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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η συντάκτρια θεωρεί ότι αυτή η πρόταση οδηγίας περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την 
τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών είναι πολύ σηµαντική συµβολή στην 
καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 
την τελική χρήση που τόσο πολύ χρειαζόµαστε. Όµως η πρόταση αυτή δεν λαµβάνει υπόψη 
τις δράσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή και δεν παρέχει αρκετή ελαστικότητα στα 
κράτη µέλη για να επιτύχουν τους προτεινόµενους στόχους. Η δηµιουργία νέας αγοράς 
ενεργειακών υπηρεσιών και η ανάδειξη της ενεργειακής απόδοσης σε αναπόσπαστο µέρος 
της εσωτερικής αγοράς είναι απαραίτητη αλλά οι προτεινόµενες µέθοδοι απλώς θα 
µαταιώσουν τις ελπίδες των παραγόντων της αγοράς.  
 
Ο προτεινόµενος ετήσιος γενικός στόχος εξοικονόµησης 1% και ο ετήσιος στόχος 
εξοικονόµησης 1,5% για τον δηµόσιο τοµέα µπορεί να είναι καλοί στόχοι για την ΕΕ ως 
σύνολο. Όµως, εάν αυτοί οι στόχοι εφαρµοσθούν οµοιόµορφα σε όλους τους τοµείς και όλα 
τα κράτη µέλη , δεν θα επιφέρουν ουσιαστικά αποτελέσµατα. Η Επιτροπή έχει εντοπίσει 
σηµαντικό αριθµό µέτρων εξοικονόµησης αποδοτικών ως προς το κόστος. Η συντάκτρια 
προτείνει εποµένως ετήσιο στόχο 5% του δυναµικού αποτελεσµατικών ως προς το κόστος 
µέτρων εξοικονόµησης για να επιβληθεί σε όλους τους τοµείς και όλα τα κράτη µέλη ίση 
επιβάρυνση, µολονότι, από τη στιγµή που τα αποδοτικά ως προς το κόστος µέτρα ορίζονται 
ως "τα µέτρα στα οποία το κόστος δεν υπερβαίνει τα οφέλη" τούτο δεν θα έπρεπε να αποτελεί 
καµιά επιβάρυνση. 
 
Για να δηµιουργηθεί επαρκής αριθµός τέτοιων υπηρεσιών στην αρχική φάση, οι δωρεάν 
ενεργειακοί έλεγχοι θα µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο συµφωνίας αλλά η ανάκτηση 
αυτού του κόστους από τα τιµολόγια ενέργειας θα παρέβαινε την κοινοτική νοµοθεσία. Το 
συµφέρον των πελατών που δεν θα αντλήσουν όφελος από αυτούς τους ενεργειακούς 
ελέγχους πρέπει να προστατευθεί, εποµένως τα κράτη µέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
χρησιµοποιήσουν άλλα κίνητρα για να δηµιουργήσουν ζήτηση για τέτοιους ελέγχους. 
 
Η συντάκτρια προτείνει λίγες τροπολογίες επί του θέµατος της ενέργειας για τον τοµέα των 
µεταφορών. Πρέπει να ζητηθεί από τις εταιρείες αυτού του τοµέα να περιλαµβάνουν 
πληροφορίες για την εξοικονόµηση ενέργειας και την οικολογία στο εµπορικό υλικό που 
χρησιµοποιούν.  
 
Ένας πολύ σηµαντικός από οικολογική άποψη αντίκτυπος µπορεί επίσης να επιτευχθεί µέσω 
της µετατροπής ενέργειας και του εξοπλισµού που καταναλώνει ενέργεια. Για το λόγο αυτό η 
συντάκτρια προτείνει τροπολογία ειδικά για το θέµα αυτό. 
 
Η αναφορά σε "εγκαταστάτες εξοπλισµού" είναι ξεπερασµένη. Έχουν διευρύνει το πεδίο 
δραστηριοτήτων τους, εκτός από εγκαταστάσεις, αναλαµβάνουν εργασίες συντήρησης, 
διενεργούν επιθεωρήσεις, ελέγχους και πιστοποιήσεις και παρέχουν συµβουλές για χρήσεις 
ενέργειας. 
 
Μολονότι συνειδητοποιεί την ύψιστη σηµασία αυτού του ζητήµατος, η συντάκτρια 
εξακολουθεί να συνιστά στην Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της εκτός εάν οι στόχοι 
εξοικονόµησης καταστούν ελαστικότεροι και οι αρχικές δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί 
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από τα κράτη µέλη στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση ληφθούν 
περισσότερο υπόψη. 
  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων καλεί την 
Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ως την αρµόδια επί της ουσίας επιτροπή να 
περιλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή1 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία 1 
Αιτιολογική σκέψη 11 

(11) Οι εταιρείες διανοµής και λιανικής 
πώλησης ενέργειας µπορούν να βελτιώσουν 
την ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα εφόσον προσφέρονται στην 
αγορά ενεργειακές υπηρεσίες που 
περιλαµβάνουν αποτελεσµατική τελική 
χρήση, όπως αποτελεσµατική θερµική 
άνεση, ζεστό νερό για οικιακή κατανάλωση, 
ψύξη, φωτισµό και κινητήρια ισχύ. Η 
µεγιστοποίηση του κέρδους γι' αυτές τις 
εταιρείες θα συσχετίζεται στενότερα µε την 
πώληση ενεργειακών υπηρεσιών σε όσους 
το δυνατόν περισσότερους πελάτες αντί της 
πώλησης όσο το δυνατόν περισσότερης 
ενέργειας σε κάθε µεµονωµένο πελάτη. 

(11) Οι εταιρείες διανοµής και λιανικής 
πώλησης ενέργειας µπορούν να βελτιώσουν 
την ενεργειακή απόδοση στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα εφόσον προσφέρονται στην 
αγορά ενεργειακές υπηρεσίες που 
περιλαµβάνουν αποτελεσµατική τελική 
χρήση, όπως αποτελεσµατική θερµική 
άνεση, ζεστό νερό για οικιακή κατανάλωση, 
ψύξη, φωτισµό και κινητήρια ισχύ. Η 
µεγιστοποίηση του κέρδους γι' αυτές τις 
εταιρείες θα συσχετίζεται στενότερα µε την 
πώληση ενεργειακών υπηρεσιών σε όσους 
το δυνατόν περισσότερους πελάτες αντί της 
πώλησης όσο το δυνατόν περισσότερης 
ενέργειας σε κάθε µεµονωµένο πελάτη. Με 
σκοπό να εξασφαλισθούν ισότιµοι όροι 
µεταξύ όλων των παρόχων υπηρεσιών 
ενέργειας, οι διεπιδοτήσεις µεταξύ των 
διαφόρων δραστηριοτήτων των παρόχων 
και των εταιρειών λιανικής πώλησης 
ενέργειας πρέπει να απαγορεύονται 
αυστηρώς. Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές 
πρέπει να προσπαθούν να αποφεύγουν κάθε 
στρέβλωση του ανταγωνισµού στον τοµέα 
αυτό. 

 
 
                                                 
1 ΕΕ C ... / ∆εν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην ΕΕ. 
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Τροπολογία 2 
Άρθρο 2, παράγραφος 2 

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να εξαιρούν 
µικρούς διανοµείς ή εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας από την εφαρµογή της 
παρούσας οδηγίας. 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν 
δυνατότητα µερικής εθελοντικής µη 
συµµετοχής για µικρούς διανοµείς ή 
εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας από 
την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας 

 
Αιτιολόγηση 

 Οι µικρές εταιρείες πρέπει να µπορούν να επιλέγουν να µη συµµετέχουν αλλά στην επιλογή 
τους αυτή να καλύπτονται από τον ορισµό του "τελικού καταναλωτή". Βλέπε τροπολογία επί του 
άρθρου 3, σηµείο στ). 
 

Τροπολογία 3 
Άρθρο 3, στοιχείο (στ) 

(στ) "Τελικός πελάτης": ο πελάτης τελικής 
χρήσης της ενέργειας στα νοικοκυριά, τη 
γεωργία, τις επιχειρήσεις, τον δηµόσιο 
τοµέα ή τη βιοµηχανία (εξαιρουµένων των 
εγκαταστάσεων που καταλογογραφούνται 
στο παράρτηµα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
και των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων που 
καταλογογραφούνται στο παράρτηµα I της 
οδηγίας 1996/61/ΕΚ) και στον τοµέα των 
µεταφορών (εξαιρουµένων των µέσων 
αεροπορικών µεταφορών και της ναυτιλίας). 

(στ) "Τελικός πελάτης": ο πελάτης τελικής 
χρήσης της ενέργειας στα νοικοκυριά, τη 
γεωργία, τις επιχειρήσεις, τον δηµόσιο 
τοµέα ή τη βιοµηχανία (εξαιρουµένων των 
εγκαταστάσεων που καταλογογραφούνται 
στο παράρτηµα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ 
και των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων που 
καταλογογραφούνται στο παράρτηµα I της 
οδηγίας 1996/61/ΕΚ) και στον τοµέα των 
µεταφορών (εξαιρουµένων των µέσων 
αεροπορικών µεταφορών και της ναυτιλίας). 
Μικροί διανοµείς και εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας που χρησιµοποιούν τη 
δυνατότητα µη συµµετοχής σύµφωνα µε το 
άρθρο 2, παράγραφος 2 καλύπτονται από 
τον παρόντα ορισµό. 

 
Αιτιολόγηση 

Κανένας διανοµέας δεν πρέπει να αποκλείεται ολοσχερώς από το πεδίο της Οδηγίας· πρέπει να 
θεωρούνται τελικοί πελάτες εάν όχι διανοµείς.  
 

Τροπολογία 4 
Άρθρο 3, στοιχείο (αα) (νέο) 

 (αα) "Ενέργεια παρεχόµενη µέσω 
δικτύου": φυσικό αέριο και ηλεκτρισµός 
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που εµπίπτουν στις Οδηγίες 2003/55/ΕΚ 
και 2003/54/ΕΚ. 

 
Αιτιολόγηση 

 ∆ιευκρινιστική τροπολογία. Οι υποχρεώσεις για παρεχόµενη µέσω δικτύου ενέργεια πρέπει να 
εφαρµόζονται στο φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισµό στην εσωτερική αγορά και όχι π.χ. στην 
τηλεθέρµανση και τηλεψύξη. 
 

Τροπολογία 5 
Άρθρο 3, στοιχείο (ιστ α) (νέο) 

 (ιστ α) "∆ηµόσιος τοµέας": οργανισµοί µε 
κρατική εξουσία· εθνικές, περιφερειακές ή 
τοπικές δηµόσιες αρχές που έχουν 
καθήκοντα δηµόσιας υπηρεσίας· ή άλλοι 
οργανισµοί και υπηρεσίες που 
χρηµατοδοτούνται εν µέρει ή πλήρως από 
δηµόσια κονδύλια. Οι εταιρείες που 
λειτουργούν υπό συνθήκες αγοράς και 
υπόκεινται στο ιδιωτικό και εµπορικό 
δίκαιο δεν καλύπτονται από τον ορισµό 
αυτό. 

 
Αιτιολόγηση 

 Ο ορισµός του δηµόσιου τοµέα ποικίλει από κράτος µέλος σε κράτος µέλος.  
 

Τροπολογία 6 
Άρθρο 3, στοιχείο (ιστ β) (νέο) 

 (ιστ β) "Αποτελεσµατικά ως προς το 
κόστος µέτρα": όταν το κόστος δεν 
υπερβαίνει τα οφέλη εντός ορισµένου 
χρονικού πλαισίου· όταν χρησιµοποιείται 
κοινωνικό κόστος, η αποτελεσµατικότητα 
του κόστους πρέπει να αποτιµάται σε 
σύγκριση προς τα κοινωνικά οφέλη.  

 
Αιτιολόγηση 

∆ιευκρινιστική τροπολογία. 
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Τροπολογία 7 
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 5% των αποτελεσµατικών ως προς 
το κόστος µέτρων. Τα µέτρα αυτά 
προσδιορίζονται λεπτοµερέστερα σε 
επίπεδο κράτους µέλους από το οικείο 
κράτος µέλος και την Επιτροπή. 

 
Αιτιολόγηση 

 Με τη χρήση στόχου 5% των αποτελεσµατικών ως προς το κόστος µέτρων όλα τα κράτη µέλη 
και όλοι οι τοµείς αντιµετωπίζονται ισότιµα ενώ η εξοικονόµηση 1% της ενέργειας που 
διανέµεται είναι προβληµατική για τους τοµείς ή τις βιοµηχανίες που έχουν ήδη χρησιµοποιήσει 
το µεγαλύτερο µέρος του δυναµικού εξοικονόµησης. Η Επιτροπή έχει εντοπίσει σηµαντικό 
αριθµό µέτρων εξοικονόµησης αποτελεσµατικών ως προς το κόστος. Αυτά τα µέτρα παρέχουν 
επαρκή εξοικονόµηση για να καλυφθεί ο στόχος Κυότο της ΕΕ.  Για τον λόγο αυτό µια βιώσιµη 
λύση θα ήταν να εντοπισθεί αυτό το δυναµικό σε επίπεδο κράτους µέλους και να τεθεί σε 
εφαρµογή 5% αυτού κάθε χρόνο. 
 

Τροπολογία 8 
Άρθρο 4, παράγραφος 7 

7. Μετά την πρώτη επανεξέταση και 
υποβολή έκθεσης σχετικά µε τον εν λόγω 
στόχο, η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον 
είναι σκόπιµο να υποβάλει πρόταση για 
οδηγία σχετικά µε την περαιτέρω ανάπτυξη 
της εµπορικής προσέγγισης της ενεργειακής 
απόδοσης µέσω “λευκών πιστοποιητικών”. 

7. Μετά την πρώτη επανεξέταση και 
υποβολή έκθεσης σχετικά µε τον εν λόγω 
στόχο, η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον 
είναι σκόπιµο να υποβάλει πρόταση για 
οδηγία σχετικά µε την περαιτέρω ανάπτυξη 
της εµπορικής προσέγγισης της ενεργειακής 
απόδοσης µέσω “λευκών πιστοποιητικών” 
και µε τη δηµιουργία ενιαίου νοµίσµατος 
για την οικονοµία του άνθρακα όπου είναι 
κατοχυρωµένη η δυνατότητα εµπορίας 
ποικίλων πιστοποιητικών και 
δικαιωµάτων. 

 
Αιτιολόγηση 

 Η πληθώρα πιστοποιητικών, πιστώσεων και δικαιωµάτων δηµιουργεί προβλήµατα κατανόησης 
και επιβραδύνει τη δηµιουργία µιας πραγµατικής οικονοµίας του άνθρακα που θα ήταν 
απαραίτητη για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος. 
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Τροπολογία 9 
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. 

διαγράφεται 

 
Αιτιολόγηση 

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 4, παράγραφος 2. 
 

Τροπολογία 10 
Άρθρο 5, παράγραφος 4, εισαγωγικό µέρος 

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 το άρθρο 4, 
παράγραφος 2, 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: 

 
Αιτιολόγηση 

 Αποσαφηνίζει και προσθέτει κατηγορία παροχής υπηρεσιών µε χαµηλό κόστος κύκλου ζωής.  
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Τροπολογία 11 
Άρθρο 5, παράγραφος 4, στοιχείο (β) 

(β) απαιτήσεις ανά κατηγορία εξοπλισµού 
και οχηµάτων για την αγορά ενεργειακώς 
αποδοτικών εξοπλισµού και οχηµάτων, οι 
οποίες να βασίζονται, κατά περίπτωση, σε 
ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους 
κύκλου ζωής ή συναφείς µεθόδους που 
εξασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα του 
κόστους· 

(β) απαιτήσεις για την αγορά, όταν δεν 
υπάρχουν υπηρεσίες, προϊόντων που 
καταναλώνουν χαµηλή ποσότητα ενέργειας 
στην κατάσταση εφεδρείας και άλλων 
ενεργειακώς αποδοτικών εξοπλισµού και 
οχηµάτων ανά κατηγορία εξοπλισµού και 
οχηµάτων, οι οποίες να βασίζονται, κατά 
περίπτωση, σε ανάλυση ελαχιστοποίησης 
του κόστους κύκλου ζωής ή συναφείς 
µεθόδους που εξασφαλίζουν την 
αποτελεσµατικότητα του κόστους· 

 

Τροπολογία 12 
Άρθρο 5, παράγραφος 4, στοιχείο (γ) 

(γ) απαιτήσεις να αγοράζονται προϊόντα 
που καταναλώνουν χαµηλή ποσότητα 
ενέργειας στην κατάσταση εφεδρείας, οι 
οποίες να βασίζονται, κατά περίπτωση, σε 
ανάλυση ελαχιστοποίησης του κόστους 
κύκλου ζωής ή συναφείς µεθόδους που 
εξασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα του 
κόστους. 

(γ) απαιτήσεις να εξασφαλίζονται 
υπηρεσίες, οι οποίες να βασίζονται, κατά 
περίπτωση, σε ανάλυση ελαχιστοποίησης 
του κόστους κύκλου ζωής ή συναφείς 
µεθόδους που εξασφαλίζουν την 
αποτελεσµατικότητα του κόστους. 

 

Τροπολογία 13 
Άρθρο 6, εισαγωγικό µέρος 

Τα κράτη µέλη καταργούν τα εµπόδια στη 
ζήτηση ενεργειακών υπηρεσιών και 
εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες διανοµής 
ή/και λιανικής πώλησης ενέργειας που 
πωλούν ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, 
τηλεθέρµανση ή/και πετρέλαιο θέρµανσης: 

Τα κράτη µέλη καταργούν τα εµπόδια στη 
ζήτηση ενεργειακών υπηρεσιών και 
εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες διανοµής 
ή/και λιανικής πώλησης ενέργειας που 
πωλούν ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, 
τηλεθέρµανση ή/και πετρέλαιο θέρµανσης 
και οι άλλες εταιρείες που πωλούν ενέργεια 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3, στοιχείο (α): 

 
Αιτιολόγηση 

Πρέπει να περιλαµβάνονται όλες οι µορφές ενέργειας όπως ορίζεται στο άρθρο 3, στοιχείο (α). 
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Τροπολογία 14 
Άρθρο 6, στοιχείο (α) 

(α) προσφέρουν και προωθούν δραστήρια 
ενεργειακές υπηρεσίες ως αναπόσπαστο 
µέρος της διανοµής ή/και των πωλήσεων 
ενέργειας στους πελάτες, είτε άµεσα είτε 
µέσω άλλων παρόχων ενεργειακών 
υπηρεσιών. Οι ενεργειακοί έλεγχοι 
παρέχονται δωρεάν στους πελάτες εφόσον 
το 5% από αυτούς δεν καλύπτεται από 
ενεργειακές υπηρεσίες· 

(α) προσφέρουν και προωθούν δραστήρια 
ενεργειακές υπηρεσίες ως αναπόσπαστο 
µέρος της διανοµής ή/και των πωλήσεων 
ενέργειας στους πελάτες, είτε άµεσα είτε 
µέσω άλλων παρόχων ενεργειακών 
υπηρεσιών. 

 
Αιτιολόγηση 

Το δεύτερο µέρος του στοιχείου (α) διαγράφεται δεδοµένου ότι παραβιάζει την κοινοτική 
νοµοθεσία. 
 

Τροπολογία 15 
Άρθρο 6, στοιχείο (β α) (νέο) 

 (βα) απέχουν από οποιαδήποτε 
δραστηριότητα ενδέχεται να παρακωλύσει 
την ελεύθερη διαµόρφωση των τιµών 
ενέργειας εις βάρος της παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύµατος µε χαµηλή 
κατανάλωση ενέργειας ιδιαίτερα εκτός των 
περιόδων αιχµής και εξασφαλίζουν ότι τα 
τιµολόγια µεταφοράς και διανοµής δεν 
εισάγουν διακρίσεις, αντικατοπτρίζουν το 
κόστος και έχουν σταθερή διάρθρωση. 

 
Αιτιολόγηση 

 Αυτό το νέο στοιχείο µετά το στοιχείο β) αποσκοπεί στο να προλάβει καταστάσεις κατά τις 
οποίες χρησιµοποιείται ασκόπως παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε λιγότερο οικολογικές 
µεθόδους µε σκοπό το εύκολο κέρδος. Τούτο πρέπει να απαγορεύεται προς το συµφέρον τόσο 
των καταναλωτών όσο και του περιβάλλοντος. 
 

Τροπολογία 16 
Άρθρο 6, στοιχείο (γ)  

(γ) παρέχουν τις πληροφορίες σχετικά µε 
τους πελάτες τους τελικής χρήσης οι οποίες 
είναι απαραίτητες για τις διορισµένες αρχές 

(γ) παρέχουν τις πληροφορίες, εάν 
υπάρχουν, σχετικά µε τους πελάτες τους 
τελικής χρήσης οι οποίες είναι απαραίτητες 



 

PA\546281EL.doc 11/17 PE 349.917v01-00  

 EL 

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 να τηρείται η 
ακεραιότητα και την εµπιστευτικότητα των 
εµπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών. 

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 να τηρείται η 
ακεραιότητα και την εµπιστευτικότητα των 
εµπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών. 

 

Τροπολογία 17 
Άρθρο 10, στοιχείο (β)  

(β) το κόστος των επενδύσεων από τις 
εταιρείες διανοµής για την τελική χρήση 
ενέργειας είναι δυνατόν να ανακτηθεί µε 
την ένταξη του κόστους αυτού στα 
τιµολόγια διανοµής, κατά περίπτωση, 
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη 
να εξασφαλιστεί θεµιτός ανταγωνισµός και 
ισότιµες συνθήκες για όλους τους 
παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών. 
Ανάκτηση είναι δυνατόν να επιτρέπεται για 
το κόστος που προκύπτει για την 
εκπλήρωση υποχρεώσεων ενεργειακών 
υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 6 
στοιχείο α), υπό τον όρο ότι το κόστος 
αυτό θεωρείται εύλογο και ανταγωνιστικό 
από την αρµόδια αρχή. 

διαγράφεται 

 
Αιτιολόγηση 

 Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 6, στοιχείο α). Το άρθρο 10, στοιχείο (β) 
παραβιάζει την υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία. 
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Τροπολογία 18 
Άρθρο 12  

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι υφίστανται 
ανεξάρτητα, υψηλής ποιότητας συστήµατα 
ενεργειακών ελέγχων που έχουν σχεδιαστεί 
για τον εντοπισµό δυνητικών µέτρων 
ενεργειακής απόδοσης και αναγκών 
ενεργειακών υπηρεσιών και προετοιµάζουν 
το έδαφος για την υλοποίησή τους. Οι 
έλεγχοι αυτοί πρέπει να προσφέρονται σε 
µικρότερους οικιακούς χρήστες και 
επιχειρήσεις και σε µικρού και µεσαίου 
µεγέθους βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και 
επιχειρήσεις µε σχετικώς υψηλό κόστος 
συναλλαγών. 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι υφίστανται 
ανεξάρτητα, υψηλής ποιότητας συστήµατα 
ενεργειακών ελέγχων που έχουν σχεδιαστεί 
για τον εντοπισµό δυνητικών µέτρων 
ενεργειακής απόδοσης και αναγκών 
ενεργειακών υπηρεσιών και προετοιµάζουν 
το έδαφος για την υλοποίησή τους. Οι 
έλεγχοι αυτοί πρέπει να προσφέρονται σε 
µικρότερους οικιακούς χρήστες και 
επιχειρήσεις και σε µικρού και µεσαίου 
µεγέθους βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και 
επιχειρήσεις µε σχετικώς υψηλό κόστος 
συναλλαγών· εφαρµόζεται το Σύστηµα 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Ενεργειακής 
Απόδοσης (E2MAS), όπου αυτό είναι 
δυνατόν. 

 
Αιτιολόγηση 

 Πρέπει να εφαρµόζεται "επί παραγγελία" µέσο αποτίµησης και βελτιστοποίησης της χρήσης 
ενέργειας των µικρού µεγέθους βιοµηχανικών και εµπορικών καταναλωτών για να 
εξασφαλισθεί εναρµονισµένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ. 
 

Τροπολογία 19 
Άρθρο 12α (νέο) 

 Άρθρο 12α 
∆ιατάξεις για τον τοµέα των µεταφορών 

 Τα άρθρα 6 έως 9, 11 και 12 εφαρµόζονται, 
τηρουµένων των αναλογιών, στον τοµέα 
των µεταφορών.  

 
 

Ιδιαίτερα, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 
όλα τα διυλιστήρια, οι εταιρείες διανοµής 
και/ή λιανικής πώλησης καυσίµων: 

 - απέχουν από τη χρήση εµπορικού υλικού 
που ενδέχεται να παρακωλύσει την 
εξοικονόµηση ενέργειας· και 

 - περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που 
εµφαίνονται στο άρθρο 13, παράγραφος 3 
(δ) και (ε) σε όλο το εµπορικό υλικό τους. 
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Αιτιολόγηση 

 Η πρόταση της Επιτροπής δεν εξετάζει επαρκώς τον τοµέα των µεταφορών µολονότι αυτός 
αποτελεί τη µεγαλύτερη αυξανόµενη πηγή εκποµπών αερίων φαινοµένου θερµοκηπίου στην 
Κοινότητα. 
 

Τροπολογία 20 
Άρθρο 12β (νέο) 

 Άρθρο 12β 
Μετατροπή ενέργειας και εξοπλισµού που 
καταναλώνει ενέργεια 

 
 

Το αργότερο δύο έτη από την έγκριση 
αυτής της Οδηγίας η Επιτροπή αποτιµά σε 
ποια έκταση η ενεργειακή απόδοση 
επιτυγχάνεται ή µπορεί να επιτευχθεί 
περαιτέρω µέσω µετατροπών ενέργειας και 
εγκαταστάσεων, όπως µεταστροφή από 
ατοµικούς λέβητες σε περιφερειακές 
µονάδες θέρµανσης ή µεταστροφή ορυκτές 
πηγές ενέργειας σε ανανεώσιµες µορφές 
ενέργειας. 

 Αυτή η αποτίµηση χρησιµοποιείται ως 
επιπρόσθετο µέσο για να επιδιώξουν τα 
κράτη µέλη µεγαλύτερο δυναµικό 
εξοικονοµήσεων και οικολογικά οφέλη 
κατά την επίτευξη των στόχων τους όσον 
αφορά τις εξοικονοµήσεις ενέργειας. 

 
Αιτιολόγηση 

 Η µετατροπή ενέργειας και εξοπλισµού που καταναλώνει ενέργεια εµπερικλείει δυναµικό για 
τεράστιες εξοικονοµήσεις ενέργειας. Η αποτίµηση βοηθάει τα κράτη µέλη σε επίπεδο ΕΕ να 
κατευθύνουν τις δράσεις απόδοσης και προς τον τοµέα αυτό προκειµένου να αξιοποιήσουν 
πλήρως το δυναµικό του.  
 

Τροπολογία 21 
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 

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 εάν είναι 
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τιµές, οι οποίοι αποδίδουν ακριβώς την 
πραγµατική ενεργειακή κατανάλωση του 
πελάτη και την πραγµατική διάρκεια 
χρήσης· 

αποτελεσµατικοί ως προς το κόστος, σε 
ανταγωνιστικές τιµές, οι οποίοι αποδίδουν 
ακριβώς την πραγµατική ενεργειακή 
κατανάλωση του πελάτη και, για την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, την 
πραγµατική διάρκεια χρήσης· 

 
Αιτιολόγηση 

 ∆ιευκρινιστική τροπολογία. Βλέπε επίσης αιτιολόγηση στην τροπολογία 4 επί του άρθρου 3 
σχετικά µε την "παρεχόµενη µέσω δικτύου ενέργεια". 
 

Τροπολογία 22 
Άρθρο 13, παράγραφος 3, εισαγωγικό µέρος 

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι:  
στους ή µαζί µε τους λογαριασµούς, τις 
συµβάσεις, τις συναλλαγές, τις αποδείξεις σε 
σταθµούς διανοµής και σε διαφηµιστικό 
υλικό, όλοι οι διανοµείς ή/και εταιρείες 
λιανικής πώλησης διαθέτουν στους τελικούς 
καταναλωτές τις ακόλουθες πληροφορίες: 

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι:  
στους ή µαζί µε τους λογαριασµούς, τις 
συµβάσεις, τις συναλλαγές, τις αποδείξεις σε 
σταθµούς διανοµής, τα αντίγραφα 
τραπεζικών λογαριασµών και σε 
διαφηµιστικό υλικό, όλοι οι διανοµείς ή/και 
εταιρείες λιανικής πώλησης διαθέτουν στους 
τελικούς καταναλωτές τις ακόλουθες 
πληροφορίες µε τρόπο σαφή και 
κατανοητό: 

 

Τροπολογία 23 
Άρθρο 13, παράγραφος 3, στοιχείο (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 
προηγούµενη περίοδο και/ή κατά την ίδια 
περίοδο του προηγουµένου έτους, υπό 
µορφή γραφήµατος, χρησιµοποιώντας κατά 
περίπτωση διόρθωση για βαθµοηµέρες· 

 
Αιτιολόγηση 

 Μπορεί να είναι απαραίτητο να λαµβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες. Ενίοτε ενδείκνυται 
περισσότερο να γίνονται συγκρίσεις µε προηγούµενες περιόδους ενώ το προηγούµενο έτος 
µπορεί να είναι πολύ µακρινό για να υποκινήσει αλλαγές συµπεριφοράς. 
 



 

PA\546281EL.doc 15/17 PE 349.917v01-00  

 EL 

Τροπολογία 24 
Άρθρο 13, παράγραφος 3, στοιχείο (γ) 

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

(γ) συγκρίσεις σχετικά µε τον µέσο 
κανονικό ή συγκρίσιµο χρήστη ενέργειας 
της ιδίας κατηγορίας και µε τον µέσο 
κανονικό ή συγκρίσιµο χρήστη ενέργειας 
της από οικολογική άποψη πλέον 
αποδοτικής κατηγορίας υποκατάστασης· 

 
Αιτιολόγηση 

Αποσκοπεί στο να παράσχει στον καταναλωτή ενηµέρωση σχετικά µε την καλύτερη εναλλακτική 
κατηγορία. 
 

Τροπολογία 25 
Άρθρο 13, παράγραφος 3, στοιχείο (δ) 

(δ) τις περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως π.χ. 
CO2, της ενέργειας που διανέµεται ή 
πωλείται για κατανάλωση· 

(δ) τις περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως π.χ. 
CO2, της ενέργειας που διανέµεται ή 
πωλείται για κατανάλωση µε συγκρίσεις µε 
στόχο κατά κεφαλή. Η πληροφορία αυτή 
πρέπει να περιγράφει τον αντίκτυπο της 
επιλογής του καταναλωτή (π.χ. 
εξοικονοµήσεις) και τον αντίκτυπο της 
επιλογής του διανοµέα (π.χ. αλλαγή 
καυσίµων) ξεχωριστά· 

 
Αιτιολόγηση 

 Αποσκοπεί στο να παράσχει συγκριτικές πληροφορίες σχετικά µε τη µεµονωµένη προσαύξηση 
CΟ2 σε σύγκριση µε τον στόχο κατά κεφαλή. Μπορεί να είναι απαραίτητο να εµφαίνεται 
χωριστά η επιλογή του καταναλωτή από τη συµπεριφορά των διανοµέων. 
 

Τροπολογία 26 
Άρθρο 13, παράγραφος 3, στοιχείο (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, 
συγκριτικά χαρακτηριστικά τελικών 
χρηστών καθώς και τεχνικές προδιαγραφές 
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για τον εξοπλισµό που καταναλώνει 
ενέργεια, περιλαµβανοµένου του πιθανού 
εξοπλισµού συντελεστή 4 που διατίθεται 
στην αγορά. 

 
Αιτιολόγηση 

"Συντελεστής 4" σηµαίνει νέες τεχνολογίες που εισάγονται επί του παρόντος στην αγορά που 
εξοικονοµούν ενέργεια µε βελτιωµένη απόδοση για λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.  
 

Τροπολογία 27 
Άρθρο 13, παράγραφος 3α (νέα) 

 3α. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου τα κράτη µέλη συγκεντρώνουν και 
επεξεργάζονται τις πληροφορίες που 
συλλέγουν βάσει του άρθρου 6, στοιχείο γ) 
και άλλες απαραίτητες πληροφορίες και τις 
παρέχουν ατελώς σε όλους τους διανοµείς, 
λιανοπωλητές και/ή άλλους παρόχους 
ενεργειακών υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία 28 
Άρθρο 14, παράγραφος 3α (νέα) 

 3α. Το αργότερο δύο έτη από την έγκριση 
αυτής της Οδηγίας η Επιτροπή δηµοσιεύει 
αποτίµηση του αντικτύπου κόστους-
ωφελείας που εξετάζει τις σχέσεις µεταξύ 
προτύπων, κανονισµών, πολιτικών και 
µέτρων της ΕΕ σχετικά µε την ενεργειακή 
απόδοση κατά την τελική χρήση.  

 

Τροπολογία 29 
Παράτηµα ΙΙΙ, παράγραφος 1, στοιχείο (δ) 

δ) φωτισµός (π.χ. νέοι αποδοτικοί 
λαµπτήρες και στραγγαλιστικά πηνία, 
ψηφιακά συστήµατα ελέγχου, κλπ.)· 

δ) φωτισµός (π.χ. νέοι αποδοτικοί 
λαµπτήρες και στραγγαλιστικά πηνία, 
ψηφιακά συστήµατα ελέγχου, χρήση 
ανιχνευτών κίνησης εικοσιτετραώρου 
φωτισµού σε εµπορικά κτίρια, κλπ.)· 
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Τροπολογία 30 
Παράτηµα ΙΙΙ, παράγραφος 1, στοιχείο (ζ) 

ζ) διεργασίες µεταποίησης προϊόντων (π.χ. 
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση 
συµπιεσµένου αέρα, συµπυκνωµάτων και 
διακοπτών και βαλβίδων, χρήση αυτοµάτων 
και ολοκληρωµένων συστηµάτων, 
αποτελεσµατικές καταστάσεις εφεδρείας, 
κλπ.)· 

ζ) διεργασίες µεταποίησης προϊόντων (π.χ. 
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση 
συµπιεσµένου αέρα, συµπυκνωµάτων και 
διακοπτών και βαλβίδων, χρήση αυτοµάτων 
και ολοκληρωµένων συστηµάτων, 
αποτελεσµατικές καταστάσεις εφεδρείας, 
κλπ.)· εξέταση του κύκλου ζωής και 
επεξεργασίες πληροφοριών για προϊόντα 
που κατασκευάζονται σε αλυσίδες 
παραγωγής και υπεργολαβία, ιδιαίτερα για 
τις ΜΜΕ· 

 

Τροπολογία 31 
Παράτηµα ΙΙΙ, παράγραφος 1, στοιχείο (ια), παύλα 6α (νέα) 

 - πολιτικές και µέτρα που προωθούν τη 
χρήση των δηµοσίων µεταφορών. 

 

Τροπολογία 32 
Παράτηµα ΙΙΙ, παράγραφος 1, στοιχείο (ιβ), παύλα 4α (νέα) 

 - ευφυή συστήµατα διοδίων για ιδιωτικές 
µεταφορές που συνίστανται σε 
εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους 
και εποµένως βελτιστοποίηση της χρήσης 
των οδών.  

 

Τροπολογία 33 
Παράρτηµα III, παράγραφος 2, παύλα 3α (νέα) 

 - µέτρα αποτελεσµατικότητας της 
δηµόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών 
που βελτιώνουν άµεσα την ενεργειακή 
απόδοση καθώς και µέτρα όπως εφαρµογή 
της τεχνολογίας της πληροφορίας στην 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση που µειώνουν 
εµµέσως την κατανάλωση ενέργειας. 
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