιση αφορά τον χώρο 
στάθμευσης, όταν ο εν λόγω χώρος 
στάθμευσης δεν βρίσκεται εντός του 
κτιρίου ή δεν γειτνιάζει με αυτό, ή την 
ηλεκτρική υποδομή του κτιρίου·
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν έως την 
[έναρξη ισχύος]:

Or. en

Τροπολογία 122
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα νέα μη 
προοριζόμενα για κατοικία κτίρια καθώς 
και τα μη προοριζόμενα για κατοικία 
κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση 
μεγάλης κλίμακας με περισσότερους από   
πέντε  χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

1. Όσον αφορά τα νέα 
μη προοριζόμενα για κατοικία κτίρια που 
υφίστανται ανακαίνιση, ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των χώρων στάθμευσης, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν έως το τέλος 
του 2025:

Or. en

Τροπολογία 123
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα νέα μη 1. Όσον αφορά τα νέα μη 
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προοριζόμενα για κατοικία κτίρια καθώς 
και τα μη προοριζόμενα για κατοικία 
κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας με περισσότερους από   πέντε  
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

προοριζόμενα για κατοικία κτίρια καθώς 
και τα μη προοριζόμενα για κατοικία 
κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας με περισσότερους από είκοσι 
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

Or. en

Τροπολογία 124
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα νέα μη 
προοριζόμενα για κατοικία κτίρια καθώς 
και τα μη προοριζόμενα για κατοικία 
κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας με περισσότερους από   πέντε  
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

1. Όσον αφορά τα νέα μη 
προοριζόμενα για κατοικία κτίρια καθώς 
και τα μη προοριζόμενα για κατοικία 
κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας με περισσότερους από δέκα 
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

Or. en

Τροπολογία 125
Elsi Katainen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα νέα μη 
προοριζόμενα για κατοικία κτίρια καθώς 
και τα μη προοριζόμενα για κατοικία 
κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας με περισσότερους από   πέντε  
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

1. Όσον αφορά τα νέα μη 
προοριζόμενα για κατοικία κτίρια καθώς 
και τα μη προοριζόμενα για κατοικία 
κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας με περισσότερους από δέκα 
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

Or. en
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Τροπολογία 126
Ismail Ertug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τα νέα μη 
προοριζόμενα για κατοικία κτίρια καθώς 
και τα μη προοριζόμενα για κατοικία 
κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας με περισσότερους από   πέντε  
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

1. Όσον αφορά τα νέα μη 
προοριζόμενα για κατοικία κτίρια καθώς 
και τα μη προοριζόμενα για κατοικία 
κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση, με 
περισσότερους από πέντε χώρους 
στάθμευσης αυτοκινήτων, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν:

Or. en

Τροπολογία 127
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ·

α) την εγκατάσταση σημείων 
επαναφόρτισης που εξυπηρετούν 
τουλάχιστον ένα σημείο επαναφόρτισης 
10% των θέσεων στάθμευσης έως το 
2025, τουλάχιστον το 20% των θέσεων 
στάθμευσης έως το 2030 και τουλάχιστον 
το 40% των θέσεων στάθμευσης έως το 
2035, διασφαλίζοντας παράλληλα την 
εγκατάσταση τουλάχιστον ενός σημείου 
επαναφόρτισης έως το 2025.

Or. en

Τροπολογία 128
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ·

α) την εγκατάσταση υποδομής 
καλωδίωσης, δηλαδή αγωγών 
ηλεκτρικών καλωδίων για κάθε χώρο 
στάθμευσης, ώστε να καταστεί δυνατή η 
εγκατάσταση, σε μεταγενέστερο στάδιο, 
σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 
οχήματα·

Or. en

Τροπολογία 129
Ismail Ertug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ·

α) την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης για κάθε πέντε 
θέσεις στάθμευσης·

Or. en

Τροπολογία 130
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ·

α) την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης για κάθε δύο 
θέσεις στάθμευσης·

Or. en

Τροπολογία 131
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την εγκατάσταση προκαλωδίωσης 
για κάθε θέση στάθμευσης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η εγκατάσταση, σε 
μεταγενέστερο στάδιο, σημείων 
επαναφόρτισης  ηλεκτρικών οχημάτων· 
και

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 132
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την εγκατάσταση προκαλωδίωσης 
για κάθε θέση στάθμευσης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η εγκατάσταση, σε 
μεταγενέστερο στάδιο, σημείων 
επαναφόρτισης  ηλεκτρικών οχημάτων· 
και

β) την εγκατάσταση προκαλωδίωσης 
για κάθε θέση στάθμευσης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η εγκατάσταση, σε 
μεταγενέστερο στάδιο, σημείων 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και 
ηλεκτρικά υποβοηθούμενων δικύκλων 
και άλλων τύπων οχημάτων της 
κατηγορίας L·

Or. en

Τροπολογία 133
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την εγκατάσταση προκαλωδίωσης 
για κάθε θέση στάθμευσης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η εγκατάσταση, σε 
μεταγενέστερο στάδιο, σημείων 
επαναφόρτισης  ηλεκτρικών οχημάτων· και

β) την εγκατάσταση υποδομής 
καλωδίωσης για κάθε θέση στάθμευσης, 
ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση, 
σε μεταγενέστερο στάδιο, σημείων 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων· και 
και
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Or. en

Τροπολογία 134
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης 
ποδηλάτου για κάθε θέση στάθμευσης 
αυτοκινήτου·

γ) τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης 
ποδηλάτου για κάθε θέση στάθμευσης 
αυτοκινήτου, ανάλογα με τα τοπικά 
χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων 
των δημογραφικών, γεωγραφικών, 
κλιματικών συνθηκών και των τοπικών 
παραδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 135
Elsi Katainen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης 
ποδηλάτου για κάθε θέση στάθμευσης 
αυτοκινήτου·

γ) τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης 
ποδηλάτου για κάθε θέση στάθμευσης 
αυτοκινήτου· ανάλογα με τα τοπικά 
χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων 
των δημογραφικών, γεωγραφικών, 
πληθυσμιακών και κλιματικών 
συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 136
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης 
ποδηλάτου για κάθε θέση στάθμευσης 
αυτοκινήτου·

γ) προβλέπεται ένας χώρος 
στάθμευσης για τη χρήση ποδηλάτων με 
μεγαλύτερες διαστάσεις από τα 
τυποποιημένα ποδήλατα, όπως ποδήλατα 
μεταφοράς φορτίου, τρίκυκλα και 
ποδήλατα με ρυμουλκούμενα,

Or. en

Τροπολογία 137
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης 
ποδηλάτου για κάθε θέση στάθμευσης 
αυτοκινήτου·

γ) τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης 
ποδηλάτου για κάθε πέντε θέσεις 
στάθμευσης αυτοκινήτων, όταν αυτό 
δικαιολογείται από τις τοπικές ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 138
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) Ο αριθμός των θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτων είναι 
τουλάχιστον διπλάσιος του αριθμού των 
θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων·

Or. en

Τροπολογία 139
Ciarán Cuffe
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) Για κάθε σημείο επαναφόρτισης 
που εγκαθίσταται για ηλεκτρικά οχήματα, 
εγκαθίσταται ίσος αριθμός οικιακών 
υποδοχών ισχύος για τη φόρτιση 
ηλεκτρικά υποβοηθούμενων δικύκλων 
και άλλων οχημάτων της κατηγορίας L·

Or. en

Τροπολογία 140
Ondřej Kovařík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

όταν ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
βρίσκεται σε παρακείμενο χώρο και, για 
ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα 
ανακαίνισης περιλαμβάνουν την 
ανακαίνιση του χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων ή την ηλεκτρική υποδομή 
του χώρου στάθμευσης.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 141
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

όταν ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
βρίσκεται σε παρακείμενο χώρο και, για 
ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα 
ανακαίνισης περιλαμβάνουν την 
ανακαίνιση του χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων ή την ηλεκτρική υποδομή 

διαγράφεται·
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του χώρου στάθμευσης.

Or. en

Τροπολογία 142
Ismail Ertug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

όταν ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
βρίσκεται σε παρακείμενο χώρο και, για 
ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα 
ανακαίνισης περιλαμβάνουν την 
ανακαίνιση του χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων ή την ηλεκτρική υποδομή του 
χώρου στάθμευσης.

όταν ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
βρίσκεται σε παρακείμενο χώρο και, για 
ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα 
ανακαίνισης περιλαμβάνουν την 
ανακαίνιση του χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων ή την ηλεκτρική υποδομή του 
χώρου στάθμευσης.

Or. en

Τροπολογία 143
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαστάσεις της προκαλωδίωσης 
καθιστούν δυνατή την ταυτόχρονη χρήση 
του αναμενόμενου αριθμού σημείων 
επαναφόρτισης.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 144
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2



PE734.296v01-00 70/112 AM\1259363EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαστάσεις της προκαλωδίωσης 
καθιστούν δυνατή την ταυτόχρονη χρήση 
του αναμενόμενου αριθμού σημείων 
επαναφόρτισης.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 145
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαστάσεις της προκαλωδίωσης καθιστούν 
δυνατή την ταυτόχρονη χρήση του 
αναμενόμενου αριθμού σημείων 
επαναφόρτισης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαστάσεις της προκαλωδίωσης 
καθιστούν δυνατή την ταυτόχρονη χρήση 
του αναμενόμενου αριθμού σημείων 
επαναφόρτισης, συμπεριλαμβανομένης 
της εγκατάστασης δυναμικού 
συστήματος διαχείρισης φορτίου στην 
ελάχιστη δυναμικότητα και χωρίς να 
απαιτείται έξυπνη φόρτιση για την 
πρόληψη της τοπικής έλλειψης 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Or. en

Τροπολογία 146
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α), για τα νέα κτίρια γραφείων και 
τα κτίρια γραφείων που υφίστανται 
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, με 
περισσότερες από πέντε θέσεις 
στάθμευσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α), για τα νέα κτίρια γραφείων και 
τα κτίρια γραφείων που υφίστανται 
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, με 
περισσότερες από πέντε θέσεις 
στάθμευσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
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την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ανά δύο θέσεις 
στάθμευσης.

την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ανά δύο θέσεις 
στάθμευσης.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι η στάθμευση σε όλα τα νέα και 
υφιστάμενα μη οικιστικά κτίρια που 
υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας 
των κτιρίων με περισσότερους από δέκα 
χώρους στάθμευσης προεξοπλίζεται για 
την εγκατάσταση σημείων φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2030, 
ανεξάρτητα από άλλες 
προγραμματισμένες ανακαινίσεις.

Or. en

Τροπολογία 147
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α), για τα νέα κτίρια γραφείων και 
τα κτίρια γραφείων που υφίστανται 
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, με 
περισσότερες από πέντε θέσεις 
στάθμευσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ανά δύο θέσεις 
στάθμευσης.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α), για τα νέα κτίρια γραφείων και 
τα κτίρια γραφείων που υφίστανται 
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, με 
περισσότερες από πέντε θέσεις 
στάθμευσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ανά πέντε θέσεις 
στάθμευσης.

Or. en

Τροπολογία 148
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για   όλα τα κτίρια που δεν 2. Για όλα τα κτίρια που δεν 
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προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν 
περισσότερες από είκοσι θέσεις 
στάθμευσης,   τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ανά δέκα θέσεις 
στάθμευσης και τουλάχιστον μίας θέσης 
στάθμευσης ποδηλάτου για κάθε θέση 
στάθμευσης αυτοκινήτου, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2027. Στην περίπτωση 
κτιρίων που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται 
από δημόσιες αρχές, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν προκαλωδίωση για 
τουλάχιστον μία ανά δύο θέσεις 
στάθμευσης έως την 1η Ιανουαρίου 2033.

προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν 
περισσότερες από δέκα θέσεις 
στάθμευσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
τα ακόλουθα έως την 1η Ιανουαρίου 2027:

i) Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων είναι τουλάχιστον διπλάσιος 
του αριθμού των θέσεων στάθμευσης 
αυτοκινήτων.
ii) για κάθε δέκα θέσεις στάθμευσης 
ποδηλάτων, προβλέπεται τουλάχιστον μία 
θέση στάθμευσης για τη χρήση 
ποδηλάτων με μεγαλύτερες διαστάσεις 
από τα τυποποιημένα ποδήλατα, όπως 
ποδήλατα μεταφοράς φορτίου, τρίκυκλα 
και ποδήλατα με ρυμουλκούμενα·
Για κάθε σημείο επαναφόρτισης που 
εγκαθίσταται για ηλεκτρικά οχήματα, 
εγκαθίσταται ίσος αριθμός οικιακών 
υποδοχών ισχύος για τη φόρτιση 
ηλεκτρικά υποβοηθούμενων δικύκλων 
και άλλων οχημάτων της κατηγορίας L·
Όσον αφορά τα υφιστάμενα και τα νέα μη 
οικιστικά κτίρια με εμβαδόν δαπέδου 150 
τετραγωνικών μέτρων και όπου δεν 
υπάρχουν θέσεις στάθμευσης 
αυτοκινήτων, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τουλάχιστον έναν χώρο 
στάθμευσης ποδηλάτων ανά 
προγραμματισμένο χρήστη του κτιρίου.
Όσον αφορά τα νέα και τα υφιστάμενα 
εμπορικά κτίρια με περισσότερους από 
δέκα χώρους στάθμευσης, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν έως την 1η Ιανουαρίου 
2027 την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ανά δέκα θέσεις 
στάθμευσης.
Όσον αφορά τα νέα και τα υφιστάμενα μη 
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οικιστικά κτίρια που ανήκουν ή 
χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν προκαλωδίωση 
για τουλάχιστον μία ανά δύο θέσεις 
στάθμευσης έως την 1η Ιανουαρίου 2027.
Όσον αφορά τα νέα και τα υφιστάμενα 
κτίρια γραφείων, με περισσότερους από 
πέντε χώρους στάθμευσης, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν:
α) έως το 2025, την προκαλωδίωση για 
τουλάχιστον το 50% των θέσεων 
στάθμευσης
β) έως το 2030, την προκαλωδίωση για 
τουλάχιστον το 70% των θέσεων 
στάθμευσης
γ) έως το 2035, την προκαλωδίωση για 
τουλάχιστον το 100% των θέσεων 
στάθμευσης
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
προκαλωδίωση σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 σημείο iii) και 3-5 του 
παρόντος άρθρου διαστασιολογείται ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ταυτόχρονη 
χρήση σημείων επαναφόρτισης σε όλους 
τους χώρους στάθμευσης.

Or. en

Τροπολογία 149
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για   όλα τα κτίρια που δεν 
προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν 
περισσότερες από είκοσι θέσεις 
στάθμευσης,   τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ανά δέκα θέσεις 
στάθμευσης και τουλάχιστον μίας θέσης 
στάθμευσης ποδηλάτου για κάθε θέση 
στάθμευσης αυτοκινήτου, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2027. Στην περίπτωση 

2. Για όλα τα κτίρια που δεν 
προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν 
περισσότερες από 50 θέσεις στάθμευσης, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
εγκατάσταση τουλάχιστον ενός σημείου 
επαναφόρτισης ανά δέκα θέσεις 
στάθμευσης και τουλάχιστον μίας θέσης 
στάθμευσης ποδηλάτου για κάθε πέντε 
θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου, έως την 
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κτιρίων που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται 
από δημόσιες αρχές, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν προκαλωδίωση για 
τουλάχιστον μία ανά δύο θέσεις 
στάθμευσης έως την 1η Ιανουαρίου 2033.

1η Ιανουαρίου 2035.

Or. en

Τροπολογία 150
Elsi Katainen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για   όλα τα κτίρια που δεν 
προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν 
περισσότερες από είκοσι θέσεις 
στάθμευσης,   τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ανά δέκα θέσεις 
στάθμευσης και τουλάχιστον μίας θέσης 
στάθμευσης ποδηλάτου για κάθε θέση 
στάθμευσης αυτοκινήτου, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2027. Στην περίπτωση κτιρίων 
που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν προκαλωδίωση για 
τουλάχιστον μία ανά δύο θέσεις 
στάθμευσης έως την 1η Ιανουαρίου 2033.

2. Για όλα τα κτίρια που δεν 
προορίζονται για κατοικία και 
διαθέτουν περισσότερες από είκοσι θέσεις 
στάθμευσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ανά δέκα θέσεις 
στάθμευσης και τουλάχιστον μίας 
θέσης στάθμευσης ποδηλάτου για 
κάθε θέση στάθμευσης αυτοκινήτου εάν 
χρειάζεται, έως την 1η Ιανουαρίου 2027, 
με την επιφύλαξη των τοπικών 
χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένων 
των δημογραφικών, γεωγραφικών, 
δημογραφικών και κλιματικών 
συνθηκών. Στην περίπτωση κτιρίων που 
ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από δημόσιες 
αρχές, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
προκαλωδίωση για τουλάχιστον μία ανά 
δύο θέσεις στάθμευσης έως την 1η 
Ιανουαρίου 2033.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία θα πρέπει μάλλον να διασφαλίζει τη μετάβαση με γνώμονα την αγορά στον 
εξηλεκτρισμό των μεταφορών. Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι οικονομικά αποδοτικό και να μην 
προκαλεί αδικαιολόγητες αυξήσεις του κόστους για τους πολίτες. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη τα διαφορετικά εθνικά και τοπικά χαρακτηριστικά, όπως οι αραιοκατοικημένες περιοχές 
και οι βελτιώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί για την ενεργειακή απόδοση στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 151
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για   όλα τα κτίρια που δεν 
προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν 
περισσότερες από είκοσι θέσεις 
στάθμευσης,   τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ανά δέκα θέσεις 
στάθμευσης και τουλάχιστον μίας θέσης 
στάθμευσης ποδηλάτου για κάθε θέση 
στάθμευσης αυτοκινήτου, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2027. Στην περίπτωση κτιρίων 
που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν προκαλωδίωση για 
τουλάχιστον μία ανά δύο θέσεις 
στάθμευσης έως την 1η Ιανουαρίου 2033.

2. Για όλα τα κτίρια που δεν 
προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν 
περισσότερες από είκοσι θέσεις 
στάθμευσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ανά δέκα θέσεις 
στάθμευσης έως την 1η Ιανουαρίου 2027. 
Στην περίπτωση κτιρίων που ανήκουν ή 
χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν υποδομή 
καλωδίωσης για τουλάχιστον μία ανά δύο 
θέσεις στάθμευσης έως την 1η Ιανουαρίου 
2033.

Or. en

Τροπολογία 152
Ismail Ertug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για   όλα τα κτίρια που δεν 
προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν 
περισσότερες από είκοσι θέσεις 
στάθμευσης,   τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ανά δέκα θέσεις 
στάθμευσης και τουλάχιστον μίας θέσης 
στάθμευσης ποδηλάτου για κάθε θέση 
στάθμευσης αυτοκινήτου, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2027. Στην περίπτωση κτιρίων 
που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν προκαλωδίωση για 
τουλάχιστον μία ανά δύο θέσεις 

2. Για όλα τα κτίρια που δεν 
προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν 
περισσότερες από δέκα θέσεις 
στάθμευσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ανά πέντε θέσεις 
στάθμευσης και τουλάχιστον μίας 
θέσης στάθμευσης ποδηλάτου για κάθε 
θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2027. Στην περίπτωση κτιρίων 
που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν προκαλωδίωση για 
τουλάχιστον μία ανά δύο θέσεις 
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στάθμευσης έως την 1η Ιανουαρίου 2033. στάθμευσης έως την 1η Ιανουαρίου 2033.

Or. en

Τροπολογία 153
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για   όλα τα κτίρια που δεν 
προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν 
περισσότερες από είκοσι θέσεις 
στάθμευσης,   τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός 
σημείου επαναφόρτισης ανά δέκα θέσεις 
στάθμευσης και τουλάχιστον μίας θέσης 
στάθμευσης ποδηλάτου για κάθε θέση 
στάθμευσης αυτοκινήτου, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2027. Στην περίπτωση κτιρίων 
που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν προκαλωδίωση για 
τουλάχιστον μία ανά δύο θέσεις 
στάθμευσης έως την 1η Ιανουαρίου 2033.

2. Για όλα τα κτίρια που δεν 
προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν 
περισσότερες από πέντε θέσεις 
στάθμευσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την εγκατάσταση τουλάχιστον πέντε 
σημείων επαναφόρτισης ανά δέκα θέσεις 
στάθμευσης και τουλάχιστον μίας 
θέσης στάθμευσης ποδηλάτου για κάθε 
θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2027. Στην περίπτωση κτιρίων 
που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από 
δημόσιες αρχές, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν προκαλωδίωση για όλες τις 
θέσεις στάθμευσης έως την 1η Ιανουαρίου 
2027.

Or. en

Τροπολογία 154
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επαρκή 
αριθμό σημείων επαναφόρτισης για 
υπαλλήλους που εργάζονται σε κτίρια μη 
προοριζόμενα για κατοικία που δεν 
χαρακτηρίζονται κτίρια γραφείων.

Or. en
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Τροπολογία 155
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στην περίπτωση κτιρίων 
γραφείων ή κτιρίων που ανήκουν ή 
χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
εγκατάσταση ενός σημείου 
επαναφόρτισης για τουλάχιστον έναν 
στους δύο χώρους στάθμευσης έως την 
1η Ιανουαρίου 2030.

Or. en

Τροπολογία 156
Ismail Ertug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α Όσον αφορά τα κτίρια που δεν 
προορίζονται για κατοικία και δεν 
χαρακτηρίζονται κτίρια γραφείων, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εκεί 
αναπτύσσεται επαρκής αριθμός σημείων 
επαναφόρτισης.

Or. en

Τροπολογία 157
Ismail Ertug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2 β. Όσον αφορά τα κτίρια γραφείων ή 
τα κτίρια που ανήκουν ή 
χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
εγκατάσταση σημείου επαναφόρτισης για 
τουλάχιστον έναν στους δύο χώρους 
στάθμευσης έως την 1η Ιανουαρίου 2030.

Or. en

Τροπολογία 158
João Pimenta Lopes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσαρμόζουν τις απαιτήσεις για τον 
αριθμό των θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2 για συγκεκριμένες κατηγορίες μη 
οικιστικών κτιρίων όταν η χρήση του 
ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς είναι 
συνήθως μικρότερη.

διαγράφεται·

Or. pt

Τροπολογία 159
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσαρμόζουν τις απαιτήσεις για τον 
αριθμό των θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2 για συγκεκριμένες κατηγορίες μη 
οικιστικών κτιρίων όταν η χρήση του 
ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς είναι 
συνήθως μικρότερη.

3. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αυξήσουν τις απαιτήσεις για τους χώρους 
στάθμευσης ποδηλάτων που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο σε τομείς όπου τα ποδήλατα 
χρησιμοποιούνται συνήθως λιγότερο ως 
μέσο μεταφοράς, και να παράσχουν την 
απαραίτητη υποδομή ασφαλούς ενεργού 
κινητικότητας.
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Or. en

Τροπολογία 160
Elsi Katainen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσαρμόζουν τις απαιτήσεις για τον 
αριθμό των θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2 για συγκεκριμένες κατηγορίες μη 
οικιστικών κτιρίων όταν η χρήση του 
ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς είναι 
συνήθως μικρότερη.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσαρμόζουν τις απαιτήσεις για τον 
αριθμό των θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2 για συγκεκριμένες κατηγορίες μη 
οικιστικών κτιρίων όταν η χρήση του 
ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς είναι 
συνήθως μικρότερη και όπου η 
εξασφάλιση τουλάχιστον ενός χώρου 
στάθμευσης ποδηλάτων για κάθε χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων δεν είναι 
εφικτή λόγω τοπικών χαρακτηριστικών, 
όπως ο αραιός πληθυσμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές οι λεπτομερείς και περιοριστικές απαιτήσεις για τους χώρους στάθμευσης ποδηλάτων 
μπορεί να θέσουν πολλές υλικοτεχνικές και νομικές προκλήσεις (όπως περιορισμός χώρου, 
κυριότητα υφιστάμενων περιορισμών στάθμευσης κ.λπ.) λόγω τοπικών χαρακτηριστικών, όπως 
ο αραιός πληθυσμός.

Τροπολογία 161
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσαρμόζουν τις απαιτήσεις για τον 
αριθμό των θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2 για συγκεκριμένες κατηγορίες μη 
οικιστικών κτιρίων όταν η χρήση του 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσαρμόζουν τις απαιτήσεις για τον 
αριθμό των θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2 για συγκεκριμένες κατηγορίες μη 
οικιστικών κτιρίων όταν η χρήση του 
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ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς είναι 
συνήθως μικρότερη.

ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς 
είναι συνήθως μικρότερης και σύμφωνα 
με τις τοπικές ανάγκες, και όταν δεν είναι 
εφικτή η εξασφάλιση τουλάχιστον ενός 
χώρου στάθμευσης ποδηλάτων για κάθε 
χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

Or. en

Τροπολογία 162
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τα νέα κτίρια 
κατοικιών καθώς και τα κτίρια κατοικιών 
που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, με περισσότερους από   τρεις  
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

4. Όσον αφορά τα νέα κτίρια 
κατοικιών καθώς και τα κτίρια κατοικιών 
που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, με περισσότερους από τρεις 
χώρους στάθμευσης, και όπου

α) ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
βρίσκεται εντός του κτιρίου και, σε 
περίπτωση ανακαινίσεων μεγάλης 
κλίμακας, τα μέτρα ανακαίνισης 
περιλαμβάνουν την ανακαίνιση των 
χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή την 
ηλεκτρική υποδομή του κτιρίου·ή
β) ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
βρίσκεται σε παρακείμενο χώρο και, για 
ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα 
ανακαίνισης περιλαμβάνουν την 
ανακαίνιση του χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων ή την ηλεκτρική υποδομή 
του χώρου στάθμευσης· ή
γ) η ανακαίνιση αφορά τον χώρο 
στάθμευσης, όταν ο εν λόγω χώρος 
στάθμευσης δεν βρίσκεται εντός ή 
πλησίον του κτιρίου, ή την ηλεκτρική 
υποδομή του κτιρίου.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν έως την 
[έναρξη ισχύος]:

Or. en
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Τροπολογία 163
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τα νέα κτίρια 
κατοικιών καθώς και τα κτίρια κατοικιών 
που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, με περισσότερους από   τρεις  
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

4. Όσον αφορά τα νέα κτίρια 
κατοικιών καθώς και τα κτίρια κατοικιών 
που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, με περισσότερους από είκοσι 
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

Or. en

Τροπολογία 164
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όσον αφορά τα νέα κτίρια 
κατοικιών καθώς και τα κτίρια κατοικιών 
που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, με περισσότερους από   τρεις  
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

4. Όσον αφορά τα νέα κτίρια 
κατοικιών καθώς και τα κτίρια κατοικιών 
που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας, με περισσότερους από πέντε 
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν:

Or. en

Τροπολογία 165
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εγκατάσταση   
προκαλωδίωσης  για κάθε θέση 
στάθμευσης προκειμένου να καταστεί 

διαγράφεται·
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δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο η 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα· και

Or. en

Τροπολογία 166
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εγκατάσταση   
προκαλωδίωσης  για κάθε θέση 
στάθμευσης προκειμένου να καταστεί 
δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο η 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα· και

α) την εγκατάσταση καλωδίωσης για 
κάθε χώρο στάθμευσης, ώστε να είναι 
δυνατή η εγκατάσταση, σε μεταγενέστερο 
στάδιο, σημείων επαναφόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων και ηλεκτρικά 
υποβοηθούμενων δικύκλων και άλλων 
τύπων οχημάτων της κατηγορίας L· και

Or. en

Τροπολογία 167
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον δύο θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτων για κάθε κατοικία.

β) τουλάχιστον δύο θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτων για κάθε κατοικία 
με βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δημογραφικών, γεωγραφικών, 
κλιματικών συνθηκών και των τοπικών 
συνηθειών.

Or. en

Τροπολογία 168
Elsi Katainen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον δύο θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτων για κάθε κατοικία.

β) τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης 
ποδηλάτων για κάθε κατοικία, εάν 
χρειάζεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω λεπτομερείς και περιοριστικές απαιτήσεις για τους χώρους στάθμευσης ποδηλάτων 
ενδέχεται να θέτουν υλικοτεχνικές και νομικές προκλήσεις λόγω των τοπικών χαρακτηριστικών.

Τροπολογία 169
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τουλάχιστον δύο θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτων για κάθε κατοικία.

β) τουλάχιστον τριών θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτων για κάθε κατοικία.

Or. en

Τροπολογία 170
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) την εγκατάσταση τουλάχιστον 
ενός σημείου επαναφόρτισης για 
ηλεκτρικά οχήματα·

Or. en

Τροπολογία 171
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Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) Για κάθε σημείο επαναφόρτισης 
που εγκαθίσταται για ηλεκτρικά οχήματα, 
εγκαθίσταται ίσος αριθμός οικιακών 
υποδοχών ισχύος για τη φόρτιση 
ηλεκτρικά υποβοηθούμενων δικύκλων 
και άλλων οχημάτων της κατηγορίας L·

Or. en

Τροπολογία 172
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) για κάθε πέντε θέσεις στάθμευσης 
ποδηλάτων, προβλέπεται τουλάχιστον 
ένας χώρος στάθμευσης για τη χρήση 
ποδηλάτων με μεγαλύτερες διαστάσεις 
από τα τυποποιημένα ποδήλατα, όπως 
ποδήλατα μεταφοράς φορτίου, τρίκυκλα 
και ποδήλατα με ρυμουλκούμενα·

Or. en

Τροπολογία 173
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
βρίσκεται σε παρακείμενο χώρο και, για 
ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα 
ανακαίνισης περιλαμβάνουν την 

διαγράφεται·
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ανακαίνιση του χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων ή την ηλεκτρική υποδομή 
του χώρου στάθμευσης.

Or. en

Τροπολογία 174
Ondřej Kovařík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
βρίσκεται σε παρακείμενο χώρο και, για 
ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα 
ανακαίνισης περιλαμβάνουν την 
ανακαίνιση του χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων ή την ηλεκτρική υποδομή 
του χώρου στάθμευσης.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 175
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαστάσεις της προκαλωδίωσης καθιστούν 
δυνατή την ταυτόχρονη χρήση των 
σημείων επαναφόρτισης σε όλες τις θέσεις 
στάθμευσης. Όταν, σε περίπτωση 
ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, δεν είναι 
εφικτή η εξασφάλιση δύο θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτων για κάθε 
κατοικία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
κατάλληλο αριθμό θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαστάσεις της προκαλωδίωσης καθιστούν 
δυνατή την ταυτόχρονη χρήση των 
σημείων επαναφόρτισης σε όλες τις θέσεις 
στάθμευσης.

Or. en
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Τροπολογία 176
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαστάσεις της προκαλωδίωσης 
καθιστούν δυνατή την ταυτόχρονη χρήση 
των σημείων επαναφόρτισης σε όλες τις 
θέσεις στάθμευσης. Όταν, σε περίπτωση 
ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, δεν είναι 
εφικτή η εξασφάλιση δύο θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτων για κάθε κατοικία, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν κατάλληλο 
αριθμό θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων.

Όταν, σε περίπτωση ανακαίνισης μεγάλης 
κλίμακας, δεν είναι εφικτή η εξασφάλιση 
δύο θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων για 
κάθε κατοικία, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν κατάλληλο αριθμό θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτων.

Or. en

Τροπολογία 177
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαστάσεις της προκαλωδίωσης καθιστούν 
δυνατή την ταυτόχρονη χρήση των 
σημείων επαναφόρτισης σε όλες τις θέσεις 
στάθμευσης. Όταν, σε περίπτωση 
ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, δεν είναι 
εφικτή η εξασφάλιση δύο θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτων για κάθε κατοικία, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν κατάλληλο 
αριθμό θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαστάσεις της προκαλωδίωσης καθιστούν 
δυνατή την ταυτόχρονη χρήση των 
σημείων επαναφόρτισης σε όλες τις θέσεις 
στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εγκατάστασης δυναμικής διαχείρισης 
φορτίου. Όταν, σε περίπτωση ανακαίνισης 
μεγάλης κλίμακας, δεν είναι εφικτή η 
εξασφάλιση δύο θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων για κάθε κατοικία, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν κατάλληλο αριθμό 
θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων.

Or. en
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Τροπολογία 178
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά όλα τα νέα οικιστικά κτίρια 
και τα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση 
μεγάλης κλίμακας, με τρεις ή λιγότερους 
χώρους στάθμευσης, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τουλάχιστον δύο χώρους 
στάθμευσης ποδηλάτων για κάθε 
κατοικία.

Or. en

Τροπολογία 179
Elsi Katainen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην θεσπίσουν ή να μην 
εφαρμόσουν τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σε 
κτίρια που ανήκουν και χρησιμοποιούνται 
από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
όπως ορίζονται στον τίτλο Ι του 
παραρτήματος της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, ή τα οποία 
έχουν περιορισμένη ή προσωρινή χρήση ή 
βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της ισχύουσας οδηγίας θα πρέπει να διατηρηθεί. Οι απαιτήσεις για τα σημεία 
επαναφόρτισης και την προκαλωδίωση σε υφιστάμενα μη οικιστικά κτίρια είναι πολύ δύσκολες. 
Σε αυτά τα κτίρια, τα σημεία φόρτισης θα εγκαθίστανται εθελοντικά όταν υπάρχει ανάγκη για 
αυτά. Απαιτείται επίσης κάποια ευελιξία, ώστε να μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η ήσσονος 
σημασίας ή μόνο προσωρινή χρήση των κτιρίων και οι τοπικές συνθήκες.
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Τροπολογία 180
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις 
παραγράφους 1, 2 και 4 σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες κτιρίων ότανη απαιτούμενη  
προκαλωδίωση βασίζεται σε 
απομονωμένα μικροσυστήματα ή τα 
κτίρια βρίσκονται σε εξόχως απόκεντρες 
περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 349 
ΣΛΕΕ, εάν αυτό θα προκαλούσε 
σημαντικά προβλήματα για τη λειτουργία 
του τοπικού συστήματος ενέργειας και θα 
έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα του 
τοπικού δικτύου.

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 181
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Σε κτίρια που δεν προορίζονται 
για κατοικία, όπου η στάθμευση είναι 
προσβάσιμη στο ευρύ κοινό και 
χρησιμοποιείται συνήθως από το ευρύ 
κοινό, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, οι δημόσιες 
εγκαταστάσεις στάθμευσης με 
περισσότερες από 10 θέσεις στάθμευσης 
για ελαφρά οχήματα να εξοπλίζουν 
τουλάχιστον το 15% των χώρων 
στάθμευσης τους με δημοσίως 
προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης, και 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ).../... 
[AFIR], κατά περίπτωση
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Or. en

Τροπολογία 182
Ondřej Kovařík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
σημεία επαναφόρτισης που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 4 παρέχουν τη 
δυνατότητα έξυπνης φόρτισης και, κατά 
περίπτωση, αμφίδρομης φόρτισης, και 
ότι λειτουργούν βάσει κοινόχρηστων 
πρωτοκόλλων επικοινωνίας και 
προτύπων που δεν εισάγουν διακρίσεις, 
με διαλειτουργικό τρόπο και σύμφωνα με 
τα νομικά πρότυπα και πρωτόκολλα των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 και το άρθρο 19 
παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ).../... 
[κανονισμός για τις υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων].

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
σημεία επαναφόρτισης που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 4 παρέχουν τη 
δυνατότητα έξυπνης φόρτισης και, εφόσον 
είναι οικονομικά ενδεδειγμένο και τεχνικά 
εφικτό, για αμφίδρομη φόρτιση.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 29 σχετικά με τη 
χρήση μη ιδιόκτητων και αμερόληπτων 
πρωτοκόλλων και προτύπων 
επικοινωνίας. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των 
διαθέσιμων ανοικτών πρωτοκόλλων και 
της ωριμότητας της αγοράς όσον αφορά 
την τυποποίηση. Μετά την εν λόγω 
αξιολόγηση, η Επιτροπή εκδίδει, κατά 
περίπτωση, έως τις 30 Ιουνίου 2026 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τον 
καθορισμό κατάλληλων πρωτοκόλλων 
και προτύπων που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τα σημεία επαναφόρτισης λειτουργούν 
βάσει μη ιδιόκτητων και αμερόληπτων 
πρωτοκόλλων και προτύπων 
επικοινωνίας, με διαλειτουργικό τρόπο, 
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και σε συμμόρφωση με τυχόν νομικά 
πρότυπα και πρωτόκολλα στις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 και το άρθρο 19 
παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ).../... 
[AFIR].

Or. en

Τροπολογία 183
Elsi Katainen, Ondřej Kovařík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
σημεία επαναφόρτισης που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 4 παρέχουν τη 
δυνατότητα έξυπνης φόρτισης και, κατά 
περίπτωση, αμφίδρομης φόρτισης, και ότι 
λειτουργούν βάσει κοινόχρηστων 
πρωτοκόλλων επικοινωνίας και προτύπων 
που δεν εισάγουν διακρίσεις, με 
διαλειτουργικό τρόπο και σύμφωνα με τα 
νομικά πρότυπα και πρωτόκολλα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6 
και το άρθρο 19 παράγραφος 7 του 
κανονισμού (ΕΕ).../... [κανονισμός για τις 
υποδομές εναλλακτικών καυσίμων].

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
σημεία επαναφόρτισης που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 4 παρέχουν τη 
δυνατότητα έξυπνης φόρτισης και, κατά 
περίπτωση, εφόσον είναι λειτουργικά και 
τεχνικά εφικτό, αμφίδρομης φόρτισης, και 
ότι λειτουργούν βάσει κοινόχρηστων 
πρωτοκόλλων επικοινωνίας και προτύπων 
που δεν εισάγουν διακρίσεις, με 
διαλειτουργικό τρόπο και σύμφωνα με τα 
νομικά πρότυπα και πρωτόκολλα των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 και το άρθρο 19 
παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ).../... 
[κανονισμός για τις υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων].

Or. en

Τροπολογία 184
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
σημεία επαναφόρτισης που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 4 παρέχουν τη 
δυνατότητα έξυπνης φόρτισης και, κατά 
περίπτωση, αμφίδρομης φόρτισης, και ότι 
λειτουργούν βάσει κοινόχρηστων 
πρωτοκόλλων επικοινωνίας και προτύπων 
που δεν εισάγουν διακρίσεις, με 
διαλειτουργικό τρόπο και σύμφωνα με τα 
νομικά πρότυπα και πρωτόκολλα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6 
και το άρθρο 19 παράγραφος 7 του 
κανονισμού (ΕΕ).../... [κανονισμός για τις 
υποδομές εναλλακτικών καυσίμων].

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
σημεία επαναφόρτισης που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 4 παρέχουν τη 
δυνατότητα έξυπνης φόρτισης και, κατά 
περίπτωση, εφόσον είναι λειτουργικά και 
τεχνικά εφικτό, αμφίδρομης φόρτισης, και 
ότι λειτουργούν βάσει κοινόχρηστων 
πρωτοκόλλων επικοινωνίας και προτύπων 
που δεν εισάγουν διακρίσεις, με 
διαλειτουργικό τρόπο και σύμφωνα με τα 
νομικά πρότυπα και πρωτόκολλα των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 6 και το άρθρο 19 
παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ).../... 
[κανονισμός για τις υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων].

Or. en

Τροπολογία 185
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
σημεία επαναφόρτισης που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 4 παρέχουν τη 
δυνατότητα έξυπνης φόρτισης και, κατά 
περίπτωση, αμφίδρομης φόρτισης, και ότι 
λειτουργούν βάσει κοινόχρηστων 
πρωτοκόλλων επικοινωνίας και προτύπων 
που δεν εισάγουν διακρίσεις, με 
διαλειτουργικό τρόπο και σύμφωνα με τα 
νομικά πρότυπα και πρωτόκολλα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6 
και το άρθρο 19 παράγραφος 7 του 
κανονισμού (ΕΕ).../... [κανονισμός για τις 
υποδομές εναλλακτικών καυσίμων].

6. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
σημεία επαναφόρτισης που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1, 2, 4 και 5 συνδέονται 
μεταξύ τους ψηφιακά και παρέχουν τη 
δυνατότητα έξυπνης φόρτισης και 
αμφίδρομης φόρτισης, και ότι λειτουργούν 
βάσει κοινόχρηστων πρωτοκόλλων 
επικοινωνίας και προτύπων που δεν 
εισάγουν διακρίσεις, με διαλειτουργικό 
τρόπο και σύμφωνα με τα νομικά πρότυπα 
και πρωτόκολλα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 6 και το άρθρο 19 
παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ).../... 
[κανονισμός για τις υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων].

Or. en
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Τροπολογία 186
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
διαχειριστές προσβάσιμων στο κοινό 
σημείων επαναφόρτισης να τα 
διαχειρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) .../... 
[κανονισμός για τις υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων], κατά 
περίπτωση.

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές προσβάσιμων στο κοινό 
σημείων επαναφόρτισης τα διαχειρίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για τις 
υποδομές εναλλακτικών καυσίμων], κατά 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 187
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – εδάφιο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσαρμόζουν τις απαιτήσεις όσον 
αφορά τον αριθμό των θέσεων 
στάθμευσης ποδηλάτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 οπουδήποτε είθισται να 
χρησιμοποιούνται λιγότερο τα ποδήλατα 
ως μέσο μεταφοράς και ανάλογα με τις 
τοπικές ανάγκες.

Or. en

Τροπολογία 188
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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8. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
για την απλοποίηση της εγκατάστασης 
σημείων επαναφόρτισης σε νέα και 
υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ή κτίρια για 
άλλες χρήσεις και   αίρουν  ρυθμιστικά 
εμπόδια, μεταξύ άλλων με διαδικασίες 
έκδοσης αδειών και έγκρισης, χωρίς να 
θίγεται η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και 
περί μισθώσεως των κρατών μελών.  Τα 
κράτη μέλη αίρουν τους φραγμούς στην 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
κτίρια κατοικιών με χώρους στάθμευσης, 
ιδίως την ανάγκη εξασφάλισης της 
συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη ή των 
συνιδιοκτητών για ιδιωτικό σημείο 
επαναφόρτισης ιδίας χρήσης.

8. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
για την απλοποίηση της εγκατάστασης 
σημείων επαναφόρτισης σε νέα και 
υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ή κτίρια για 
άλλες χρήσεις και αίρουν ρυθμιστικά 
εμπόδια, μεταξύ άλλων με διαδικασίες 
έκδοσης αδειών και έγκρισης, 
ευθυγραμμίζεται δε η νομοθεσία περί 
ιδιοκτησίας και περί μισθώσεως των 
κρατών μελών με το «δικαίωμα 
ρευματοληψίας» για όλους τους 
Ευρωπαίους.

Τα κράτη μέλη αίρουν τους φραγμούς 
στην εγκατάσταση σημείων 
επαναφόρτισης σε κτίρια κατοικιών με 
χώρους στάθμευσης, ιδίως την ανάγκη 
εξασφάλισης της συγκατάθεσης του 
ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών για 
ιδιωτικό σημείο επαναφόρτισης ιδίας 
χρήσης.
Για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές 
που δεν έχουν τη δυνατότητα να 
εγκαταστήσουν σημείο επαναφόρτισης 
στον τόπο κατοικίας τους, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν μέτρα που τους επιτρέπουν 
να ζητούν την εγκατάσταση δημοσίως 
διαθέσιμου σημείου επαναφόρτισης 
κοντά στον τόπο κατοικίας τους, 
σύμφωνα με τους στόχους του 
κανονισμού (ΕΕ).../... [για τις υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων].Τα κράτη μέλη 
προβλέπουν τα κατάλληλα μέτρα για τη 
διαχείριση του αριθμού των δημοσίως 
προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης 
που εγκαθίστανται σύμφωνα με τον 
αριθμό των αιτημάτων που λαμβάνονται 
για τις ίδιες περιοχές.
Σε κάθε κράτος μέλος δημιουργείται 
μονοαπευθυντικός ιστότοπος για την 
παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 
παραγράφους 1, 2 και 3.

Or. en
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Τροπολογία 189
Ismail Ertug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
για την απλοποίηση της εγκατάστασης 
σημείων επαναφόρτισης σε νέα και 
υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ή κτίρια για 
άλλες χρήσεις και   αίρουν  ρυθμιστικά 
εμπόδια, μεταξύ άλλων με διαδικασίες 
έκδοσης αδειών και έγκρισης, χωρίς να 
θίγεται η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και 
περί μισθώσεως των κρατών μελών.  Τα 
κράτη μέλη αίρουν τους φραγμούς στην 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
κτίρια κατοικιών με χώρους στάθμευσης, 
ιδίως την ανάγκη εξασφάλισης της 
συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη ή των 
συνιδιοκτητών για ιδιωτικό σημείο 
επαναφόρτισης ιδίας χρήσης.

8. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
για την απλοποίηση της εγκατάστασης 
σημείων επαναφόρτισης σε νέα και 
υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ή κτίρια για 
άλλες χρήσεις και αίρουν ρυθμιστικά 
εμπόδια, μεταξύ άλλων με διαδικασίες 
έκδοσης αδειών και έγκρισης, χωρίς να 
θίγεται η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και 
περί μισθώσεως των κρατών μελών. Τα 
κράτη μέλη αίρουν τους φραγμούς στην 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
κτίρια κατοικιών με χώρους στάθμευσης, 
ιδίως την ανάγκη εξασφάλισης της 
συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη ή των 
συνιδιοκτητών για ιδιωτικό σημείο 
επαναφόρτισης ιδίας χρήσης. Για τους 
σκοπούς των στόχων που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο, τα κράτη μέλη 
παρέχουν στους μεμονωμένους πολίτες 
και στις κοινότητες συνιδιοκτησίας, με τη 
βοήθεια διαπιστευμένων εγκαταστατών, 
σαφή καθοδήγηση σχετικά με τη 
διαδικασία εγκατάστασης σημείου 
επαναφόρτισης, μαζί με σχετικές 
πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη 
τεχνική λύση για την προβλεπόμενη 
χρήση, ιδίως σε σχέση με την ισχύ εξόδου 
του σημείου φόρτισης. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές περιλαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην 
ηλεκτρική εγκατάσταση και το δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 190
Ismail Ertug

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 12 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
για την απλοποίηση της εγκατάστασης 
σημείων επαναφόρτισης σε νέα και 
υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ή κτίρια για 
άλλες χρήσεις και   αίρουν  ρυθμιστικά 
εμπόδια, μεταξύ άλλων με διαδικασίες 
έκδοσης αδειών και έγκρισης, χωρίς να 
θίγεται η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και 
περί μισθώσεως των κρατών μελών.  Τα 
κράτη μέλη αίρουν τους φραγμούς στην 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
κτίρια κατοικιών με χώρους στάθμευσης, 
ιδίως την ανάγκη εξασφάλισης της 
συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη ή των 
συνιδιοκτητών για ιδιωτικό σημείο 
επαναφόρτισης ιδίας χρήσης.

8. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
για την απλοποίηση της εγκατάστασης 
σημείων επαναφόρτισης σε νέα και 
υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ή κτίρια για 
άλλες χρήσεις και αίρουν ρυθμιστικά 
εμπόδια, μεταξύ άλλων με διαδικασίες 
έκδοσης αδειών και έγκρισης, χωρίς να 
θίγεται η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και 
περί μισθώσεως των κρατών μελών. Τα 
κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα για τη 
διευκόλυνση, την εναρμόνιση και την 
επιτάχυνση της διαδικασίας 
εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης 
μέσω διαπιστευμένων εγκαταστατών σε 
νέα και υφιστάμενα οικιστικά και μη 
οικιστικά κτίρια και την άρση των 
κανονιστικών φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
έγκρισης από τις δημόσιες αρχές ή τους 
διαχειριστές δικτύου, με την επιφύλαξη 
του δικαίου περί ιδιοκτησίας και 
μίσθωσης των κρατών μελών· Τα κράτη 
μέλη αίρουν τους φραγμούς στην 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
κτίρια κατοικιών με χώρους στάθμευσης, 
ιδίως την ανάγκη εξασφάλισης της 
συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη ή των 
συνιδιοκτητών για ιδιωτικό σημείο 
επαναφόρτισης ιδίας χρήσης.

Or. en

Τροπολογία 191
Ismail Ertug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
για την απλοποίηση της εγκατάστασης 
σημείων επαναφόρτισης σε νέα και 
υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ή κτίρια για 

8. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
για την απλοποίηση της εγκατάστασης 
σημείων επαναφόρτισης σε νέα και 
υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ή κτίρια για 
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άλλες χρήσεις και   αίρουν  ρυθμιστικά 
εμπόδια, μεταξύ άλλων με διαδικασίες 
έκδοσης αδειών και έγκρισης, χωρίς να 
θίγεται η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και 
περί μισθώσεως των κρατών μελών.  Τα 
κράτη μέλη αίρουν τους φραγμούς στην 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
κτίρια κατοικιών με χώρους στάθμευσης, 
ιδίως την ανάγκη εξασφάλισης της 
συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη ή των 
συνιδιοκτητών για ιδιωτικό σημείο 
επαναφόρτισης ιδίας χρήσης.

άλλες χρήσεις και αίρουν ρυθμιστικά 
εμπόδια, μεταξύ άλλων με διαδικασίες 
έκδοσης αδειών και έγκρισης, χωρίς να 
θίγεται η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και 
περί μισθώσεως των κρατών μελών. Τα 
κράτη μέλη αίρουν τους φραγμούς στην 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
κτίρια κατοικιών με χώρους στάθμευσης, 
ιδίως την ανάγκη εξασφάλισης της 
συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη ή των 
συνιδιοκτητών για ιδιωτικό σημείο 
επαναφόρτισης ιδίας χρήσης. Τα κράτη 
μέλη ενθαρρύνουν, διευκολύνουν, 
εναρμονίζουν και επιταχύνουν την 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης με 
απόφαση των ενώσεων συνιδιοκτητών.

Or. en

Τροπολογία 192
Ondřej Kovařík, Elsi Katainen, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
για την απλοποίηση της εγκατάστασης 
σημείων επαναφόρτισης σε νέα και 
υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ή κτίρια για 
άλλες χρήσεις και   αίρουν  ρυθμιστικά 
εμπόδια, μεταξύ άλλων με διαδικασίες 
έκδοσης αδειών και έγκρισης, χωρίς να 
θίγεται η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και 
περί μισθώσεως των κρατών μελών.  Τα 
κράτη μέλη αίρουν τους φραγμούς στην 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
κτίρια κατοικιών με χώρους στάθμευσης, 
ιδίως την ανάγκη εξασφάλισης της 
συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη ή των 
συνιδιοκτητών για ιδιωτικό σημείο 
επαναφόρτισης ιδίας χρήσης.

8. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
για την ενθάρρυνση, την απλούστευση, 
την εναρμόνιση και την επιτάχυνση της 
διαδικασίας εγκατάστασης σημείων 
επαναφόρτισης μέσω διαπιστευμένων 
εγκαταστατών σε νέα και υφιστάμενα 
οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια και την 
άρση των κανονιστικών φραγμών, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
αδειοδότησης και έγκρισης από τις 
δημόσιες αρχές ή τους διαχειριστές 
δικτύου, με την επιφύλαξη του δικαίου 
περί ιδιοκτησίας και περί μισθώσεως των 
κρατών μελών. Τα κράτη μέλη αίρουν τους 
φραγμούς στην εγκατάσταση σημείων 
επαναφόρτισης σε κτίρια κατοικιών με 
χώρους στάθμευσης, ιδίως την ανάγκη 
εξασφάλισης της συγκατάθεσης του 
ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών για 
ιδιωτικό σημείο επαναφόρτισης ιδίας 
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χρήσης.

Or. en

Τροπολογία 193
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
για την απλοποίηση της εγκατάστασης 
σημείων επαναφόρτισης σε νέα και 
υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ή κτίρια για 
άλλες χρήσεις και   αίρουν  ρυθμιστικά 
εμπόδια, μεταξύ άλλων με διαδικασίες 
έκδοσης αδειών και έγκρισης, χωρίς να 
θίγεται η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και 
περί μισθώσεως των κρατών μελών.  Τα 
κράτη μέλη αίρουν τους φραγμούς στην 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
κτίρια κατοικιών με χώρους στάθμευσης, 
ιδίως την ανάγκη εξασφάλισης της 
συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη ή των 
συνιδιοκτητών για ιδιωτικό σημείο 
επαναφόρτισης ιδίας χρήσης.

8. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
για την απλοποίηση της εγκατάστασης 
σημείων επαναφόρτισης σε νέα και 
υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ή κτίρια για 
άλλες χρήσεις και αίρουν ρυθμιστικά 
εμπόδια, μεταξύ άλλων με διαδικασίες 
έκδοσης αδειών και έγκρισης, χωρίς να 
θίγεται η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και 
περί μισθώσεως των κρατών μελών. Τα 
κράτη μέλη αίρουν τους φραγμούς 
στην εγκατάσταση σημείων 
επαναφόρτισης σε κτίρια κατοικιών με 
χώρους στάθμευσης.

Or. en

Τροπολογία 194
Elsi Katainen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
για την απλοποίηση της εγκατάστασης 
σημείων επαναφόρτισης σε νέα και 
υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ή κτίρια για 
άλλες χρήσεις και   αίρουν  ρυθμιστικά 
εμπόδια, μεταξύ άλλων με διαδικασίες 
έκδοσης αδειών και έγκρισης, χωρίς να 

8. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
για την απλοποίηση της εγκατάστασης 
σημείων επαναφόρτισης σε νέα και 
υφιστάμενα κτίρια κατοικιών ή κτίρια για 
άλλες χρήσεις και αίρουν ρυθμιστικά 
εμπόδια, μεταξύ άλλων με διαδικασίες 
έκδοσης αδειών και έγκρισης, χωρίς να 
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θίγεται η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και 
περί μισθώσεως των κρατών μελών.  Τα 
κράτη μέλη αίρουν τους φραγμούς στην 
εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε 
κτίρια κατοικιών με χώρους στάθμευσης, 
ιδίως την ανάγκη εξασφάλισης της 
συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη ή των 
συνιδιοκτητών για ιδιωτικό σημείο 
επαναφόρτισης ιδίας χρήσης.

θίγεται η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και 
περί μισθώσεως των κρατών μελών. Τα 
κράτη μέλη αίρουν τους φραγμούς 
στην εγκατάσταση σημείων 
επαναφόρτισης σε κτίρια κατοικιών με 
χώρους στάθμευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση προώθησης της εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης πρέπει να είναι συμβατή 
με την εθνική νομοθεσία περί ακινήτων και μίσθωσης.

Τροπολογία 195
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 8 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν 
επίσης, απλουστεύουν, εναρμονίζουν και 
επιταχύνουν την εγκατάσταση σημείων 
επαναφόρτισης με απόφαση των ενώσεων 
συνιδιοκτητών.Για τους σκοπούς των 
στόχων που ορίζονται στην παρούσα 
παράγραφο, τα κράτη μέλη παρέχουν 
στους μεμονωμένους πολίτες και στις 
ενώσεις συνιδιοκτητών σαφή 
καθοδήγηση, με τη βοήθεια των 
διαπιστευμένων εγκαταστατών, σχετικά 
με τη διαδικασία εγκατάστασης σημείου 
επαναφόρτισης, καθώς και σχετικές 
πληροφορίες σχετικά με την 
καταλληλότερη τεχνική λύση για την 
προβλεπόμενη χρήση, ιδίως όσον αφορά 
την ισχύ εξόδου του σημείου 
επαναφόρτισης.
Οι κατευθυντήριες γραμμές περιέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τον δυνητικό 
αντίκτυπο στην ηλεκτρική εγκατάσταση 
και το δίκτυο ή τη δυνατότητα 
συνδυασμού σημείου επαναφόρτισης με 
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πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια μέσω 
ανανεώσιμων πηγών που παράγονται 
επιτόπου.
Για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές 
που δεν έχουν τη δυνατότητα να 
εγκαταστήσουν σημείο επαναφόρτισης 
στον τόπο κατοικίας τους, τα κράτη μέλη 
προβλέπουν μέτρα που τους επιτρέπουν 
να ζητούν την εγκατάσταση δημοσίως 
διαθέσιμου σημείου επαναφόρτισης 
κοντά στον τόπο κατοικίας τους, 
σύμφωνα με τους στόχους του 
κανονισμού (ΕΕ).../... [για τις υποδομές 
εναλλακτικών καυσίμων].

Or. en

Τροπολογία 196
Ondřej Kovařík, Nicola Danti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 8 – σημείο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα κράτη μέλη προβλέπουν τα 
κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση του 
αριθμού των δημοσίως προσβάσιμων 
σημείων επαναφόρτισης που 
εγκαθίστανται σύμφωνα με τον αριθμό 
των αιτημάτων που λαμβάνονται για τις 
ίδιες περιοχές.
Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες 
γραμμές έως το 2025 καθορίζοντας τα 
πρότυπα και το πρωτόκολλο που πρέπει 
να προταθούν στις εθνικές και τοπικές 
δημόσιες αρχές για την πυρασφάλεια 
στους υπόγειους και επιφανειακούς 
χώρους στάθμευσης.
Τα κράτη μέλη εξορθολογίζουν τις 
υφιστάμενες διαδικασίες αδειοδότησης 
με σκοπό να εξασφαλίσουν ότι οι 
ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων που 
επιθυμούν να εγκατασταθούν σημείο 
φόρτισης στο σπίτι τους ή κοντά στο 
σπίτι τους μπορούν να λάβουν έγκριση.
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Or. en

Τροπολογία 197
Ismail Ertug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – εδάφιο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα 
που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες και τους 
ενοικιαστές που δεν έχουν τη δυνατότητα 
να εγκαταστήσουν σημείο επαναφόρτισης 
στον τόπο διαμονής τους, να ζητήσουν 
την εγκατάσταση διαθέσιμου στο κοινό 
σημείου επαναφόρτισης κοντά στον τόπο 
διαμονής τους, σύμφωνα με τους στόχους 
του κανονισμού (2021/0223(COD) 
Ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων. Για τη διαχείριση του αριθμού 
των προσβάσιμων στο κοινό σημείων 
επαναφόρτισης που εγκαθίστανται 
σύμφωνα με τον αριθμό των αιτημάτων 
που λαμβάνονται στις ίδιες περιοχές, τα 
κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλα 
μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 198
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Τα κράτη μέλη   διασφαλίζουν τη 
συνοχή μεταξύ των  πολιτικών για τα 
κτίρια, των τομέων της ήπιας και 
πράσινης κινητικότητας και του 
πολεοδομικού σχεδιασμού.

9. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συνοχή μεταξύ των πολιτικών για τα 
κτίρια, των τομέων της ενεργού και 
βιώσιμης κινητικότητας, του κλίματος, 
της ενέργειας, της βιοποικιλότητας και 
του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Or. en
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Τροπολογία 199
Ciarán Cuffe

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – εδάφιο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 α. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν 
τους οικείους εθνικούς οικοδομικούς 
κανονισμούς προκειμένου να 
αντικαταστήσουν τις «ελάχιστες» 
απαιτήσεις στάθμευσης αυτοκινήτων με 
«μέγιστες» απαιτήσεις στάθμευσης 
αυτοκινήτων, ιδίως στους τομείς που 
εξυπηρετούνται ήδη ικανοποιητικά από 
τις δημόσιες συγκοινωνίες και τις 
επιλογές ενεργού κινητικότητας.
Τα κράτη μέλη μειώνουν σταδιακά τον 
αριθμό των χώρων στάθμευσης 
αυτοκινήτων σε χώρους με 
υπερπροσφορά ή επαρκή αριθμό θέσεων 
στάθμευσης.
Τα κράτη μέλη στηρίζουν τις τοπικές 
αρχές στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
σχεδίων βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ενσωμάτωση των στεγαστικών πολιτικών 
στη βιώσιμη κινητικότητα και τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό, διασφαλίζοντας 
με τον τρόπο αυτόν την προσβασιμότητα 
όλων των νέων μεγάλων αστικών 
εξελίξεων, και δίνοντας προτεραιότητα σε 
αυτήν, μέσω της ενεργού κινητικότητας 
και των δημόσιων μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 200
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ιδιοκτήτες, οι ενοικιαστές και οι 
διαχειριστές κτιρίων μπορούν να έχουν 
άμεση πρόσβαση στα οικεία δεδομένα των 
συστημάτων κτιρίων. Κατόπιν αιτήματός 
τους, η πρόσβαση ή τα δεδομένα τίθενται 
στη διάθεση τρίτου. Τα κράτη μέλη 
διευκολύνουν την πλήρη 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και της 
ανταλλαγής δεδομένων εντός της Ένωσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 6.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ιδιοκτήτες, οι ενοικιαστές και οι 
διαχειριστές κτιρίων μπορούν να έχουν 
άμεση πρόσβαση στα αντίστοιχα οικεία 
δεδομένα των συστημάτων κτιρίων. 
Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός τους 
και κατόπιν συμφωνίας των ιδιοκτητών, 
η πρόσβαση ή τα δεδομένα τίθενται στη 
διάθεση τρίτου. Τα κράτη μέλη 
διευκολύνουν την πλήρη 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών και της 
ανταλλαγής δεδομένων εντός της Ένωσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Or. en

Τροπολογία 201
João Pimenta Lopes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
κατάλληλη χρηματοδότηση, μέτρα 
στήριξης και άλλα μέσα που επιτρέπουν 
την αντιμετώπιση των φραγμών της 
αγοράς και την τόνωση των αναγκαίων 
επενδύσεων σε ενεργειακές ανακαινίσεις, 
σύμφωνα με το οικείο εθνικό σχέδιο 
ανακαίνισης κτιρίων και με σκοπό τη 
μετατροπή του κτιριακού δυναμικού τους 
σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 
2050.

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη 
παρέχουν κατάλληλη χρηματοδότηση, 
μέτρα στήριξης και άλλα μέσα που 
επιτρέπουν την αντιμετώπιση των 
φραγμών της αγοράς και την τόνωση των 
αναγκαίων επενδύσεων σε ενεργειακές 
ανακαινίσεις και την ανάπτυξη υποδομών 
βιώσιμης κινητικότητας, σύμφωνα με το 
οικείο εθνικό σχέδιο ανακαίνισης κτιρίων 
και με σκοπό τη μετατροπή του 
κτιριακού δυναμικού τους σε 
κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Or. pt

Τροπολογία 202
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
κατάλληλη χρηματοδότηση, μέτρα 
στήριξης και άλλα μέσα που επιτρέπουν 
την αντιμετώπιση των φραγμών της 
αγοράς και την τόνωση των αναγκαίων 
επενδύσεων σε ενεργειακές ανακαινίσεις, 
σύμφωνα με το οικείο εθνικό σχέδιο 
ανακαίνισης κτιρίων και με σκοπό τη 
μετατροπή του κτιριακού δυναμικού τους 
σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 
2050.

1. Τα κράτη μέλη και η Ένωση 
παρέχουν κατάλληλη χρηματοδότηση, 
μέτρα στήριξης και άλλα μέσα που 
επιτρέπουν την αντιμετώπιση των 
φραγμών της αγοράς και την τόνωση των 
αναγκαίων επενδύσεων σε ενεργειακές 
ανακαινίσεις, σύμφωνα με το οικείο εθνικό 
σχέδιο ανακαίνισης κτιρίων και με σκοπό 
τη μετατροπή του κτιριακού δυναμικού 
τους σε κτίρια μηδενικών εκπομπών έως το 
2050.

Or. en

Τροπολογία 203
João Pimenta Lopes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στην 
οικονομικά αποδοτικότερη χρήση της 
εθνικής χρηματοδότησης και της 
χρηματοδότησης που προβλέπεται σε 
επίπεδο Ένωσης, ιδίως του μηχανισμού 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, του 
Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, των 
ταμείων της πολιτικής συνοχής, του 
InvestEU, των εσόδων από 
πλειστηριασμούς στο πλαίσιο της 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ 
[τροποποιημένο ΣΕΔΕ] και άλλων 
δημόσιων πηγών χρηματοδότησης.

3. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στην 
οικονομικά αποδοτικότερη χρήση της 
εθνικής χρηματοδότησης και της 
χρηματοδότησης που προβλέπεται σε 
επίπεδο Ένωσης, ιδίως του 
μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, του Κοινωνικού 
Ταμείου για το Κλίμα, των ταμείων της 
πολιτικής συνοχής, του InvestEU, και 
άλλων δημόσιων πηγών χρηματοδότησης

Or. pt

Τροπολογία 204
Gheorghe Falcă
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η Ένωση και τα κράτη μέλη 
παρέχουν αποκλειστική και ειδική 
χρηματοδότηση για την ανακαίνιση των 
κτιρίων που κατοικούνται από ευάλωτα 
νοικοκυριά, των ατόμων που πλήττονται 
από ενεργειακή φτώχεια και φτώχεια στις 
μεταφορές και των ατόμων που ζουν σε 
κοινωνικές κατοικίες.

Or. en

Τροπολογία 205
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 το 
αργότερο, τα κράτη μέλη δεν παρέχουν 
οικονομικά κίνητρα για την εγκατάσταση 
λεβήτων που τροφοδοτούνται με ορυκτά 
καύσιμα, με εξαίρεση εκείνους που 
επιλέχθηκαν για επενδύσεις πριν από το 
2027, σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 1 στοιχείο η) σημείο i) τρίτη 
περίπτωση του κανονισμού (ΕΕ) 
2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου45για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 
Ταμείο Συνοχής και με το άρθρο 73 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου46σχετικά με τα στρατηγικά 
σχέδια για την ΚΓΠ.

10. Το αργότερο από το έτος που 
έπεται της έναρξης ισχύος της παρούσας 
παραγράφου, τα κράτη μέλη δεν παρέχουν 
οικονομικά κίνητρα για την εγκατάσταση 
μεμονωμένων λεβήτων που 
τροφοδοτούνται με ορυκτά καύσιμα πλην 
του φυσικού αερίου.

_________________
45 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1058 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής (ΕΕ L 
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231 της 30.6.2021, σ. 60).
46 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη 
στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που 
πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την 
ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
(ΕΕ L 435 της 6.12.2021, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 206
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Κατά την παροχή χρηματοδοτικών 
κινήτρων σε ιδιοκτήτες κτιρίων ή 
κτιριακών μονάδων για την ανακαίνιση 
μισθωμένων κτιρίων ή κτιριακών 
μονάδων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τα χρηματοδοτικά κίνητρα ωφελούν τόσο 
τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές, 
ιδίως με την παροχή στήριξης των 
μισθωμάτων ή με την επιβολή ανώτατων 
ορίων στις αυξήσεις των μισθωμάτων.

13. Κατά την παροχή χρηματοδοτικών 
κινήτρων σε ιδιοκτήτες κτιρίων ή 
κτιριακών μονάδων για την ανακαίνιση 
μισθωμένων κτιρίων ή κτιριακών 
μονάδων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
τα χρηματοδοτικά κίνητρα ωφελούν τόσο 
τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές.

Or. en

Τροπολογία 207
Ondřej Kovařík

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2025, το πιστοποιητικό ενεργειακής 
απόδοσης συμμορφώνεται με το υπόδειγμα 
του παραρτήματος V. Προσδιορίζει την 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του 
κτιρίου, σε κλειστή κλίμακα, με τη χρήση 
μόνο των γραμμάτων από το A έως το Η. 
Το γράμμα Α αντιστοιχεί σε κτίρια 
μηδενικών εκπομπών όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 2 και το γράμμα Η 
αντιστοιχεί στο 15 % των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις του εθνικού 
κτιριακού δυναμικού κατά τον χρόνο 
εισαγωγής της κλίμακας. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι στις υπόλοιπες 
κατηγορίες (Β έως Z) υπάρχει 
ομοιόμορφη κατανομή του εύρους των 
δεικτών ενεργειακής απόδοσης μεταξύ 
των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης. 
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν κοινή οπτική 
ταυτότητα για τα πιστοποιητικά 
ενεργειακής απόδοσης στην επικράτειά 
τους.

2. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2025, το πιστοποιητικό ενεργειακής 
απόδοσης συμμορφώνεται με το υπόδειγμα 
του παραρτήματος V. Προσδιορίζει την 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του 
κτιρίου, σε κλειστή κλίμακα, με τη χρήση 
μόνο των γραμμάτων από το A έως το Η. 
Το γράμμα Α καλύπτει τα κτίρια που 
έχουν χαμηλότερη κατανάλωση από ό,τι 
παραγωγή. Το γράμμα Β αντιστοιχεί σε 
κτίρια μηδενικών εκπομπών, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2. Τα 
υπόλοιπα γράμματα αντιστοιχούν σε 
τυποποιημένα πολλαπλάσια ΚΣΜΚΕ 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία των κρατών 
μελών. Το στοιχείο Ζ καλύπτει κτίρια για 
τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι 
στιγμής μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν κοινή οπτική 
ταυτότητα για τα πιστοποιητικά 
ενεργειακής απόδοσης στην επικράτειά 
τους.

Or. en

Τροπολογία 208
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2025, το πιστοποιητικό ενεργειακής 
απόδοσης συμμορφώνεται με το υπόδειγμα 
του παραρτήματος V. Προσδιορίζει την 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του 
κτιρίου, σε κλειστή κλίμακα, με τη χρήση 
μόνο των γραμμάτων από το A έως το Η. 
Το γράμμα Α αντιστοιχεί σε κτίρια 
μηδενικών εκπομπών όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 2 και το γράμμα Η 
αντιστοιχεί στο 15 % των κτιρίων με τις 
χειρότερες επιδόσεις του εθνικού 

2. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2025, το πιστοποιητικό ενεργειακής 
απόδοσης συμμορφώνεται με το υπόδειγμα 
του παραρτήματος V. Προσδιορίζει την 
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του 
κτιρίου, σε κλειστή κλίμακα, με τη χρήση 
μόνο των γραμμάτων από το A έως το Η. 
Το γράμμα Α αντιστοιχεί σε κτίρια 
μηδενικών εκπομπών, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 σημείο 2. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν κοινή οπτική ταυτότητα για 
τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης 



AM\1259363EL.docx 107/112 PE734.296v01-00

EL

κτιριακού δυναμικού κατά τον χρόνο 
εισαγωγής της κλίμακας. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι στις υπόλοιπες 
κατηγορίες (Β έως Z) υπάρχει 
ομοιόμορφη κατανομή του εύρους των 
δεικτών ενεργειακής απόδοσης μεταξύ 
των κατηγοριών ενεργειακής απόδοσης. 
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν κοινή οπτική 
ταυτότητα για τα πιστοποιητικά 
ενεργειακής απόδοσης στην επικράτειά 
τους.

στην επικράτειά τους.

Or. en

Τροπολογία 209
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Το πιστοποιητικό ενεργειακής 
απόδοσης είναι   πενταετούς  ισχύος κατ’ 
ανώτατο όριο.  Ωστόσο, για κτίρια 
κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης Α, Β ή 
Γ, που καθορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, η ισχύς του πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης δεν υπερβαίνει τα 
10 έτη.

10. Το πιστοποιητικό ενεργειακής 
απόδοσης είναι δεκαετούς ισχύος κατ’ 
ανώτατο όριο.

Or. en

Τροπολογία 210
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η βάση δεδομένων είναι 
προσβάσιμη από το κοινό, σύμφωνα με 
τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για 
την προστασία των δεδομένων. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν την πρόσβαση στο 

2. Τα συγκεντρωτικά και 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα κτιριακού 
αποθέματος της βάσης δεδομένων είναι 
προσβάσιμα στο κοινό, σύμφωνα με τους 
ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την 
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πλήρες πιστοποιητικό ενεργειακής 
απόδοσης για τους ιδιοκτήτες, τους 
ενοικιαστές και τους διαχειριστές κτιρίων, 
καθώς και για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα όσον αφορά τα κτίρια που 
περιλαμβάνονται στο επενδυτικό τους 
χαρτοφυλάκιο. Για τα κτίρια που 
διατίθενται προς μίσθωση ή πώληση, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν την πρόσβαση 
των υποψήφιων ενοικιαστών ή 
αγοραστών στο πλήρες πιστοποιητικό 
ενεργειακής απόδοσης.

προστασία των δεδομένων. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν την πρόσβαση στο πλήρες 
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για 
τους ιδιοκτήτες, τους ενοικιαστές και τους 
διαχειριστές κτιρίων, καθώς και για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά 
τα κτίρια που περιλαμβάνονται στο 
επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο.

Or. en

Τροπολογία 211
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
παρέχεται καθοδήγηση και κατάρτιση 
στους αρμοδίους για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Αυτή η καθοδήγηση 
και κατάρτιση θα έχει ως αντικείμενο τη 
σημασία της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης και θα επιτρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη ο βέλτιστος συνδυασμός 
βελτιώσεων από άποψη ενεργειακής 
απόδοσης,  μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου,  χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και χρήσης 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης κατά τον 
χωροταξικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό 
κτιρίων, την οικοδόμηση και την 
ανακαίνιση βιομηχανικών ζωνών ή ζωνών 
κατοικίας.  Η εν λόγω καθοδήγηση και 
κατάρτιση μπορεί επίσης να αφορά 
διαρθρωτικές βελτιώσεις, την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, την πυρασφάλεια, 
τους κινδύνους που συνδέονται με την 
έντονη σεισμική δραστηριότητα, την 
απομάκρυνση επικίνδυνων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένου του αμιάντου, τις 
εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
παρέχεται καθοδήγηση και κατάρτιση 
στους αρμοδίους για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Αυτή η καθοδήγηση 
και κατάρτιση θα έχει ως αντικείμενο τη 
σημασία της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης και θα επιτρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη ο βέλτιστος συνδυασμός 
βελτιώσεων από άποψη ενεργειακής 
απόδοσης, μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές και πηγές χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, και χρήσης 
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης κατά τον 
χωροταξικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό 
κτιρίων, την οικοδόμηση και την 
ανακαίνιση βιομηχανικών ζωνών ή ζωνών 
κατοικίας. Η εν λόγω καθοδήγηση και 
κατάρτιση μπορεί επίσης να αφορά 
διαρθρωτικές βελτιώσεις, την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, την πυρασφάλεια, 
τους κινδύνους που συνδέονται με την 
έντονη σεισμική δραστηριότητα, την 
απομάκρυνση επικίνδυνων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένου του αμιάντου, τις 
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(συμπεριλαμβανομένων των λεπτών 
αιωρούμενων σωματιδίων) και την 
προσβασιμότητα για τα άτομα με 
αναπηρία.

εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων 
(συμπεριλαμβανομένων των λεπτών 
αιωρούμενων σωματιδίων) και την 
προσβασιμότητα για τα άτομα με 
αναπηρία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια (για παράδειγμα για την 
τροφοδότηση αντλιών θερμότητας) μπορεί να παράγεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
(καθώς και από πυρηνικούς σταθμούς σε ορισμένες χώρες). Αυτό θα αποτελέσει ουσιαστική 
συμβολή στην απαλλαγή της θέρμανσης από τις ανθρακούχες εκπομπές. Όλες οι πηγές ενέργειας 
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών θα πρέπει να μπορούν να καλύπτουν τις εναπομένουσες 
ενεργειακές ανάγκες.

Τροπολογία 212
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή βελτιώνει διαρκώς τις 
υπηρεσίες ενημέρωσης που διαθέτει, ιδίως 
τον ιστότοπό της που έχει σχεδιασθεί ως 
ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με 
αποδέκτες τους πολίτες, τους 
επαγγελματίες και τις αρχές, προκειμένου 
να διευκολυνθούν οι προσπάθειες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
κρατών μελών. Οι πληροφορίες του 
ιστότοπου αυτού ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν συνδέσμους   προς  
συναφή ενωσιακή και εθνική, 
περιφερειακή και τοπική νομοθεσία, 
συνδέσμους   προς  τους ιστότοπους 
EUROPA που περιέχουν τα εθνικά σχέδια 
δράσης ενεργειακής απόδοσης, 
συνδέσμους   προς  διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα καθώς και 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης,  του Ταμείου 

4. Η Επιτροπή βελτιώνει διαρκώς τις 
υπηρεσίες ενημέρωσης που διαθέτει, ιδίως 
τον ιστότοπό της που έχει σχεδιασθεί ως 
ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με 
αποδέκτες τους πολίτες, τους 
επαγγελματίες και τις αρχές, προκειμένου 
να διευκολυνθούν οι προσπάθειες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
κρατών μελών. Οι πληροφορίες του 
ιστότοπου αυτού ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν συνδέσμους προς συναφή 
ενωσιακή και εθνική, περιφερειακή και 
τοπική νομοθεσία, συνδέσμους προς τους 
ιστότοπους EUROPA που περιέχουν τα 
εθνικά σχέδια δράσης ενεργειακής 
απόδοσης, συνδέσμους προς διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα καθώς και 
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου 
Συνοχής, του Ταμείου Δίκαιης 
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Συνοχής και του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης,  η Επιτροπή συνεχίζει και 
ενισχύει περαιτέρω τις υπηρεσίες 
ενημέρωσης τις οποίες παρέχει προς 
διευκόλυνση της χρήσης των διαθέσιμων 
πόρων, προσφέροντας συνδρομή και 
πληροφορίες στους ενδιαφερομένους, 
περιλαμβανομένων των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, όσον 
αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης, 
λαμβανομένων υπόψη των πλέον 
πρόσφατων αλλαγών του κανονιστικού 
πλαισίου.

Μετάβασης και του Κοινωνικού Ταμείου 
για το Κλίμα [τροποποιηθέν ΚΤΚ], η 
Επιτροπή συνεχίζει και ενισχύει περαιτέρω 
τις υπηρεσίες ενημέρωσης τις οποίες 
παρέχει προς διευκόλυνση της χρήσης των 
διαθέσιμων πόρων, προσφέροντας 
συνδρομή και πληροφορίες στους 
ενδιαφερομένους, περιλαμβανομένων των 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, όσον αφορά τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης, λαμβανομένων υπόψη 
των πλέον πρόσφατων αλλαγών του 
κανονιστικού πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 213
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συντελεστές πρωτογενούς ενέργειας ή 
οι συντελεστές στάθμισης καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη.  Οι επιλεγμένοι 
συντελεστές και οι πηγές δεδομένων 
αναφέρονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 
17423 ή οποιοδήποτε έγγραφο το 
αντικαθιστά. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν μέσο συντελεστή πρωτογενούς 
ενέργειας της ΕΕ για την ηλεκτρική 
ενέργεια που ορίζεται σύμφωνα με την 
οδηγία (ΕΕ).../... [αναδιατυπωμένη οδηγία 
για την ενεργειακή απόδοση] αντί ενός 
συντελεστή πρωτογενούς ενέργειας που 
αντικατοπτρίζει το μείγμα ηλεκτρικής 
ενέργειας στη χώρα.

Οι συντελεστές πρωτογενούς ενέργειας ή 
οι συντελεστές στάθμισης καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη. Οι επιλεγμένοι 
συντελεστές και οι πηγές δεδομένων 
αναφέρονται σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 17423 ή οποιοδήποτε έγγραφο το 
αντικαθιστά. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν μέσο συντελεστή πρωτογενούς 
ενέργειας της ΕΕ για την ηλεκτρική 
ενέργεια που ορίζεται σύμφωνα με την 
οδηγία (ΕΕ).../... [αναδιατυπωμένη οδηγία 
για την ενεργειακή απόδοση] αντί ενός 
συντελεστή πρωτογενούς ενέργειας που 
αντικατοπτρίζει το ενεργειακό μείγμα στη 
χώρα.

Or. en

Τροπολογία 214
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
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Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συνολική ετήσια χρήση πρωτογενούς 
ενέργειας ενός νέου ή ανακαινισμένου 
κτιρίου μηδενικών εκπομπών καλύπτεται 
πλήρως, σε καθαρή ετήσια βάση, από

Η συνολική ετήσια χρήση πρωτογενούς 
ενέργειας ενός νέου ή ανακαινισμένου 
κτιρίου μηδενικών εκπομπών καλύπτεται 
σε πολύ σημαντικό βαθμό, σε καθαρή 
ετήσια βάση, από

Or. en

Τροπολογία 215
Gheorghe Falcă

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 3 – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
που παράγεται επιτόπου και πληροί τα 
κριτήρια του άρθρου 7 της οδηγίας (ΕΕ) 
2018/2001 [τροποποιημένη οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας],

— ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
και πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
που παρέχεται μέσω του δικτύου ή 
παράγεται επιτόπου και πληροί τα κριτήρια 
του άρθρου 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 
[τροποποιημένη οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας],

Or. en

Τροπολογία 216
Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 3 – νέα περίπτωση μετά την πρώτη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- — ενέργεια από το δίκτυο 
ηλεκτροδότησης,

Or. en

Τροπολογία 217
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Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – παράγραφος 3 – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 
και απορριπτόμενη θερμότητα από 
αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και 
τηλεψύξης σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) …/… 
[αναδιατυπωμένη οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση].

— αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης 
και τηλεψύξης σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ).../... 
[αναδιατυπωμένη οδηγία για την 
ενεργειακή απόδοση].

Or. en


