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Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 34

Απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και η αγορά των ενεργειακών υπηρεσιών είναι 
σημαντικά εργαλεία για την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και την υλοποίηση των στόχων 
του Κυότο. Επομένως έχει σημασία η πρόταση της Επιτροπής για την ενεργειακή απόδοση κατά 
την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες να είναι αποτελεσματική, να παρέχει αρκετή 
ελαστικότητα στα κράτη μέλη και οι προτεινόμενες μέθοδοι και μέσα για την επίτευξη των 
στόχων να είναι ικανοποιητικά. Για να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα οι στόχοι 
εξοικονόμησης πρέπει να είναι πιο φιλόδοξοι σε επίπεδο ΕΕ και ταυτόχρονα να λαμβάνονται 
υπόψη οι διαφορές των κρατών μελών και των μεμονωμένων βιομηχανιών και το δυναμικό 
εξοικονόμηση ενέργειας που διαθέτουν. Η προτεινόμενη πρόταση Οδηγίας θα είναι 
συμβιβασμός που δεν θα οδηγήσει σε βιώσιμα αποτελέσματα, επομένως χρειάζονται πιο 
έξυπνοι μηχανισμοί και μέθοδοι στοχοθέτησης για να ξεκινήσει η αγορά ενεργειακών 
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υπηρεσιών. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

(2α) Για να υλοποιηθεί ο γενικός στόχος 
πρόληψης επικίνδυνης αλλαγής του 
κλίματος διατηρώντας τη μέση 
θερμοκρασία του πλανήτη κάτω της 
μέγιστης τιμής των 2° C πάνω από το 
προβιομηχανικό επίπεδο, πρέπει να 
εφαρμοσθούν συγκεκριμένες πολιτικές και 
μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως επεσήμανε η Επιτροπή στην αιτιολογική της έκθεση "αυτός ο στόχος για εξοικονομήσεις 
ενέργειας δεν αποκλείει την πιθανότητα να αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας, λόγω, για 
παράδειγμα, υψηλού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης ή διαρθρωτικών αλλαγών. Η 
ποσοτικοποίηση και επαλήθευση των εξοικονομήσεων θα αποσκοπεί στην περίπτωση αυτή να 
αποδείξει ότι η κατανάλωση ενέργειας θα ήταν ακόμη υψηλότερη χωρίς αυτά τα μέτρα." 
Επομένως θα οδηγήσουν μόνον σε μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας που θα είχε 
παρατηρηθεί σε αντίθετη περίπτωση.
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Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη 2β (νέα)

(2β) Οι προτεινόμενοι στόχοι για 
εξοικονομήσεις ενέργειας δεν οδηγούν 
αυτομάτως σε μείωση της ενέργειας σε 
κάθε κράτη μέλος ή σε επίπεδο ΕΕ και 
επομένως δεν επιτυγχάνεται αυτομάτως η 
υλοποίηση του γενικού στόχου πρόληψης 
επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με της αιτιολογικής σκέψης (2α) νέα.

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

(6α) Στόχος αυτής της οδηγίας δεν είναι 
συνεπώς μόνο η περαιτέρω στήριξη της 
πλευράς της προσφοράς στην παροχή 
υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας, αλλά 
και η δημιουργία ισχυρότερων κινήτρων 
για την πλευρά της ζήτησης. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να υποχρεωθεί ο δημόσιος 
τομέας σε κάθε κράτος μέλος να 
αποτελέσει πρωτοπορία δίνοντας το καλό 
παράδειγμα για τις επενδύσεις τη 
συντήρηση και άλλα έξοδα  για τον 
εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την 
ενέργεια καθώς και στα άλλα μέτρα που 
αποσκοπούν στην αποδοτικότητα της 
χρήσης της ενέργειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό στην οδηγία αυτή να ληφθεί υπόψη και η σπουδαιότητα της πλευράς της 
προσφοράς για την δημιουργία της αγοράς της παροχής των υπηρεσιών ενέργειας,  επειδή η 
επιδιωκόμενη η αγορά θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά μόνο εάν έχει  ισόρροπη προσφορά 
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και ζήτηση.  Αναλογεί στο δημόσιο τομέα το καθήκον να αποδώσει ρόλο πρωτοπορίας και να 
δώσει και το καλό παράδειγμα όσον αφορά τον τομέα της ζήτησης.

Τροπολογία: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt και Vittorio Prodi

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Στο ψήφισμά του της 7ης Δεκεμβρίου 
1998 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το Συμβούλιο 
τάχθηκε υπέρ του στόχου να βελτιωθεί σε 
όλη την Κοινότητα η ενεργειακή ένταση της 
τελικής κατανάλωσης κατά μία επιπλέον 
ποσοστιαία μονάδα ετησίως μέχρι το έτος 
2010.

(7) Στο ψήφισμά του της 7ης Δεκεμβρίου 
1998 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το Συμβούλιο 
τάχθηκε υπέρ του στόχου να βελτιωθεί σε 
όλη την Κοινότητα η ενεργειακή ένταση της 
τελικής κατανάλωσης κατά μία επιπλέον 
ποσοστιαία μονάδα ετησίως μέχρι το έτος 
2010. Πέραν τούτων, στο ψήφισμά του της 
14ης Μαρτίου 2001 σχετικά με Σχέδιο 
Δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παράδειγμα 
λυπάται πoυ η Επιτρoπή δεν έχει παράσχει 
λεπτoμερή και διαφανή περιγραφή των 
εκτιμήσεών της, θέτoντας τoν στόχo για 
μείωση της ενεργειακής έντασης στo 1% 
κατ"έτoς· δεν συμμερίζεται την 
απαισιόδoξη άπoψη της Επιτρoπής και 
επαναλαμβάνει αντιθέτως την 
πρoηγoύμενη άπoψή τoυ ότι, εάν επιδειχθεί 
ισχυρή πoλιτική βoύληση, θα πρέπει να 
είναι εφικτή η ετήσια μείωση τελικής 
ενεργειακής έντασης κατά 2,5%. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκθεση αυτή παραθέτει την αρχική άποψη του Κοινοβουλίου για την ενεργειακή απόδοση και 
περιέχει μεταξύ άλλων πολλές αιτιολογήσεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους προτείνει 
υψηλότερους στόχους.

Τροπολογία: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt και Vittorio Prodi

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη 8
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(8) Τα κράτη μέλη πρέπει ως εκ τούτου να 
υιοθετήσουν εθνικούς στόχους για την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 
την τελική χρήση και να εξασφαλίσουν την 
περαιτέρω μεγέθυνση και τη βιωσιμότητα 
της αγοράς ενεργειακών  υπηρεσιών.

(8) Τα κράτη μέλη πρέπει ως εκ τούτου να 
υιοθετήσουν τους εθνικούς στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 και 
στο άρθρο 5, παράγραφος 2 για την
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 
την τελική χρήση και να εξασφαλίσουν την 
περαιτέρω μεγέθυνση και τη βιωσιμότητα 
της αγοράς ενεργειακών  υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το εκτιμώμενο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίσθηκε εδώ και αρκετά 
χρόνια όταν οι τιμές της ενέργειας ήταν σημαντικά χαμηλότερες, οι δυνατότητες για πιο 
συμφέρουσα εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντικά μεγαλύτερες σήμερα. Αυτό είναι ένα 
ισχυρό επιχείρημα για ορισμό στόχου υψηλότερου από 1% που είχε αρχικά προτείνει η 
Επιτροπή. Η αύξηση των τιμών ενέργειας παράλληλα με το γεγονός ότι οι τιμές για αποδοτικές 
από άποψη ενέργειας τεχνολογίες μειώθηκαν από τη στιγμή που ξεκίνησε η σύνταξη της οδηγίας 
και δεδομένου ότι οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος γίνονται όλο και πιο σοβαρές, αλλά 
και το γεγονός ότι οι χώρες λαμβάνουν οριζόντια μέτρα – όλα αυτά συνηγορούν υπέρ του 
ορισμού υψηλότερου στόχου. (Για παράδειγμα, η τιμή πετρελαίου ανά βαρέλι ήταν 13 $ το 
1998, 25-29 $ 2000-02 και στα μέσα Νοεμβρίου -04 γύρω στα 45 $).

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

(11α) Η χρηματοδότηση της προσφοράς 
και το κόστος για την πλευρά της ζήτησης 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τις 
υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας. Η 
δημιουργία ταμείων που θα επιδοτούν την 
εφαρμογή των προγραμμάτων 
αποδοτικότητας της ενέργειας και άλλα 
μέτρα αποδοτικότητας της χρήσης της 
ενέργειας και θα ενισχύουν την ανάπτυξη 
μιας αγοράς για την παροχή υπηρεσιών σε 
αυτόν τον τομέα,  είναι για το λόγο αυτό 
σημαντικό εργαλείο για την αρχική 
χρηματοδότηση μιας τέτοιας αγοράς χωρίς 
διακρίσεις.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση της ενέργειας είναι ένας από τους  σημαντικότερους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πολιτική της ενέργειας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος.  Η δημιουργία προσφοράς και ζήτησης σε μια αγορά παροχής υπηρεσιών στον 
τομέα της ενέργειας είναι κεντρικά στοιχεία στην προσπάθεια για την εκπλήρωση αυτού του 
στόχου.  Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνει η χρηματοδότηση της προσφοράς εξίσου σπουδαίο 
ρόλο όπως και η δημιουργία ζήτησης.  Η σύσταση ταμείων των κρατών μελών αποτελεί για το 
λόγο αυτό σημαντικό μοχλό για την αρχική χρηματοδότηση μιας τέτοιας αγοράς χωρίς 
διακρίσεις.

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Ο δημόσιος τομέας κάθε κράτους 
μέλους πρέπει να αποτελέσει υπόδειγμα 
όσον αφορά τις επενδύσεις, τη συντήρηση 
και άλλες δαπάνες για τον εξοπλισμό που 
καταναλώνει ενέργεια, τις ενεργειακές 
υπηρεσίες και άλλα μέτρα για την 
ενεργειακή απόδοση.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το στοιχείο της παραδειγματικότητας προστέθηκε στην νέα αιτιολογική σκέψη 6α.

Τροπολογία: Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία 42
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Ο στόχος συνίσταται σε ετήσια 
ποσότητα ενέργειας που πρέπει να 
εξοικονομηθεί ίση προς το 1% της 
ποσότητας ενέργειας που διανέμεται ή/και 
πωλείται στους τελικούς καταναλωτές 
όπως υπολογίζεται για το έτος αναφοράς 
σύμφωνα με το παράρτημα I. Το κόστος 
των μέτρων που υιοθετούνται για την 
επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να μην 
υπερβαίνει τα οφέλη.

2. Το αργότερο [6 μήνες μετά την έγκριση 
της Οδηγίας] η Επιτροπή υποβάλλει 
πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο που θα συμπληρώνει αυτήν 
την Οδηγία. Η πρόταση περιέχει 
μεμονωμένους ετήσιους στόχους για κάθε 
κράτος μέλος με τους οποίους το ήδη 
καθορισμένο δυναμικό εξοικονόμησης 
ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ θα επιτευχθεί έως 
το 2010. Το κόστος των μέτρων που 
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απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων 
αυτών δεν υπερβαίνουν τα οφέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και η αγορά των ενεργειακών υπηρεσιών είναι 
σημαντικά εργαλεία για την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και την υλοποίηση των στόχων 
του Κυότο. Επομένως έχει σημασία η πρόταση της Επιτροπής για στόχους εξοικονόμησης 
ενέργειας να είναι καλή και αποδοτική. Για να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα οι 
στόχοι πρέπει να είναι πιο φιλόδοξοι σε επίπεδο ΕΕ και ταυτόχρονα να λαμβάνονται υπόψη οι 
διαφορές των κρατών μελών και των μεμονωμένων βιομηχανιών και το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας που διαθέτουν. Το προτεινόμενο 1% ως γενικός στόχος θα είναι 
συμβιβασμός που δεν θα οδηγήσει σε βιώσιμα αποτελέσματα επειδή δεν λαμβάνει δεόντως 
υπόψη τις πρώτες δράσεις ή την έλλειψη αυτών, επομένως χρειάζονται πιο έξυπνοι μηχανισμοί 
στοχοθέτησης. Ο χρόνος που χρειάζεται για να εξετασθούν αυτοί οι στόχοι δεν καθυστερεί τις 
εξοικονομήσεις καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία – δημιουργία αγοράς ενεργειακών 
υπηρεσιών και απαιτήσεις για παροχή πληροφοριών μεταξύ άλλων – θα εγκριθούν ήδη.

Τροπολογία: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt και Vittorio Prodi

Τροπολογία 43
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Ο στόχος συνίσταται σε ετήσια ποσότητα 
ενέργειας που πρέπει να εξοικονομηθεί ίση 
προς το 1% της ποσότητας ενέργειας που 
διανέμεται ή/και πωλείται στους τελικούς 
καταναλωτές όπως υπολογίζεται για το έτος 
αναφοράς σύμφωνα με το παράρτημα I. Το 
κόστος των μέτρων που υιοθετούνται για 
την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να 
μην υπερβαίνει τα οφέλη.

2. Ο στόχος συνίσταται σε ετήσια ποσότητα 
ενέργειας που πρέπει να εξοικονομηθεί ίση 
τουλάχιστον προς το 2% της ποσότητας 
ενέργειας που διανέμεται ή/και πωλείται 
στους τελικούς καταναλωτές όπως 
υπολογίζεται για το έτος αναφοράς 
σύμφωνα με το παράρτημα I. Το κόστος των
μέτρων που υιοθετούνται για την επίτευξη 
του στόχου αυτού πρέπει να μην υπερβαίνει 
τα οφέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ίδια με την αιτιολογική σκέψη 8.
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 44
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Ο στόχος συνίσταται σε ετήσια ποσότητα 
ενέργειας που πρέπει να εξοικονομηθεί ίση 
προς το 1% της ποσότητας ενέργειας που 
διανέμεται ή/και πωλείται στους τελικούς 
καταναλωτές όπως υπολογίζεται για το έτος 
αναφοράς σύμφωνα με το παράρτημα I. Το 
κόστος των μέτρων που υιοθετούνται για 
την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να 
μην υπερβαίνει τα οφέλη.

2. Ο στόχος συνίσταται σε ετήσια ποσότητα 
ενέργειας που πρέπει να εξοικονομηθεί ίση 
προς το 2,5% της ποσότητας ενέργειας που 
διανέμεται ή/και πωλείται στους τελικούς 
καταναλωτές όπως υπολογίζεται για το έτος 
αναφοράς σύμφωνα με το παράρτημα I. Το 
κόστος των μέτρων που υιοθετούνται για 
την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να 
μην υπερβαίνει τα οφέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής της ίδιας της προτεινόμενης οδηγίας «χωρίς 
να υποβαθμιστεί η άνεση ή η ποιότητα ζωής, είναι κατά συνέπεια δυνατό να περιοριστεί η 
κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον ένα πέμπτο χωρίς πρόσθετο καθαρό κόστος - και σε 
πολλές περιπτώσεις με αρνητικό κόστος». Η Επιτροπή μολονότι προσέθεσε τον θετικό 
αντίκτυπο της εξοικονόμησης ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, την απασχόληση, το 
εμπορικό ισοζύγιο, τις περιφέρειες και τη συνοχή καθώς και τη μείωση της ενεργειακής 
εξάρτησης της ΕΕ ωστόσο δεν εξέφρασε τη συντηρητική αυτή εκτίμηση σε συνεπή στόχο. Πέραν 
τούτου, τα οριζόντια μέτρα που χρονολογούνται από το 1992 όπως πρότεινε η Επιτροπή 
υποσκάπτουν την πραγματική επίπτωση του προτεινόμενου στόχου. Επομένως ο στόχος 2,5% 
είναι καταλληλότερος για να επιτευχθεί αειφόρος οικονομία ενέργειας.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 45
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Ο στόχος συνίσταται σε ετήσια ποσότητα 
ενέργειας που πρέπει να εξοικονομηθεί ίση 
προς το 1% της ποσότητας ενέργειας που 
διανέμεται ή/και πωλείται στους τελικούς 
καταναλωτές όπως υπολογίζεται για το έτος 
αναφοράς σύμφωνα με το παράρτημα I. Το 
κόστος των μέτρων που υιοθετούνται για 
την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να 
μην υπερβαίνει τα οφέλη.

2. Ο στόχος συνίσταται σε ετήσια ποσότητα 
ενέργειας που πρέπει να εξοικονομηθεί ίση 
προς το 2,5% της ποσότητας ενέργειας που 
διανέμεται ή/και πωλείται στους τελικούς 
καταναλωτές όπως υπολογίζεται για το έτος 
αναφοράς σύμφωνα με το παράρτημα I. Το 
κόστος των μέτρων που υιοθετούνται για 
την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να 
μην υπερβαίνει τα οφέλη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής της ίδιας της προτεινόμενης οδηγίας «χωρίς 
να υποβαθμιστεί η άνεση ή η ποιότητα ζωής, είναι κατά συνέπεια δυνατό να περιοριστεί η 
κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον ένα πέμπτο χωρίς πρόσθετο καθαρό κόστος - και σε 
πολλές περιπτώσεις με αρνητικό κόστος». Η Επιτροπή μολονότι προσέθεσε τον θετικό 
αντίκτυπο της εξοικονόμησης ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, την απασχόληση, το 
εμπορικό ισοζύγιο, τις περιφέρειες και τη συνοχή καθώς και τη μείωση της ενεργειακής 
εξάρτησης της ΕΕ ωστόσο δεν εξέφρασε τη συντηρητική αυτή εκτίμηση σε συνεπή στόχο. Πέραν 
τούτου, τα οριζόντια μέτρα που χρονολογούνται από το 1992 όπως πρότεινε η Επιτροπή 
υποσκάπτουν την πραγματική επίπτωση του προτεινόμενου στόχου. Επομένως ο στόχος 2,5% 
είναι καταλληλότερος για να επιτευχθεί αειφόρος οικονομία ενέργειας.

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 46
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Ο στόχος του δημοσίου τομέα συνίσταται 
σε ετήσιες εξοικονομήσεις κατά 
τουλάχιστον 1,5% της ενέργειας που 
διανέμεται ή/και πωλείται στον δημόσιο 
τομέα, που προσδιορίζονται και 
υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 και τη μέθοδο του 
παραρτήματος Ι. Για τις συγκρίσεις και τη 
μετατροπή σε πρωτογενή ενέργεια 
εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

2. Ο στόχος του δημοσίου τομέα συνίσταται 
σε ετήσιες εξοικονομήσεις κατά 
τουλάχιστον 2,5% της ενέργειας που 
διανέμεται ή/και πωλείται στον δημόσιο 
τομέα, που προσδιορίζονται και 
υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 και τη μέθοδο του 
παραρτήματος Ι. Για τις συγκρίσεις και τη 
μετατροπή σε πρωτογενή ενέργεια 
εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο δημόσιος τομέας οφείλει να αναλάβει κατά την εκπλήρωση των στόχων αποδοτικότητας της 
χρήσης ενέργειας έναν πρωτοποριακό και παραδειγματικό ρόλο.  Για το λόγο αυτό χρειάζεται 
να τεθούν υψηλότεροι στόχοι εξοικονόμησης πόρων από ότι για τον ιδιωτικό τομέα.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 47
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Ο στόχος του δημοσίου τομέα συνίσταται 
σε ετήσιες εξοικονομήσεις κατά 

2. Ο στόχος του δημοσίου τομέα συνίσταται
σε ετήσιες εξοικονομήσεις κατά 
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τουλάχιστον 1,5% της ενέργειας που 
διανέμεται ή/και πωλείται στον δημόσιο 
τομέα, που προσδιορίζονται και 
υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 και τη μέθοδο του 
παραρτήματος Ι. Για τις συγκρίσεις και τη 
μετατροπή σε πρωτογενή ενέργεια 
εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

τουλάχιστον 3% της ενέργειας που 
διανέμεται ή/και πωλείται στον δημόσιο 
τομέα, που προσδιορίζονται και 
υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 και τη μέθοδο του 
παραρτήματος Ι. Για τις συγκρίσεις και τη 
μετατροπή σε πρωτογενή ενέργεια 
εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι «σημαντικές» (COM(2004)0379, σελ. 11 του αγγλικού κειμένου) εξοικονομήσεις ενέργειας 
είναι υψηλότερες στο στόχο για το δημόσιο τομέα από ό,τι για τον γενικό στόχο. Ενδείκνυται 
επομένως στόχος 3% για να επιτευχθεί αειφόρος οικονομία ενέργειας καθώς και οικονομία 
φιλική για το κλίμα.

Τροπολογία: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt και Vittorio Prodi

Τροπολογία 48
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Ο στόχος του δημοσίου τομέα συνίσταται 
σε ετήσιες εξοικονομήσεις κατά 
τουλάχιστον 1,5% της ενέργειας που 
διανέμεται ή/και πωλείται στον δημόσιο 
τομέα, που προσδιορίζονται και 
υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 και τη μέθοδο του 
παραρτήματος Ι. Για τις συγκρίσεις και τη 
μετατροπή σε πρωτογενή ενέργεια 
εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

2. Ο στόχος του δημοσίου τομέα συνίσταται 
σε ετήσιες εξοικονομήσεις κατά 
τουλάχιστον 2,5% της ενέργειας που 
διανέμεται ή/και πωλείται στον δημόσιο 
τομέα, που προσδιορίζονται και 
υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3 και τη μέθοδο του 
παραρτήματος Ι. Για τις συγκρίσεις και τη 
μετατροπή σε πρωτογενή ενέργεια 
εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ίδια με την αιτιολογική σκέψη 8.
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Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 49
Άρθρο 5, παράγραφος 4, εισαγωγική πρόταση

4. Για την επίτευξη του στόχου που 
θεσπίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
τα κράτη  μέλη δύνανται, συγκεκριμένα, να 
χρησιμοποιούν κατευθυντήριες γραμμές για 
τις κρατικές προμήθειες που να καθιστούν 
δυνατόν στις δημόσιες διοικήσεις να 
ενσωματώνουν τις πτυχές της ενεργειακής 
απόδοσης στις επενδύσεις τους και στους 
λειτουργικούς προϋπολογισμούς και 
δραστηριότητες μέσω της χρήσης 
ενεργειακών υπηρεσιών, προγραμμάτων 
ενεργειακής απόδοσης και άλλων μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης. Εφόσον τηρούν τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην εθνική 
και την κοινοτική νομοθεσία για τις 
κρατικές προμήθειες, οι κατευθυντήριες 
γραμμές είναι δυνατόν να καλύπτουν τα 
εξής:

4. Για την επίτευξη του στόχου που 
θεσπίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατευθυντήριες 
γραμμές για τις κρατικές προμήθειες που να 
υποχρεώνουν τις δημόσιες διοικήσεις να 
ενσωματώνουν τις πτυχές της ενεργειακής 
απόδοσης στις επενδύσεις τους και στους 
λειτουργικούς προϋπολογισμούς και 
δραστηριότητες μέσω της χρήσης 
ενεργειακών υπηρεσιών,  προγραμμάτων 
ενεργειακής απόδοσης και άλλων μέτρων 
ενεργειακής απόδοσης ως πρωταρχικό 
κριτήριο αξιολόγησης κατά την προκήρυξη 
δημόσιων συμβάσεων. Εφόσον τηρούν τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στην Εθνική 
και την κοινοτική νομοθεσία για τις 
κρατικές προμήθειες, οι κατευθυντήριες 
γραμμές είναι δυνατόν να καλύπτουν τα 
εξής:

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να μη χρηματοδοτείται μόνο η πλευρά της  προσφοράς,  αλλά για να επιτευχθεί και μια 
πραγματική ζήτηση για υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας,  είναι σημαντικό να δημιουργηθεί 
μια αρχική ζήτηση.  Η υποχρέωση του δημόσιου τομέα να επιτυγχάνει αποδοτικότητα στη χρήση 
της ενέργειας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα αρχικό έναυσμα για την πλευρά της ζήτησης.  Για 
το σκοπό αυτό επείγει  το κριτήριο της απόδοσης ενέργειας να ληφθεί υπόψη κατά 
προτεραιότητα στις διαδικασίες αξιολόγησης στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων.  Κατά την 
απόφαση χάραξης των αναγκαίων κατευθυντήριων γραμμών για την επίτευξη των στόχων, 
πρέπει να διαφυλαχθεί η ευελιξία εκ μέρους των κρατών μελών.

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 50
Άρθρο 5, παράγραφος 4, εδάφιο 1α (νέα)

Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τις οδηγίες 
που εκδίδουν με σκοπό την επίτευξη της 
αποδοτικότητας της ενέργειας για τις 
προμήθειες από τη δημόσια διοίκηση και η 
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Επιτροπή αξιολογεί τις οδηγίες αυτές 
ύστερα από την παρέλευση του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται σύμφωνα με το 
στόχο της παραγράφου 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική μια δημοσίευση ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορεί να προβεί σε αξιολόγηση 
των εθνικών αυτών οδηγιών,  ούτως ώστε μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος το 
οποίο ορίζεται σύμφωνα με τον στόχο της παραγράφου 2, να μπορούν να κριθούν η 
αποτελεσματικότητα μιας πρότασης για κατευθυντήριες γραμμές και η εναρμόνιση των μέτρων 
για τη χρηματοδότηση της απόδοσης ενέργειας στο δημόσιο τομέα.  Δεν χρειάζεται για το λόγο 
αυτό επιπλέον κόστος για τα κράτη μέλη,  επειδή οι αναγκαίες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
από τις υπηρεσίες που δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 3.

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 51
Άρθρο 5, παράγραφος 4, εδάφιο (γα) (νέα)

(γα) Απαιτήσεις που προϋποθέτουν την 
παροχή υπηρεσιών  ενέργειας και - εφόσον 
χρειάζεται - την ανάλυση του χαμηλότερου 
κόστους του κύκλου ζωής του εξοπλισμού 
ή συγκρίσιμες μεθόδους για την 
εξασφάλιση της αποδοτικότητας κόστους-
ωφελειών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αλλά αναδέχεται την ιδέα της εισηγήτριας χωρίς να προσπαθεί να συνοψίσει 
τα εδάφη β και γ  και με τον τρόπο αυτό να καταστήσει πιο εύληπτο το άρθρο.

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 52
Άρθρο 5, παράγραφος 5

5. Όταν λήγει η χρονική περίοδος κατά την 
οποία εφαρμόζεται ο στόχος, η Επιτροπή 

5. Όταν λήγει η χρονική περίοδος κατά την 
οποία εφαρμόζεται ο στόχος, η Επιτροπή 
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επανεξετάζει το στόχο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 και θα κρίνει κατά πόσον είναι 
σκόπιμο να υποβάλει πρόταση για παράταση 
ή τροποποίηση του εν λόγω στόχου.

επανεξετάζει το στόχο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 και θα κρίνει κατά πόσον είναι 
σκόπιμο να υποβάλει πρόταση για παράταση 
ή τροποποίηση του εν λόγω στόχου. 
Παράλληλα η Επιτροπή εξετάζει τη 
σκοπιμότητα μιας πρότασης για 
εναρμονισμένες οδηγίες και μέτρα με 
σκοπό την αναβάθμιση της απόδοσης 
ενέργειας στο δημόσιο τομέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δυναμικό της απόδοσης ενέργειας στο δημόσιο τομέα είναι τεράστιο στην Ευρώπη. Μια 
εναρμόνιση των μέτρων για την ενίσχυση της απόδοσης ενέργειας στο δημόσιο τομέα θα 
οδηγούσε σε καλύτερη αξιοποίηση αυτού του δυναμικού. Η Επιτροπή οφείλει για το λόγο αυτό,  
ύστερα από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που ισχύει για την επίτευξη του στόχου,  
να επανεξετάσει μια τέτοια εναρμόνιση και ενδεχομένως να υποβάλει την ενδεδειγμένη 
πρόταση.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 53
Άρθρο 6, εδάφιο γ)

(γ) παρέχουν τις πληροφορίες σχετικά με 
τους πελάτες τους τελικής χρήσης οι οποίες 
είναι απαραίτητες για τις διορισμένες αρχές 
ή οργανισμούς σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 4 ώστε να καταστρώσουν 
ορθώς και να εφαρμόσουν προγράμματα 
ενεργειακής απόδοσης και να προωθήσουν 
ενεργειακές υπηρεσίες και μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης. Οι πληροφορίες 
αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν 
πληροφορίες του παρελθόντος και 
τρέχουσες σχετικά με την κατανάλωση κατά 
την τελική χρήση, τα χαρακτηριστικά 
φορτίου, την κατηγοριοποίηση των πελατών 
και τη γεωγραφική θέση ”ων πελατών, κατά 
περίπτωση, ενώ παράλληλα να τηρείται η 
ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των 
εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών.

(γ) παρέχουν τις πληροφορίες σχετικά με 
τους πελάτες τους τελικής χρήσης οι οποίες 
είναι απαραίτητες για τις διορισμένες αρχές 
ή οργανισμούς σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 4 ώστε να καταστρώσουν 
ορθώς και να εφαρμόσουν προγράμματα 
ενεργειακής απόδοσης και να προωθήσουν 
ενεργειακές υπηρεσίες και μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης. Οι πληροφορίες 
αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν 
πληροφορίες του παρελθόντος και 
τρέχουσες σχετικά με την κατανάλωση κατά 
την τελική χρήση, τα χαρακτηριστικά 
φορτίου, την κατηγοριοποίηση των πελατών 
και τη γεωγραφική θέση  των πελατών, κατά 
περίπτωση, ενώ παράλληλα πρέπει να 
τηρούνται η ακεραιότητα και η 
εμπιστευτικότητα των εμπορικώς 
ευαίσθητων πληροφοριών καθώς και οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από εθνική ή 
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ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία 
προστατεύει την ιδιωτική ζωή του τελικού 
πελάτη.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες διανομής είναι υποχρεωμένες να τηρούν τη ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την 
ιδιωτική ζωή. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της νομοθεσίας αυτής υπερισχύουν των 
υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 54
Άρθρο 7

Άρθρο 7 διαγράφεται
Υλοποίηση των εξοικονομήσεων ενέργειας
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ενεργειακές υπηρεσίες, τα προγράμματα 
ενεργειακής απόδοσης ή άλλα μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης προσφέρονται σε 
όλους τους επιλέγοντες πελάτες, όπου 
συμπεριλαμβάνονται μικρού και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις, καταναλωτές και 
προαιρετικές ενώσεις μικρότερων 
πελατών, καθώς και ότι αυτές οι 
ενεργειακές υπηρεσίες, προγράμματα και 
άλλα μέτρα είναι δυνατόν να παρέχονται 
και να υλοποιούνται, κατά περίπτωση, από 
ειδικευμένους φορείς, όπου 
συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάτες 
εξοπλισμού, εταιρείες ενεργειακών 
υπηρεσιών, σύμβουλοι για ενεργειακά 
θέματα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αποτελεί το καθήκον των κρατών μελών να μεριμνήσουν, ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος, 
δηλ. η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή είναι η υποχρέωση που επιβάλλει η οδηγία. 
Εξάλλου, εφόσον πρόκειται για οδηγία , αυτή είναι και  η μόνη υποχρέωση που μπορεί να 
επιβληθεί. Είναι στη διακριτική ευχέρεια των ιδίων των κρατών μελών να αποφασίσουν ποια 
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μέσα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα στην δική τους επικράτεια. Μια γενική υποχρέωση 
προσφοράς ενεργειακών υπηρεσιών σε όλους τους τελικούς χρήστες αποτελεί, κατά συνέπεια, 
υπερβολικό μέτρο.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 55
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:
όλοι οι τελικοί χρήστες ενέργειας που είναι 
πελάτες εταιρειών διανομής ή/και λιανικής 
πώλησης ενέργειας εφοδιάζονται με 
ατομικούς μετρητές σε ανταγωνιστικές 
τιμές, οι οποίοι αποδίδουν ακριβώς την 
πραγματική ενεργειακή κατανάλωση του 
πελάτη και την πραγματική διάρκεια 
χρήσης·

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:
όλοι οι τελικοί χρήστες ενέργειας που είναι 
πελάτες εταιρειών διανομής ή/και λιανικής 
πώλησης ενέργειας εφοδιάζονται με 
ατομικούς μετρητές σε ανταγωνιστικές 
τιμές, οι οποίοι αποδίδουν ακριβώς την  
ενεργειακή κατανάλωση του πελάτη·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη οι τελικοί πελάτες έχουν ήδη στη διάθεσή τους ατομικούς μετρητές. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι μετρητές δεν δείχνουν την πραγματική κατανάλωση ανά πάσα 
στιγμή. Η αντικατάσταση αυτών των μετρητών από άλλους, που όντως δείχνουν την πραγματική 
κατανάλωση, είναι υπερβολικά δαπανηρή.

Τροπολογία: Johannes Blokland
Τροπολογία 56

Άρθρο 13, παράγραφος 3, εδάφιο (β)

(β) κατά περίπτωση, συγκρίσεις της 
τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας από τον 
καταναλωτή με την κατανάλωση κατά την 
ίδια περίοδο του προηγουμένου έτους, υπό 
μορφή γραφήματος·

(β) κατά περίπτωση, συγκρίσεις της 
τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας από τον 
καταναλωτή με την κατανάλωση κατά την 
ίδια περίοδο του προηγουμένου έτους·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η σύγκριση της κατανάλωσης ενέργειας είναι δυνατή και υπό άλλη μορφή, π. χ. με αριθμούς.
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Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 57
Άρθρο 13, παράγραφος 3, εδάφιο (γ)

(γ) συγκρίσεις σχετικά με τον μέσο 
κανονικό ή συγκρίσιμο χρήστη ενέργειας 
της ιδίας κατηγορίας·

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν μεγάλη σημασία για τον τελικό χρήστη, επειδή η κατάσταση 
του κάθε τελικού πελάτη είναι μοναδική. Η υποχρέωση της σύγκρισης με μέσο κανονικό χρήστη 
αποτελεί περιττή διοικητική επιβάρυνση και δεν προσφέρει κανένα περιβαλλοντικό 
πλεονέκτημα.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 58
Άρθρο 13, παράγραφος 3, εδάφιο (ε)

(ε) πληροφορίες σχετικά με τους αρμόδιους, 
όπου περιλαμβάνονται ιστότοποι, για την 
αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις 
προσφερόμενες ενεργειακές υπηρεσίες, 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και 
άλλα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, καθώς 
και τεχνικές προδιαγραφές για τον 
εξοπλισμό που καταναλώνει ενέργεια.

(ε) πληροφορίες σχετικά με τους αρμόδιους, 
όπου περιλαμβάνονται ιστότοποι, για την 
αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις 
προσφερόμενες ενεργειακές υπηρεσίες, 
προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και 
άλλα μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο τελικοί πελάτες και όχι οι εταιρείες διανομής ή λιανικής πώλησης είναι εκείνοι που είναι 
υπεύθυνοι για τη συντήρηση του εξοπλισμού τους και για την έγκαιρη αντικατάσταση.
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 59
Παράρτημα Ι, εδάφιο 1

1. Τα κράτη  μέλη υπολογίζουν τον 
αριθμητικό μέσο της συνολικής τελικής 
εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας για τη 
χρονική περίοδο των τελευταίων πέντε 
ημερολογιακών ετών πριν από την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας για τα 
οποία είναι διαθέσιμα επίσημα δεδομένα, 
ούτως ώστε να αποτελέσει την περίοδο 
αναφοράς για τη συνολική διάρκεια ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. Τα δεδομένα αυτά 
είναι η ποσότητα ενέργειας που διανεμήθηκε 
ή πωλήθηκε στους τελικούς πελάτες κατά τη 
διάρκεια της περιόδου, χωρίς προσαρμογές 
για βαθμοημέρες, διαρθρωτικές μεταβολές ή 
μεταβολές της παραγωγής.

1. Τα κράτη  μέλη κάνουν χρήση της 
ετήσιας τελικής εγχώριας κατανάλωσης 
ενέργειας για τη χρονική περίοδο των 
τελευταίων πέντε ημερολογιακών ετών πριν 
από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
για τα οποία είναι διαθέσιμα επίσημα 
δεδομένα, για να υπολογίσουν το ετήσιο 
μέσο ποσό κατανάλωσης. Βάσει αυτού του 
απόλυτου ποσού κατανάλωσης ενέργειας 
υπολογίζεται ο ετήσιος στόχος 
εξοικονόμησης ενέργειας και αυτός ο 
στόχος εξοικονόμησης ενέργειας 
εφαρμόζεται για τη συνολική διάρκεια 
ισχύος της παρούσας οδηγίας. Το ποσό αυτό 
είναι η ποσότητα ενέργειας που διανεμήθηκε 
ή πωλήθηκε στους τελικούς πελάτες κατά τη 
διάρκεια της περιόδου, χωρίς προσαρμογές 
για βαθμοημέρες, διαρθρωτικές μεταβολές ή 
μεταβολές της παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος πρέπει να θεωρείται απόλυτος στόχος· πρέπει να συμβαδίζει με τις αρχές της οδηγίας 
περί εμπορίας εκπομπών που θέτει απόλυτα όρια. Με τη διατύπωση αποσαφηνίζεται το 
προαναφερθέν.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 60
Παράρτημα Ι, εδάφιο 2

2. Οι ετήσιοι στόχοι εξοικονόμησης 
ενέργειας υπολογίζονται ως προς την 
περίοδο αναφοράς και εκφράζονται σε 
απόλυτες τιμές σε GWh, ή σε ισοδύναμες 
μονάδες, χρησιμοποιώντας τους 
συντελεστές μετατροπής του παραρτήματος 
ΙΙ.

2. Οι ετήσιοι στόχοι εξοικονόμησης 
ενέργειας υπολογίζονται επομένως βάσει 
της μέσης κατανάλωσης ενέργειας και 
εκφράζονται σε απόλυτες τιμές σε GWh, ή 
σε ισοδύναμες μονάδες, χρησιμοποιώντας 
τους συντελεστές μετατροπής του 
παραρτήματος ΙΙ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σαφέστερη διατύπωση.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 61
Παράρτημα Ι, εδάφιο 3

3. Η εξοικονόμηση ενέργειας σε 
συγκεκριμένο έτος που προκύπτει από μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης τα οποία άρχισαν να 
εφαρμόζονται σε προγενέστερο έτος όχι 
όμως πριν από το 1991 επιτρέπεται να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
των ετησίων εξοικονομήσεων ενέργειας. 
Αυτές οι εξοικονομήσεις ενέργειας πρέπει 
να είναι μετρήσιμες και επαληθεύσιμες, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του παραρτήματος IV της παρούσας 
οδηγίας.

3. Η εξοικονόμηση ενέργειας σε 
συγκεκριμένο έτος που προκύπτει από μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης τα οποία άρχισαν να 
εφαρμόζονται σε προγενέστερο έτος όχι 
όμως πριν από το 2000 επιτρέπεται να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
των ετησίων εξοικονομήσεων ενέργειας. 
Αυτές οι εξοικονομήσεις ενέργειας πρέπει 
να είναι μετρήσιμες και επαληθεύσιμες, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του παραρτήματος IV της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία έχει πιο φιλόδοξους στόχους από ό,τι η πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 62
Παράρτημα Ι, εδάφιο 3

3. Η εξοικονόμηση ενέργειας σε 
συγκεκριμένο έτος που προκύπτει από μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης τα οποία άρχισαν να 
εφαρμόζονται σε προγενέστερο έτος όχι 
όμως πριν από το 1991 επιτρέπεται να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
των ετησίων εξοικονομήσεων ενέργειας. 
Αυτές οι εξοικονομήσεις ενέργειας πρέπει 
να είναι μετρήσιμες και επαληθεύσιμες, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 

3. Η εξοικονόμηση ενέργειας σε 
συγκεκριμένο έτος που προκύπτει από μέτρα 
ενεργειακής απόδοσης τα οποία άρχισαν να 
εφαρμόζονται σε προγενέστερο έτος όχι 
όμως πριν από το 2000 επιτρέπεται να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
των ετησίων εξοικονομήσεων ενέργειας. 
Αυτές οι εξοικονομήσεις ενέργειας πρέπει 
να είναι μετρήσιμες και επαληθεύσιμες, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
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του παραρτήματος IV της παρούσας 
οδηγίας.

του παραρτήματος IV της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής παρουσιάζει μιαν αδυναμία: τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη την εξοικονόμηση ενέργειας που απορρέει από πρωτοβουλίες που έχουν προηγηθεί της 
θέσης σε ισχύ της Οδηγίας, δηλαδή από το 1991. Τούτο έρχεται σε σύγκρουση με τον σκοπό της 
Οδηγίας αυτής που είναι να υπάρξουν επιπρόσθετες μειώσεις της ενεργειακής ζήτησης. 
Συνιστούμε να λαμβάνονται υπόψη μέτρα μόνον από το 2000 και μετά. Με τον τρόπο αυτό 
αποφεύγεται επίσης η διοικητική δουλειά και η στήριξη σε αμφισβητήσιμες μεθόδους για τον 
υπολογισμό του αντικτύπου των πρώιμων μέτρων.

Τροπολογία: Norbert Glante

Τροπολογία 63
Παράρτημα ΙΙΙ, παράγραφος 1, εδάφιο ιβα (νέα)

ιβα) δραστηριότητες που οδηγούν σε 
μετατροπή των εξορύξιμων καυσίμων σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Or. de

Τροπολογία: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt και Vittorio Prodi

Τροπολογία 64
Παράρτημα ΙΙΙ, παράγραφος 1, εδάφιο αα) (νέο)

αα) συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας 
και ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να 
ενθαρρύνεται όσο το δυνατόν σε μικρότερη 
κλίμακα για να εξασφαλισθεί η υψηλότερη 
δυνατή θερμοδυναμική εκμετάλλευση των 
πηγών ενέργειας. Πρέπει να προωθηθεί η 
τροποποίηση του δικτύου μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να 
επιτραπεί στην ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται με τον τρόπο αυτό να 
περιληφθεί στο σύστημα διανομής.

Or. en



PE 350.194v01-00 20/22 AM\549606EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση έχει σημασία να εκμεταλλευτούμε τα υψηλά άλματα 
θερμοκρασίας για να παραγάγουμε πρώτα μηχανική/ηλεκτρική ενέργεια και στη συνέχεια να 
χρησιμοποιήσουμε την πλεονάζουσα θερμότητα σε άλλες εφαρμογές.

Τροπολογία: Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt και Vittorio Prodi

Τροπολογία 65
Παράρτημα ΙΙΙ, παράγραφος 1, εδάφιο βα) (νέο)

βα) βελτιώσεις στο κέλυφος του κτιρίου 
και στη δομή που αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση ανέσεων κατά τη θερινή 
περίοδο με χαμηλή ή καθόλου κατανάλωση 
ενέργειας, όπως τεχνολογίες για τον έλεγχο 
των ροών θερμότητας και ηλιακής 
ακτινοβολίας (υψηλότερη θερμική μόνωση 
των τοίχων, χαμηλός συντελεστής 
εκπομπής, υαλοπίνακες για τον έλεγχο της 
ηλιακής ακτινοβολίας, αεριζόμενες στέγες 
με ακτινοβολούντα πετάσματα), 
τεχνολογίες για σύνδεση του κτιρίου με 
περιβαλλοντικές πηγές χαμηλής 
θερμοκρασίας κατά τη θερινή περίοδο 
(συνδυασμός με το έδαφος μέσω 
κυκλοφορίας αέρα ή νερού, νυχτερινός 
εξαερισμός συνοδευόμενος με αυξημένη 
θερμική μάζα).
Βελτιώσεις στο κέλυφος του κτιρίου και 
στη δομή που αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση ανέσεων κατά την χειμερινή 
περίοδο (τοίχοι με μεγαλύτερο πάχος, 
μόνωση στέγης και υπογείου, κουφώματα 
παραθύρων με χαμηλό συντελεστή 
διαπερατότητας και διείσδυσης, 
υαλοπίνακες με χαμηλό συντελεστή 
εκπομπής).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προωθηθεί η κατασκευή κτιρίων που δεν καταναλώνουν ενέργεια ή καταναλώνουν 
λίγη ενέργεια εξασφαλίζοντας την ίδια άνεση τόσο κατά τη θερινή όσο και κατά την χειμερινή 
περίοδο.
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Τροπολογία: Claude Turmes

Τροπολογία 66
Παράρτημα ΙΙΙ, παράγραφος 2

2. Επιλέξιμα οριζόντια μέτρα διαγράφεται
Εστιασμένα οριζόντια μέτρα είναι δυνατόν 
να θεωρηθούν ως επιλέξιμα εάν οι 
εξοικονομήσεις ενέργειας είναι σαφώς 
μετρήσιμες και επαληθεύσιμες σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές που 
αναφέρονται στο παράρτημα IV της 
παρούσας οδηγίας. Περιλαμβάνονται εν 
προκειμένω τα εξής (μη διεξοδική 
απαρίθμηση):
- κανονιστικές διατάξεις, φόροι, κλπ. που 
αποσκοπούν κυρίως στη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική 
χρήση·
- πρότυπα και προδιαγραφές που 
αποσκοπούν κυρίως στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων και 
των υπηρεσιών·
- εκστρατείες προώθησης της ενεργειακής 
απόδοσης και των μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ μερικά "οριζόντια μέτρα" όπως φόροι ενέργειας, κανονιστικές ρυθμίσεις, πρότυπα και 
προδιαγραφές εάν εφαρμόζονται σωστά θα μπορούσαν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην 
κατανάλωση ενέργειας, είναι δύσκολο - εάν όχι αδύνατον και τουλάχιστον πολύ δαπανηρό για 
μερικά από αυτά - να μετρηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας που απορρέει από τα μέτρα αυτά. Με 
τη διαγραφή της παραπομπής σε οριζόντια μέτρα, αποφεύγεται επίσης η διπλή καταμέτρηση με 
πραγματικά συγκεκριμένα έργα όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ παράγραφος 1.


