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(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο
της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

EL

18.6.2010

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 153/1

I
(Νομοθετικές πράξεις)

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2010/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Μαΐου 2010
για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια
προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά
(αναδιατύπωση)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ περιορίζεται
στις οικιακές συσκευές. Από την ανακοίνωση της Επιτροπής,
της 16ης Ιουλίου 2008, σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη
βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομη
χανική πολιτική προκύπτει ότι η επέκταση του πεδίου εφαρ
μογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ σε συνδεόμενα με την ενέρ
γεια προϊόντα, η χρήση των οποίων έχει σημαντικό άμεσο ή
έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας, θα μπορούσε
να ενισχύσει τις δυνητικές συνέργειες μεταξύ υφιστάμενων
νομοθετικών μέτρων, και ιδίως με την οδηγία 2009/125/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Οκτωβρίου 2009, για θέσπιση πλαισίου για τον καθο
ρισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα
προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (5). Η παρούσα οδηγία
δεν θα πρέπει να προδικάζει την εφαρμογή της οδηγίας
2009/125/ΕΚ. Μαζί με την εν λόγω οδηγία και άλλες πρά
ξεις της Ένωσης, η παρούσα οδηγία αποτελεί μέρος ευρύτε
ρου νομοθετικού πλαισίου και, με γνώμονα την ολιστική
προσέγγιση, οδηγεί σε περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας
και περιβαλλοντικά οφέλη.

(3)

Στα συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβου
λίου της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007 υπογραμμίστηκε η
ανάγκη για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην Ένωση
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εξοικονόμησης κατά
20 % όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας στην Ένωση
έως το 2020, τέθηκαν στόχοι για την ανάπτυξη ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας ανά την ΕΕ και για τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και ζητήθηκε η πλήρης και ταχεία
υλοποίηση των κύριων στοιχείων της ανακοίνωσης της Επι
τροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2006, με τίτλο «Σχέδιο δρά
σης για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση του δυναμι
κού». Στο σχέδιο δράσης υπογραμμίζονται οι τεράστιες
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των προϊ
όντων.

(4)

Η βελτίωση της απόδοσης των συνδεόμενων με την ενέργεια
προϊόντων μέσω ενημερωμένης επιλογής του καταναλωτή
είναι γενικά προς όφελος της οικονομίας της ΕΕ.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το
άρθρο 194 παράγραφος 2,
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής (1),
Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμ
βρίου 1992, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και
λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση
και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα
προϊόντα (3), έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά (4). Δεδομένου
ότι πρέπει να επέλθουν περαιτέρω τροποποιήσεις, είναι σκό
πιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω
οδηγίας.

(1) ΕΕ C 228 της 22.9.2009, σ. 90.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2009 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα), θέση του Συμβουλίου
σε πρώτη ανάγνωση της 14ης Απριλίου 2010 (δεν έχει δημοσιευθεί
ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα), θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 18ης Μαΐου 2010 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφη
μερίδα).
(3) ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16.
(4) Βλέπε παράρτημα Ι, μέρος Α.

(5) ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.

L 153/2

(5)

(6)
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Η παροχή επακριβών, εύστοχων και συγκρίσιμων πληροφο
ριακών στοιχείων για την ενεργειακή κατανάλωση των συν
δεόμενων με την ενέργεια προϊόντων θα πρέπει να επηρεάσει
τις επιλογές των τελικών χρηστών υπέρ των προϊόντων που
είναι λιγότερο ενεργειοβόρα ή που συνδέονται έμμεσα με
την κατανάλωση λιγότερης ενέργειας ή άλλων βασικών
πόρων και, κατά συνέπεια, να οδηγήσει τους κατασκευαστές
να λάβουν μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
και άλλων βασικών πόρων από τα προϊόντα που παράγουν.
Θα πρέπει επίσης να παροτρύνει, εμμέσως, την ορθολογική
χρήση των προϊόντων αυτών με σκοπό τη συμβολή στην
υλοποίηση του στόχου ενεργειακής απόδοσης 20 % της
ΕΕ. Εφόσον δεν υπάρχουν αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία,
η λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς δεν θα επιτύχει,
μόνη της, την προαγωγή της ορθολογικής χρήσης της ενέρ
γειας και άλλων βασικών πόρων όσον αφορά τα εν λόγω
προϊόντα.
Θα πρέπει να υπενθυμισθεί ότι υπάρχει ενωσιακή και εθνική
νομοθεσία που παρέχει ορισμένα δικαιώματα στους κατανα
λωτές σε σχέση με αγοραζόμενα προϊόντα, όπως μεταξύ
άλλων αντιπαροχή ή ανταλλαγή προϊόντων.

(7)

Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει κατάλογο προτεραι
ότητας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων, τα
οποία θα μπορούσαν να καλυφθούν από κατ’ εξουσιοδότηση
πράξη δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Ο κατάλογος αυτός
θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εργασίας
που προβλέπει η οδηγία 2009/125/ΕΚ.

(8)

O ρόλος της πληροφόρησης στη λειτουργία των δυνάμεων
της αγοράς είναι πρωταρχικός και, προς τούτο, επιβάλλεται
να καθιερωθεί ομοιόμορφη ετικέτα για όλα τα προϊόντα του
αυτού τύπου, να παρέχονται στους δυνητικούς αγοραστές
τυποποιημένες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
το ενεργειακό κόστος και την κατανάλωση άλλων βασικών
πόρων από αυτά τα προϊόντα, καθώς και να ληφθούν μέτρα
προκειμένου οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται και στους
δυνητικούς τελικούς χρήστες οι οποίοι δεν βλέπουν το
προϊόν εκτεθειμένο και συνεπώς αδυνατούν να δουν την
ετικέτα. Προκειμένου να είναι αποτελεσματική και επιτυχής,
η ετικέτα πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα από τους τελικούς
χρήστες και να είναι απλή και συνοπτική. Για τον σκοπό
αυτό, η υπάρχουσα μορφή της ετικέτας θα πρέπει να επιλε
γεί ως η βάση για την ενημέρωση των τελικών χρηστών
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Οι
μετρήσεις όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και τα
υπόλοιπα δεδομένα που αφορούν τα προϊόντα θα πρέπει
να διενεργούνται σύμφωνα προς εναρμονισμένα πρότυπα
και μεθόδους.

(9)

Όπως επισημαίνεται στην αξιολόγηση επιπτώσεων της Επι
τροπής, η οποία συνοδεύει την πρότασή της για την έκδοση
της παρούσας οδηγίας, το σύστημα ενεργειακής επισήμανσης
έχει χρησιμεύσει ως πρότυπο σε διάφορες χώρες του
κόσμου.

(10)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τη
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, ιδίως όσον αφορά
τις ευθύνες των προμηθευτών και των εμπόρων, και να περι
λαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες στην ανά τετραετία
έκθεση που υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.
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(11)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για
τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας
της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων (1)
περιλαμβάνει γενικές διατάξεις για την εποπτεία την αγοράς
σε σχέση με την εμπορία των προϊόντων. Για να επιτευχθεί ο
στόχος της, η παρούσα οδηγία προβλέπει εν προκειμένω
λεπτομερέστερες διατάξεις. Οι διατάξεις αυτές συνάδουν με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(12)

Η καθιέρωση πλήρως προαιρετικού συστήματος ενδέχεται να
οδηγήσει στην επισήμανση ή την παροχή ομοιόμορφων πλη
ροφοριών για ορισμένα μόνον από τα προϊόντα, με κίνδυνο
να προκληθεί ενδεχομένως σύγχυση ή ακόμα και παραπλά
νηση στον τελικό χρήστη. Κατά συνέπεια, με το παρόν
σύστημα θα πρέπει να εξασφαλισθεί για όλα τα σχετικά
προϊόντα πληροφόρηση για την κατανάλωση ενέργειας και
άλλων βασικών πόρων με επισήμανση και ομοιόμορφα πλη
ροφοριακά δελτία όσον αφορά το προϊόν.

(13)

Η χρήση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων έχει
άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ποικίλων μορ
φών ενέργειας, με σημαντικότερες την ηλεκτρική ενέργεια
και το φυσικό αέριο. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, επομέ
νως, να διέπει τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που
έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέρ
γειας κάθε μορφής κατά τη χρήση.

(14)

Τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που έχουν σημα
ντικό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας
ή, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση και
εφόσον υπάρχουν σοβαρά περιθώρια βελτίωσης της αποδο
τικότητάς τους θα πρέπει να διέπονται από κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξη, όταν η παροχή πληροφοριών μέσω επισήμανσης
μπορεί να παροτρύνει τους τελικούς χρήστες να αγοράζουν
αποδοτικότερα προϊόντα.

(15)

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης όσον αφορά την
κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδια
σμού και δεδομένου ότι η συνολική ενέργεια που κατανα
λώνουν τα προϊόντα αναμένεται να συνεχίσει πιο μακροπρό
θεσμα να αυξάνεται, οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει
της παρούσας οδηγίας θα μπορούσαν επίσης κατά περίπτωση
να προβάλλουν έντονα στην ετικέτα τη μεγάλη ενεργειακή
κατανάλωση του προϊόντος.

(16)

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει πολιτική δημόσιων
προμηθειών βάσει της οποίας οι αναθέτουσες αρχές υποχρε
ούνται να προμηθεύονται ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα.
Ορισμένα κράτη μέλη έχουν επίσης καθιερώσει κίνητρα για
ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα. Τα κριτήρια επιλεξιμότη
τας των προϊόντων για τις δημόσιες προμήθειες ή τα κίνητρα
είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών
μελών. Η αναφορά σε κατηγορίες επιδόσεων ως επίπεδα για
συγκεκριμένα προϊόντα, όπως ορίζεται στις κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεις δυνάμει της παρούσας οδηγίας, μπορεί να
μειώσει τον κατακερματισμό των δημόσιων προμηθειών και
των κινήτρων και να διευκολύνει την υιοθέτηση αποδοτικών
προϊόντων.

(1) ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.
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(17)

(18)

(19)

(20)
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Τα κίνητρα που μπορούν να παρέχουν τα κράτη μέλη για
την προώθηση αποδοτικών προϊόντων ίσως συνιστούν κρα
τική ενίσχυση. Η παρούσα οδηγία δεν προδικάζει την έκβαση
οιασδήποτε μελλοντικής διαδικασίας για κρατικές ενισχύσεις
η οποία είναι δυνατόν να κινηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 107
και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣλΕΕ) σε σχέση με τα κίνητρα αυτά και δεν θα
πρέπει να διέπει φορολογικά και δημοσιονομικά θέματα.
Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν τι χαρακτήρα
θα έχουν τα κίνητρα αυτά.
Η προώθηση ενεργειακώς αποδοτικών προϊόντων μέσω επι
σήμανσης, δημόσιων προμηθειών ή κινήτρων δεν θα πρέπει
να αποβαίνει εις βάρος των συνολικών περιβαλλοντικών τους
επιδόσεων και της λειτουργίας τους.
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της
ΣλΕΕ, σε σχέση με την επισήμανση και τις ομοιόμορφες
πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασι
κών πόρων από συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα κατά
τη χρήση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές
εργασίες της, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων σε
επίπεδο εμπειρογνωμόνων.
Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά προς το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύνθεση, η οποία θα
καλύπτει την ΕΕ και τα κράτη μέλη αυτοτελώς, των εκθέσεων
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις δραστηριό
τητες επιβολής της εφαρμογής και το επίπεδο συμμόρφωσης
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

(21)

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευθύνη της προσαρμογής
των κατηγοριών επισήμανσης, προκειμένου να υπάρχει δυνα
τότητα πρόβλεψης για τη βιομηχανία και να είναι δυνατή η
κατανόηση από τους καταναλωτές.

(22)

Σε διαφορετικό βαθμό αναλόγως του προϊόντος για το οποίο
πρόκειται, η τεχνολογική εξέλιξη και η δυνατότητα πρόσθε
της και σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας ενδέχεται να
καθιστούν αναγκαία τη διαφοροποίηση προϊόντων και να
δικαιολογούν επανεξέταση των κατηγοριών. Η επανεξέταση
αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερα τη δυνατότητα
αναβάθμισης. Η επανεξέταση θα πρέπει να διεξάγεται με τον
ταχύτερο δυνατό ρυθμό όσον αφορά προϊόντα τα οποία
λόγω των πολύ καινοτόμων χαρακτηριστικών τους μπορούν
να συμβάλλουν πολύ στην ενεργειακή απόδοση.

(23)

Όταν το 2012 η Επιτροπή επανεξετάσει την πρόοδο και
υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης
για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη
βιομηχανική πολιτική, θα αναλύσει ειδικότερα κατά πόσο
χρειάζεται περαιτέρω δράση για τη βελτίωση των ενεργει
ακών και περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων, όπως
λόγου χάριν η δυνατότητα να παρέχονται στους καταναλω
τές πληροφορίες για το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα
στα προϊόντα ή για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊ
όντων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
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(24)

Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό
δίκαιο θα πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν
τροποποιήσεις ουσίας σε σύγκριση με την οδηγία
92/75/ΕΟΚ. Η υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο
των διατάξεων που δεν τροποποιούνται απορρέει από την
οδηγία 92/75/ΕΟΚ.

(25)

Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας, θα πρέπει να προσπαθούν να αποφεύγουν τη
θέσπιση μέτρων που θα μπορούσαν να επιβάλλουν αδικαιο
λόγητα γραφειοκρατικές και επαχθείς υποχρεώσεις στους
ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς, και ιδίως στις μικρο
μεσαίες επιχειρήσεις.

(26)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις
των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης
στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής της οδηγίας
92/75/ΕΟΚ.

(27)

Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας
για τη βελτίωση της νομοθεσίας (1), τα κράτη μέλη παρο
τρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος
της Ένωσης, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι απεικονί
ζουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία μεταξύ της
παρούσας οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό
δίκαιο, και να τους δημοσιοποιούν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1.
Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται πλαίσιο για την εναρμό
νιση των εθνικών μέτρων παροχής πληροφοριών στους τελικούς
χρήστες, ιδίως μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορ
φων πληροφοριών σχετικά με το προϊόν, όσον αφορά την κατανά
λωση ενέργειας και κατά περίπτωση άλλων βασικών πόρων κατά τη
χρήση, και συμπληρωματικών πληροφοριών για συνδεόμενα με την
ενέργεια προϊόντα έτσι ώστε οι τελικοί χρήστες να μπορούν να
επιλέγουν αποδοτικότερα προϊόντα.
2.
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε συνδεόμενα με την ενέρ
γεια προϊόντα που έχουν σημαντικό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην
κατανάλωση ενέργειας και, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων
κατά τη χρήση.
3.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

α) σε μεταχειρισμένα προϊόντα·
β) σε μέσα μεταφοράς προσώπων ή εμπορευμάτων·
γ) στην ενδεικτική πινακίδα ή το ισοδύναμο σήμα που τίθεται στα
προϊόντα για λόγους ασφαλείας.
(1) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
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χρήση ετικέτας, κατά τρόπο μη προβλεπόμενο από την
παρούσα οδηγία ή από τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

Άρθρο 3
α)

«συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν» ή «προϊόν»: κάθε προϊόν
που, κατά τη χρήση του, έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση
ενέργειας και διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε λειτουρ
γία στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τα
οποία προορίζονται να ενσωματωθούν σε συνδεόμενα με την
ενέργεια προϊόντα που εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία, τα
οποία διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε λειτουργία
ως μεμονωμένα εξαρτήματα για τελικούς χρήστες και των
οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορούν να αξιολογού
νται με ανεξάρτητο τρόπο·

β)

«δελτίο»: ο τυποποιημένος πίνακας πληροφοριών σχετικών με
το προϊόν·

γ)

«άλλοι βασικοί πόροι»: το νερό, τα χημικά προϊόντα ή όποια
άλλη ουσία καταναλώνει το προϊόν κατά την κανονική του
χρήση·

δ)

«συμπληρωματικές πληροφορίες»: οι πληροφορίες σχετικά με
την απόδοση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος οι οποίες
αφορούν την κατανάλωση ενέργειας ή άλλων βασικών πόρων ή
βοηθούν στην εκτίμησή της με βάση μετρήσιμα δεδομένα·

ε)

«άμεσος αντίκτυπος»: ο αντίκτυπος προϊόντων που πραγματικά
καταναλώνουν ενέργεια κατά τη χρήση·

στ) «έμμεσος αντίκτυπος»: ο αντίκτυπος προϊόντων που δεν κατα
ναλώνουν ενέργεια, αλλά συμβάλλουν στη διατήρηση της ενέρ
γειας κατά τη χρήση·
ζ)

«έμπορος»: ο λιανοπωλητής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
πωλεί, μισθώνει, προσφέρει για μίσθωση-αγορά ή εκθέτει προϊ
όντα προοριζόμενα για τελικούς χρήστες·

η)

«προμηθευτής»: ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντι
πρόσωπός του στην Ένωση, ή ο εισαγωγέας που διαθέτει ή
θέτει σε λειτουργία το προϊόν στην αγορά της Ένωσης. Όταν
δεν υπάρχουν οι ανωτέρω, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
διαθέτει ή θέτει σε λειτουργία στην αγορά προϊόντα που εμπί
πτουν στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας θεωρείται προμη
θευτής·

θ)

«διάθεση στην αγορά»: κυκλοφορία, για πρώτη φορά, προϊ
όντος στην αγορά της Ένωσης, με στόχο τη διανομή ή τη
χρήση του στην Ένωση, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν,
και ανεξάρτητα από την τεχνική πώλησης·

ι)

«θέση σε λειτουργία»: η πρώτη χρήση προϊόντος από τον εντός
της Ένωσης τελικό χρήστη προς τον σκοπό για τον οποίο
προορίζεται·

κ)

«αναρμόδια χρήση της ετικέτας»: η μη εγκεκριμένη από τις
αρχές κράτους μέλους ή από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ευθύνες των κρατών μελών
1.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α) οι προμηθευτές και οι έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο
έδαφός τους εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν από
τα άρθρα 5 και 6·

β) όσον αφορά τα προϊόντα που εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία,
απαγορεύεται η επίθεση ετικετών, σημάτων, σύμβολων ή επιγρα
φών που δεν είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας και των αντίστοιχων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, εφό
σον η τοποθέτησή τους ενδέχεται να παραπλανήσει ή να οδη
γήσει σε σύγχυση τους τελικούς χρήστες όσον αφορά την κατα
νάλωση ενέργειας ή, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων
κατά τη χρήση·

γ) η καθιέρωση του συστήματος ετικετών και δελτίων σχετικά με
την κατανάλωση ή τη διατήρηση ενέργειας συνδυάζεται με ενη
μερωτικές εκστρατείες εκπαιδευτικού και διαφημιστικού χαρα
κτήρα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της
υπευθυνότερης χρήσης της ενέργειας εκ μέρους των τελικών
χρηστών·

δ) λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να παρακινηθούν οι σχετικές
εθνικές ή περιφερειακές αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρ
μογή της παρούσας οδηγίας να συνεργάζονται και να ανταλλάσ
σουν πληροφορίες μεταξύ τους και με την Επιτροπή, με σκοπό
να διευκολύνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η διοι
κητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών αξιοποιούν,
στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας,
είναι οικονομικά συμφέρουσες και μπορούν να υποστηρίζονται
από σχετικά προγράμματα της ΕΕ. Στο πλαίσιο της εν λόγω
συνεργασίας διασφαλίζεται, όπου απαιτείται, η ασφάλεια και
το απόρρητο της επεξεργασίας και η προστασία των ευαίσθητων
πληροφοριών που διαβιβάζονται κατά τη διαδικασία. Η Επιτροπή
λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ώστε να ενθαρρύνει τη συνεργασία
μεταξύ κρατών μελών και να συμβάλει σε αυτήν κατά τα ανα
φερόμενα στο παρόν σημείο.

2.
Εφόσον κράτος μέλος διαπιστώνει ότι προϊόν δεν συμμορφώ
νεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και των
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεών της για την ετικέτα και το δελτίο, ο
προμηθευτής υποχρεούται να φροντίσει για τη συμμόρφωση του
προϊόντος με τις εν λόγω απαιτήσεις υπό αποτελεσματικούς και
αναλογικούς όρους που θέτει το κράτος μέλος.

Εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι προϊόν δεν συμμορφώνεται,
το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα
και τα μέτρα που προορίζονται για τη διασφάλιση της συμμόρφω
σης εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, συνεκτιμώντας την
προξενούμενη βλάβη.

18.6.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εφόσον συνεχισθεί η μη συμμόρφωση, το οικείο κράτος μέλος
αποφασίζει να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση του εν
λόγω προϊόντος στην αγορά ή/και τη θέση του σε λειτουργία ή
εξασφαλίζει την απόσυρσή του από την αγορά. Σε περίπτωση από
συρσης του προϊόντος από την αγορά ή απαγόρευσης της διάθεσής
του στην αγορά, ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή και τα άλλα
κράτη μέλη.

3.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά τετραετία έκθεση στην Επι
τροπή που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότη
τες επιβολής και το επίπεδο συμμόρφωσης στο έδαφός τους.

Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τις λεπτομέρειες του κοινού
περιεχομένου της εν λόγω έκθεσης με τον καθορισμό κατευθυντή
ριων γραμμών.
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Άρθρο 5
Ευθύνες των προμηθευτών
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α) οι προμηθευτές που διαθέτουν στην αγορά ή θέτουν σε λει
τουργία προϊόντα τα οποία διέπονται από κατ’ εξουσιοδότηση
πράξη παρέχουν ετικέτα και δελτίο σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία και την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·

β) οι προμηθευτές καταρτίζουν επαρκή τεχνικό φάκελο ώστε να
επιτρέπεται η εκτίμηση της ακρίβειας των πληροφοριών που
περιλαμβάνονται στην ετικέτα και στο δελτίο. Ο τεχνικός φάκε
λος περιλαμβάνει:

i) γενική περιγραφή του προϊόντος,
4.
Η Επιτροπή διαβιβάζει τακτικά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο και το Συμβούλιο, χάριν ενημέρωσης, σύνθεση των εκθέσεων
αυτών.

Άρθρο 4
Απαιτήσεις για ενημέρωση
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α) οι πληροφορίες για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας,
άλλων μορφών ενέργειας και, ανάλογα με την περίπτωση,
άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση, καθώς και οι συμπληρω
ματικές πληροφορίες, παρέχονται στους τελικούς χρήστες σύμ
φωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει
της παρούσας οδηγίας, μέσω δελτίου και ετικέτας σχετικών με
τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται προς πώληση, μίσθωση,
μίσθωση-αγορά ή εκτίθενται προοριζόμενα για τελικούς χρήστες,
άμεσα ή έμμεσα, με οποιοδήποτε μέσο τηλεπώλησης, συμπερι
λαμβανομένου του διαδικτύου·

β) οι κατά το στοιχείο α) πληροφορίες παρέχονται, όσον αφορά
ενσωματωμένα ή εγκατεστημένα προϊόντα, μόνο εφόσον τούτο
απαιτείται από την εφαρμοστέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη·

γ) οιαδήποτε διαφήμιση συγκεκριμένου τύπου συνδεόμενων με την
ενέργεια προϊόντων που διέπονται από κατ’ εξουσιοδότηση
πράξη δυνάμει της παρούσας οδηγίας περιλαμβάνει, εφόσον
παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια ή με την
τιμή, μνεία της ενεργειακής κατηγορίας του προϊόντος·

δ) οιοδήποτε τεχνικό διαφημιστικό υλικό για συνδεόμενα με την
ενέργεια προϊόντα, το οποίο περιγράφει τις ειδικές τεχνικές
παραμέτρους του προϊόντος, ήτοι τα τεχνικά εγχειρίδια και τα
φυλλάδια κατασκευαστών, είτε είναι έντυπα είτε διαθέσιμα στο
διαδίκτυο, παρέχει στους τελικούς χρήστες τις απαραίτητες πλη
ροφορίες όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή περιλαμβάνει
μνεία της ενεργειακής κατηγορίας του προϊόντος.

ii) όπου χρειάζεται, αποτελέσματα των εκτελεσθέντων υπολογι
σμών σχεδιασμού,

iii) εκθέσεις για τις δοκιμές, εφόσον υπάρχουν, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται και εκείνες που διεξάγονται από
αρμόδιους κοινοποιημένους οργανισμούς, όπως ορίζονται
βάσει άλλης νομοθεσίας της Ένωσης,

iv) όταν οι τιμές χρησιμοποιούνται για παρεμφερή μοντέλα, τις
παραπομπές που επιτρέπουν τον προσδιορισμό των εν λόγω
μοντέλων.

Για τον σκοπό αυτό, οι προμηθευτές μπορούν να χρησιμοποι
ούν τον φάκελο που ήδη έχει καταρτισθεί βάσει των απαιτή
σεων της οικείας νομοθεσίας της Ένωσης·

γ) οι προμηθευτές διατηρούν διαθέσιμο προς παρακολούθηση τον
τεχνικό φάκελο για χρονικό διάστημα που λήγει πέντε έτη από
την κατασκευή του τελευταίου σχετικού προϊόντος.

Κατόπιν αιτήματος, οι προμηθευτές θέτουν στη διάθεση των
αρχών παρακολούθησης της αγοράς των κρατών μελών και
της Επιτροπής ηλεκτρονική έκδοση του τεχνικού φακέλου
εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή αίτησης της
αρμόδιας αρχής κράτους μέλους ή της Επιτροπής·

δ) όσον αφορά τις ετικέτες και τις πληροφορίες για τα προϊόντα,
οι προμηθευτές διαθέτουν δωρεάν τις απαραίτητες ετικέτες
στους εμπόρους.

Χωρίς να θίγεται η δυνατότητα των προμηθευτών να επιλέγουν
το σύστημα παράδοσης των ετικετών, οι τελευταίοι παραδίδουν
ταχέως τις ετικέτες κατόπιν αιτήματος των εμπόρων·
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ε) εκτός από τις ετικέτες, οι προμηθευτές παρέχουν δελτίο με
πληροφορίες για το προϊόν·
στ) οι προμηθευτές συμπεριλαμβάνουν δελτίο προϊόντος σε όλα τα
φυλλάδια τα σχετικά με το προϊόν. Στην περίπτωση που ο
προμηθευτής δεν παρέχει φυλλάδια προϊόντων, διαθέτει δελτία
μαζί με κάθε άλλο τύπο έγγραφων πληροφοριών που παρέχει ο
προμηθευτής μαζί με το προϊόν·
η) οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πληρο
φοριών που περιέχονται στις ετικέτες και στα δελτία που παρέ
χουν·
θ) οι προμηθευτές θεωρείται ότι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους
για τη δημοσίευση των πληροφοριών που παρέχονται στην
ετικέτα ή στο δελτίο.
Άρθρο 6
Ευθύνες των προμηθευτών
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:
α) οι έμποροι παρουσιάζουν σωστά, κατά τρόπο ορατό και ευανά
γνωστο, τις ετικέτες και διαθέτουν το δελτίο μαζί με το φυλλά
διο του προϊόντος ή άλλο τύπο έγγραφων πληροφοριών που
συνοδεύουν τα προϊόντα κατά την πώλησή τους στους τελικούς
χρήστες·
β) κατά την παρουσίαση προϊόντος εμπίπτοντος σε κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξη, οι έμποροι τοποθετούν κατάλληλη ετικέτα στη
σαφώς ορατή θέση που ορίζει η εφαρμοστέα κατ’ εξουσιοδότηση
πράξη και στην αντίστοιχη γλώσσα.
Άρθρο 7

18.6.2010

2.
Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι οι ετικέτες και τα δελτία είναι
σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων, μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου. Τα
κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές να αποδεικνύουν,
κατά την έννοια του άρθρου 5, την ακρίβεια των πληροφοριών
που περιέχονται στις ετικέτες και τα δελτία τους, εφόσον υπάρχουν
υπόνοιες ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς.
Άρθρο 9
Δημόσιες προμήθειες και κίνητρα
1.
Όταν προϊόν εμπίπτει σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, οι ανα
θέτουσες αρχές που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις έργων, προμη
θειών ή υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου
2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμ
βάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (1), οι οποίες δεν εξαι
ρούνται δυνάμει των άρθρων 12 έως 18 της εν λόγω οδηγίας,
προσπαθούν να προμηθεύονται μόνον προϊόντα τα οποία, σε συμ
μόρφωση με τα σχετικά κριτήρια, έχουν τα υψηλότερα επίπεδα
επιδόσεων και ανήκουν στην υψηλότερη ενεργειακή κατηγορία.
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν από τις αναθέτουσες
αρχές να προμηθεύονται μόνον προϊόντα που πληρούν τα κριτήρια
αυτά. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν ως προϋποθέσεις για την
εφαρμογή των εν λόγω κριτηρίων την απόδοση σε σχέση με το
κόστος, την οικονομική σκοπιμότητα και τεχνική καταλληλότητα
καθώς και τον επαρκή ανταγωνισμό.
2.
Η παράγραφος 1 ισχύει για συμβάσεις η αξία των οποίων
είναι ίση ή μεγαλύτερη σε σχέση με τα κατώτατα όρια που προ
βλέπει το άρθρο 7 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
3.
Εφόσον τα κράτη μέλη παρέχουν τυχόν κίνητρα για προϊόν
που εμπίπτει σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, θέτουν ως στόχο τα
υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων και μεταξύ άλλων την υψηλότερη
ενεργειακή κατηγορία που καθορίζει η εφαρμοστέα κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξη. Τα φορολογικά και δημοσιονομικά μέτρα δεν συνι
στούν κίνητρα για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Τηλεπώληση και άλλες μορφές πώλησης
Εφόσον τα προϊόντα διατίθενται προς πώληση, μίσθωση ή μίσθωσηαγορά ταχυδρομικά, μέσω καταλόγου, μέσω του διαδικτύου ή με
άλλες μεθόδους που συνεπάγονται ότι ο υποψήφιος τελικός χρή
στης δεν έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το εκτεθειμένο προϊόν, οι
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις περιέχουν διατάξεις που εξασφαλίζουν
ότι παρέχονται στους υποψήφιους τελικούς χρήστες, πριν από την
αγορά του προϊόντος, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην
ετικέτα και στο δελτίο του προϊόντος. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πρά
ξεις προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, τον τρόπο με τον οποίο η
ετικέτα ή το δελτίο ή οι συγκεκριμένες πληροφορίες που περιλαμ
βάνονται στην ετικέτα ή στο δελτίο παρουσιάζονται ή παρέχονται
στον δυνητικό τελικό χρήστη.

4.
Εφόσον τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα για προϊόντα τόσο
για τους τελικούς χρήστες που χρησιμοποιούν προϊόντα υψηλής
αποδοτικότητας όσο και για τη βιομηχανία που προωθεί και παρά
γει τα προϊόντα αυτά, εκφράζουν τα επίπεδα επιδόσεων ως κατη
γορίες, όπως αυτές ορίζονται στην εφαρμοστέα κατ’ εξουσιοδότηση
πράξη, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία επιβάλλουν υψηλό
τερα επίπεδα επιδόσεων από το κατώτατο όριο της κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξης για την υψηλότερη ενεργειακή κατηγορία. Τα κράτη
μέλη δύνανται να επιβάλλουν υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων από το
κατώτατο όριο για την υψηλότερη ενεργειακή κατηγορία της κατ’
εξουσιοδότηση πράξης.
Άρθρο 10

Άρθρο 8

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Ελεύθερη κυκλοφορία

1.
Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την
ετικέτα και το δελτίο μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα
με τα άρθρα 11, 12 και 13, σχετικά με κάθε είδος προϊόντος
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

1.
Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, δεν περιορίζουν ούτε
παρεμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ούτε τη θέση σε λειτουργία,
στην επικράτειά τους, προϊόντων που εμπίπτουν στην παρούσα
οδηγία και την εφαρμοστέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και συμμορ
φώνονται προς αυτά.

(1) ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.
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Όταν ένα προϊόν πληροί τα κριτήρια που παρατίθενται στην παρά
γραφο 2, εμπίπτει σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την
παράγραφο 4.
Οι διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αφορούν τις
πληροφορίες οι οποίες περιέχονται στην ετικέτα και στο δελτίο
σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών πόρων
κατά τη χρήση, παρέχουν στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να
αποφασίζουν για τις αγορές τους μετά λόγου γνώσεως και στις
αρχές παρακολούθησης της αγοράς τη δυνατότητα να επαληθεύουν
εάν τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις παρεχόμενες πληροφορίες.
Εφόσον κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει διατάξεις σχετικά τόσο
με την ενεργειακή απόδοση προϊόντος όσο και με την κατανάλωση
βασικών πόρων από αυτό, ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο της
ετικέτας τονίζουν την ενεργειακή απόδοση του προϊόντος.
2.
Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τα
ακόλουθα:
α) σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και λαμβα
νομένων υπόψη των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά της
Ένωσης, τα προϊόντα παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό εξοικο
νόμησης ενέργειας και, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων·
β) προϊόντα με ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά που διατί
θενται στην αγορά παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ως προς τα
σχετικά επίπεδα επιδόσεων·
γ) η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές νομοθετικές πράξεις
της Ένωσης και τις σχετικές πράξεις αυτορρύθμισης, όπως
είναι οι προαιρετικές συμφωνίες, με τις οποίες αναμένεται ότι
οι πολιτικοί στόχοι θα επιτευχθούν ταχύτερα ή με χαμηλότερο
κόστος σε σύγκριση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις.
3.
Κατά την κατάρτιση σχεδίου κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η
Επιτροπή:
α) λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του παραρ
τήματος Ι μέρος 1 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ οι οποίες έχουν
χαρακτηρισθεί σημαντικές στο σχετικό εκτελεστικό μέτρο που
έχει θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ και αφορούν
τον τελικό χρήστη κατά τη χρήση·
β) εκτιμά τις επιπτώσεις της πράξης στο περιβάλλον, τους τελικούς
χρήστες και τους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), από άποψη ανταγωνιστικότη
τας – και στις αγορές εκτός Ένωσης –, καινοτομίας, πρόσβασης
στην αγορά και κόστους και οφέλους·
γ) προβαίνει στις δέουσες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους·
δ) ορίζει ημερομηνία(-ες) εφαρμογής, τυχόν σταδιακά ή μεταβατικά
μέτρα ή χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις
ενδεχόμενες επιπτώσεις για τις ΜΜΕ ή για συγκεκριμένες ομάδες
προϊόντων που κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από ΜΜΕ.
4.

Στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζονται ιδίως:

L 153/7

α) ο ακριβής ορισμός του τύπου προϊόντων που πρόκειται να
καλυφθεί·
β) τα πρότυπα και οι μέθοδοι μέτρησης που χρησιμοποιούνται για
τη λήψη των πληροφοριών κατά το άρθρο 1 παράγραφος 1·
γ) οι λεπτομέρειες για τον τεχνικό φάκελο που απαιτείται δυνάμει
του άρθρου 5·
δ) το σχέδιο και το περιεχόμενο της ετικέτας που αναφέρεται στο
άρθρο 4, τα οποία παρουσιάζουν όσο το δυνατόν πιο ομοι
όμορφα χαρακτηριστικά στον σχεδιασμό τους για τις διάφορες
κατηγορίες προϊόντων και σε όλες τις περιπτώσεις είναι σαφώς
ορατά και ευανάγνωστα. Το σχήμα της ετικέτας επιλέγει ως
βάση την ταξινόμηση που χρησιμοποιεί τα στοιχεία Α έως G·
οι βαθμίδες της ταξινόμησης αντιστοιχούν σε σημαντική εξοι
κονόμηση ενέργειας και δαπανών από την άποψη του τελικού
καταναλωτή.
Εφόσον το απαιτεί η τεχνολογική πρόοδος, στην ταξινόμηση
μπορούν να προστεθούν τρεις επιπλέον κατηγορίες. Οι πρόσθε
τες αυτές κατηγορίες θα είναι Α+, Α++ και Α+++ για την
αποδοτικότερη κατηγορία. Κατ’ αρχήν, ο συνολικός αριθμός
κατηγοριών θα περιοριστεί σε επτά, εκτός εάν εξακολουθούν
να περιλαμβάνονται προϊόντα σε περαιτέρω κατηγορίες.
Η χρωματική κλίμακα αποτελείται από επτά το πολύ διαφορε
τικά χρώματα, από το βαθύ πράσινο έως το κόκκινο. Μόνον ο
κωδικός χρώματος της υψηλότερης κατηγορίας είναι πάντοτε
βαθυπράσινος. Εάν υπάρχουν περισσότερες από επτά κατηγο
ρίες, μόνον το κόκκινο μπορεί να επαναληφθεί δύο φορές.
Η ταξινόμηση επανεξετάζεται ιδίως όταν σημαντική αναλογία
των προϊόντων στη διεθνή αγορά φθάνει τις δύο υψηλότερες
ενεργειακές κατηγορίες και όταν με μεγαλύτερη διαφοροποίηση
προϊόντων μπορεί να επιτευχθεί πρόσθετη εξοικονόμηση.
Τα λεπτομερή κριτήρια για ενδεχόμενη επαναταξινόμηση προϊ
όντων καθορίζονται, ενδεχομένως, ανάλογα με την κάθε περί
πτωση στα πλαίσια της σχετικής κατ’ εξουσιοδότηση πράξης·
ε) το σημείο του εκτιθέμενου προϊόντος στο οποίο πρέπει να
τοποθετείται η ετικέτα και ο τρόπος με τον οποίο διατίθενται
η ετικέτα ή/και οι πληροφορίες σε περίπτωση προσφορών προς
πώληση που εμπίπτουν στο άρθρο 7. Εφόσον κρίνεται ανα
γκαίο, οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν επίσης να προ
βλέπουν την ανάρτηση της ετικέτας στο προϊόν, την εκτύπωσή
της στη συσκευασία ή τις λεπτομέρειες των απαιτήσεων επισή
μανσης για τυπωμένους καταλόγους, τηλεπώληση και πωλήσεις
μέσω του διαδικτύου·
στ) το περιεχόμενο και, εφόσον απαιτείται, το σχήμα και άλλες
λεπτομέρειες σχετικά με το δελτίο ή περαιτέρω πληροφορίες
που ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 στοιχείο γ). Οι πληροφορίες
που περιέχονται στην ετικέτα περιλαμβάνονται επίσης στο δελ
τίο·
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ζ) το συγκεκριμένο περιεχόμενο της ετικέτας για τις διαφημίσεις,
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της ενεργειακής κατη
γορίας και άλλων συναφών επιπέδων επιδόσεων του δεδομένου
προϊόντος, ευανάγνωστα και ευδιάκριτα·
η) τη διάρκεια ισχύος της κατηγορίας της ετικέτας, εφόσον απαι
τείται, κατά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο δ)·
θ) το επίπεδο ακριβείας των αναγραφόμενων στην ετικέτα και στα
δελτία στοιχείων·
ι)

την ημερομηνία αξιολόγησης και πιθανής αναθεώρησης της κατ’
εξουσιοδότηση πράξης, λαμβανομένης υπόψη της ταχύτητας
της τεχνολογικής προόδου.
Άρθρο 11
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.
Οι εξουσίες για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
που αναφέρονται στο άρθρο 10 ανατίθενται στην Επιτροπή για
περίοδο 5 ετών αρχής γενομένης στις 19 Ιουνίου 2010. Η Επι
τροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν
ανατεθεί το αργότερο 6 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου
των 5 ετών. Η ανάθεση των εξουσιών παρατείνεται αυτομάτως για
περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο ή το Συμβούλιο ανακαλέσουν την εξουσιοδότηση σύμφωνα με
το άρθρο 12.
2.
Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την
κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβού
λιο.
3.
Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ανατί
θεται στην Επιτροπή υπόκειται στις προϋποθέσεις των άρθρων 12
και 13.
Άρθρο 12
Ανάκληση της εξουσιοδότησης
1.
Η ανάθεση των εξουσιών κατά το άρθρο 10 μπορεί να ανα
κληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2.
Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να
αποφασίσει εάν πρόκειται να ανακαλέσει την ανάθεση των εξουσιών
καταβάλλει προσπάθειες να ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και
την Επιτροπή, εντός εύλογης προθεσμίας πριν από τη λήψη της
τελικής απόφασης, αναφέροντας την εξουσιοδότηση που ενδέχεται
να αποτελέσει αντικείμενο ανάκλησης καθώς και τους τυχόν λόγους
της ανάκλησης.
3.
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που
προσδιορίζεται στην παρούσα απόφαση. Παράγει αποτελέσματα
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία διευκρινίζει.
Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
που ήδη ισχύουν. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Άρθρο 13
Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων
1.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να
διατυπώσουν αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης
εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.
Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου,
η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται επί δίμηνο.
2.
Εάν, κατά τη λήξη της συγκεκριμένης προθεσμίας, ούτε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει διατυπώσει αντιρ
ρήσεις κατά κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η κατ’ εξουσιοδότηση
πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που προβλέπεται σε
αυτήν.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ πριν από τη
λήξη της εν λόγω προθεσμίας, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν
προτίθενται να διατυπώσουν αντιρρήσεις.
3.
Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διατυπώ
σουν αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η κατ’
εξουσιοδότηση πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο
που διατυπώνει αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τη διατύπωση
αντιρρήσεων κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.
Άρθρο 14
Αξιολόγηση
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, το αργότερο, η Επιτροπή επανε
ξετάζει την αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας και των κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο και το Συμβούλιο.
Με την ευκαιρία αυτή, η Επιτροπή αξιολογεί επίσης:
α) τη συμβολή του στοιχείου γ) του άρθρου 4 στους σκοπούς της
παρούσας οδηγίας·
β) την αποτελεσματικότητα του άρθρου 9 παράγραφος 1·
γ) με γνώμονα την τεχνική εξέλιξη και την κατανόηση της διάταξης
της ετικέτας από τους καταναλωτές, την ανάγκη τροποποίησης
του άρθρου 10 παράγραφος 4 στοιχείο δ).
Άρθρο 15
Κυρώσεις
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων, οι
οποίες θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και των
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
με την αναρμόδια χρήση της ετικέτας, και λαμβάνουν όλα τα ανα
γκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι επιβαλ
λόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην
Επιτροπή μέχρι τις 20 Ιουνίου 2011 και κοινοποιούν αμελλητί
στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων
αυτών.
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Άρθρο 16
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, το αργότερο στις 20 Ιουνίου
2011, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές δια
τάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώ
νουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
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και εφαρμογής της οδηγίας που επισημαίνεται στο παράρτημα Ι
μέρος B.
Οι αναφορές στην οδηγία 92/75/ΕΟΚ θεωρούνται αναφορές στην
παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοι
χίας του παραρτήματος II.
Άρθρο 18

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 20 Ιουλίου 2011.

Έναρξη ισχύος

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέ
χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια
αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι εν λόγω διατάξεις
περιλαμβάνουν επίσης σχετική δήλωση που διευκρινίζει ότι οι ανα
φορές στην οδηγία 92/75/ΕΟΚ, οι οποίες περιέχονται στις ισχύου
σες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται
αναφορές στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος της αναφοράς και η
διατύπωση της δήλωσης αποφασίζονται από τα κράτη μέλη.

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Άρθρο 17

Τα στοιχεία δ), ζ) και η) του άρθρου 5 εφαρμόζονται από τις
31 Ιουλίου 2011.
Άρθρο 19
Αποδέκτες

Στρασβούργο, 19 Μαΐου 2010.

Κατάργηση
Η οδηγία 92/75/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό που
μνημονεύεται στο παράρτημα Ι μέρος Α, καταργείται από τις
21 Ιουλίου 2011, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρα
τών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

D. LÓPEZ GARRIDO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΜΕΡΟΣ Α
Καταργούμενη οδηγία και η τροποποίησή της
(κατά το άρθρο 17)

Οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 297 της 13.10.1992, σ. 16)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003
(ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1)

Μόνον το σημείο 32 του παραρτήματος ΙΙΙ

ΜΕΡΟΣ B
Κατάλογος προθεσμιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο
(κατά το άρθρο 16)
Οδηγία

92/75/ΕΟΚ

Προθεσμία για τη μεταφορά

1 Ιανουαρίου 1994

18.6.2010
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πίνακας αντιστοιχίας
Οδηγία 92/75/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση, πρώτη πρόταση

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση, δεύτερη πρόταση

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτη έως έβδομη περίπτωση

—

Άρθρο 1 παράγραφος 2

—

—

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

—

Άρθρο 2 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 2 στοιχεία ζ) και η)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 τρίτη περίπτωση

—

Άρθρο 1 παράγραφος 4 τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 2 στοιχείο δ)

—

Άρθρο 2 στοιχεία ε), στ), θ), ι) και κ)

Άρθρο 1 παράγραφος 5

—

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 4 στοιχείο α)

—

Άρθρο 4 στοιχεία β), γ) και δ)

Άρθρο 2 παράγραφος 2

—

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 5 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 5 στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 5 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 5 στοιχεία ε) και στ)

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 5 στοιχείο ζ)

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 5 στοιχείο η)

—

Άρθρο 6 στοιχείο α)

Άρθρο 4 στοιχείο α)

Άρθρο 6 στοιχείο β)

Άρθρο 4 στοιχείο β)

Άρθρο 5 στοιχείο δ)

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Άρθρο 6

—

Άρθρο 7 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 7 στοιχείο β)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 7 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

—

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

—

Άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 9

—
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Οδηγία 92/75/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

—

Άρθρο 9

Άρθρο 10

—

—

Άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 11

—

Άρθρο 12 στοιχείο α)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 12 στοιχείο β)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 12 στοιχείο γ)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 12 στοιχείο δ)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 12 στοιχείο ε)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο ε)

Άρθρο 12 στοιχείο στ)

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο στ)

Άρθρο 12 στοιχείο ζ)

—

—

Άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχεία ζ), η), θ) και ι)

—

Άρθρα 11, 12, 13, 14 και 15

Άρθρο 13

Άρθρο 17

Άρθρο 14

Άρθρο 16

—

Άρθρο 18

Άρθρο 15

Άρθρο 19

—

Παράρτημα I

—

Παράρτημα II

18.6.2010

18.6.2010
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ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Μαΐου 2010
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
(αναδιατύπωση)
στην Ένωση θα της επέτρεπαν τη συμμόρφωση προς το
πρωτόκολλο του Κιότο της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμέ
νων Εθνών για την κλιματική αλλαγή UNFCCC, καθώς και
την εκπλήρωση τόσο της μακροπρόθεσμης δέσμευσής της
για τη διατήρηση της ανόδου της θερμοκρασίας της γης
κάτω από τους 2 °C όσο και της δέσμευσής της να μειώσει
έως το 2020 τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκη
πίου κατά 20 % τουλάχιστον κάτω από τα επίπεδα του
1990 και κατά 30 % σε περίπτωση που θα επιτευχθεί διε
θνής συμφωνία. Η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και η
αυξημένη χρήσης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα
διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο στην προώθηση της
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της τεχνολογι
κής ανάπτυξης και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης
και περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το
άρθρο 194 παράγραφος 2,
την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής (1),
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

(4)

Η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης είναι σημαντικό εργα
λείο που επιτρέπει στην Ένωση να επηρεάζει την παγκόσμια
αγορά ενέργειας, και ως εκ τούτου την ασφάλεια του ενερ
γειακού εφοδιασμού μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

(5)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 τόνισε την
ανάγκη αύξησης του βαθμού ενεργειακής απόδοσης στην
Ένωση ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης κατά 20 %
της ενεργειακής κατανάλωσης της Ένωσης μέχρι το 2020
και ζήτησε πλήρη και ταχεία υλοποίηση των προτεραιοτήτων
που καθορίστηκαν με την ανακοίνωση της Επιτροπής με
τίτλο: «Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: Αξιοποί
ηση του δυναμικού». Στο εν λόγω σχέδιο δράσης αναγνωρί
στηκε το σημαντικό δυναμικό για οικονομικώς συμφέρουσα
εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του της 31ης Ιανουαρίου
2008 ζήτησε την ενίσχυση των διατάξεων της οδηγίας
2002/91/ΕΚ και ζήτησε επανειλημμένα, την τελευταία
φορά με το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχε
τικά με τη δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής,
να καταστεί δεσμευτικός ο στόχος βελτίωσης της ενεργει
ακής απόδοσης ύψους 20 % έως το 2020. Επιπλέον η από
φαση 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπα
θειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της
Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών έως το 2020 (6)
θέτει εθνικούς δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση του
CO2, για την οποία θα είναι ζωτική η ενεργειακή απόδοση
στον κτιριακό τομέα, ενώ η οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απρι
λίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές (7) προβλέπει την προώθηση της
ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο δεσμευτικού στόχου για
την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η οποία θα πρέπει να
αντιστοιχεί στο 20 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας
της Ένωσης έως το 2020.

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενερ
γειακή απόδοση των κτιρίων (4) έχει τροποποιηθεί (5). Δεδο
μένου ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω τροπο
ποιήσεις, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να αναδιατυπωθεί για
λόγους σαφήνειας.

(2)

Η αποτελεσματική, συνετή, ορθολογική και βιώσιμη χρησι
μοποίηση της ενέργειας εφαρμόζεται μεταξύ άλλων στα
προϊόντα πετρελαίου, το φυσικό αέριο και τα στερεά καύ
σιμα, που αποτελούν ουσιώδεις πηγές ενέργειας αλλά επίσης
και τις κύριες πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

(3)

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40 % της συνολικής κατανάλω
σης ενέργειας στην Ένωση. Ο τομέας αυτός διευρύνεται,
πράγμα που μετά βεβαιότητος θα αυξήσει την ενεργειακή
του κατανάλωση. Συνεπώς, η μείωση της κατανάλωσης ενέρ
γειας και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον
κτιριακό τομέα αποτελούν σημαντικά μέτρα που απαιτούνται
για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Από κοι
νού με την αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές, τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

(1) ΕΕ C 277 της 17.11.2009, σ. 75.
(2) ΕΕ C 200 της 25.8.2009, σ. 41.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα), θέση του Συμβουλίου σε
πρώτη ανάγνωση της 14ης Απριλίου 2010 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη
στην Επίσημη Εφημερίδα), θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης
Μαΐου 2010 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65.
(5) Βλέπε παράρτημα IV, μέρος Α.

(6) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 136.
(7) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.
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(6)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2007 επιβεβαίωσε
τη δέσμευση της Ένωσης για την ανάπτυξη της ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές σε επίπεδο Ένωσης, υιοθετώντας
υποχρεωτικό στόχο σύμφωνα με τον οποίο το μερίδιο της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να αυξηθεί σε 20 %
έως το 2020. Η οδηγία 2009/28/ΕΚ θεσπίζει κοινό πλαίσιο
για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

(7)

Απαιτείται να θεσπιστούν πιο συγκεκριμένες δράσεις με
σκοπό να αξιοποιηθεί το μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό
εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και να μειωθούν οι
μεγάλες διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των κρατών
μελών στον τομέα αυτόν.

(8)

Στα μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
τόσο οι κλιματολογικές όσο και 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 ασφάλεια και η χρήση για την οποία προορί
ζεται το κτίριο.

(9)

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα πρέπει να υπολογίζε
ται με βάση μεθοδολογία που μπορεί να διαφοροποιείται σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η μεθοδολογία αυτή περι
λαμβάνει, 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 στοιχεία παθητικής
θέρμανσης και ψύξης, η σκίαση, η ποιότητα του αέρα εσω
τερικών χώρων, ο επαρκής φυσικός φωτισμός και ο σχεδια
σμός του κτιρίου. Η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργει
ακής απόδοσης δεν θα πρέπει να στηρίζεται μόνο στην εποχή
κατά την οποία απαιτείται θέρμανση, αλλά θα πρέπει να
καλύπτει την ετήσια ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Η
μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα υφιστά
μενα ευρωπαϊκά πρότυπα.

(10)

Τα κράτη μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την καθο
ρισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή από
δοση των κτιρίων και των δομικών στοιχείων. Οι απαιτήσεις
αυτές θα πρέπει να καθοριστούν με σκοπό να επιτευχθεί η
βέλτιστη από πλευράς κόστους ισορροπία μεταξύ των συνα
φών επενδύσεων και των ενεργειακών δαπανών που εξοικο
νομούνται στη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του
κτιρίου, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών
μελών να θεσπίζουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακώς απο
δοτικότερες από τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα
ενεργειακής απόδοσης. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατό
τητα των κρατών μελών να αναθεωρούν τακτικά τις ελάχι
στες απαιτήσεις τους ως προς την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων, συνεκτιμώντας την τεχνική πρόοδο.

(11)

Ο στόχος των επιπέδων ικανοποιητικής σε σχέση με το
κόστος ή βέλτιστης σε σχέση με το κόστος ενεργειακής
απόδοσης μπορεί να δικαιολογεί σε ορισμένες περιπτώσεις,
π.χ. σε περίπτωση κλιματικών διαφορών, τη θέσπιση, από τα
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κράτη μέλη, απαιτήσεων ικανοποιητικών σε σχέση με το
κόστος ή βέλτιστων σε σχέση με το κόστος ενεργειακής
απόδοσης για τα δομικά στοιχεία, οι οποίες στην πράξη
θα περιόριζαν την εγκατάσταση δομικών προϊόντων σύμφω
νων με τα πρότυπα της νομοθεσίας της Ένωσης, αρκεί οι εν
λόγω απαιτήσεις να μην αποτελούν αδικαιολόγητο φραγμό
για το εμπόριο.

(12)

Κατά τη θέσπιση απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για
τεχνικά συστήματα κτιρίου τα κράτη μέλη θα πρέπει να
χρησιμοποιούν, εφόσον υπάρχουν και είναι κατάλληλα, εναρ
μονισμένα μέσα, ιδίως μεθόδους δοκιμών και υπολογισμού
και κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης που έχουν αναπτυχθεί
δυνάμει των εκτελεστικών μέτρων της οδηγίας 2009/125/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον
καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά
τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (1) και της οδηγίας
2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ένδειξη της κατα
νάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών
συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (2), ώστε να εξασφαλί
ζεται η συνοχή με συναφείς πρωτοβουλίες και να ελαχιστο
ποιείται κατά το δυνατόν ο δυνητικός κατακερματισμός της
αγοράς.

(13)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα άρθρα 107 και 108 της
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ).
Η έννοια του κινήτρου που χρησιμοποιείται στην παρούσα
οδηγία δεν θα πρέπει επομένως να θεωρηθεί ως αποτελούσα
κρατική ενίσχυση.

(14)

Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει συγκριτικό μεθοδολογικό
πλαίσιο για τον υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά
την ενεργειακή απόδοση. Τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμο
ποιήσουν το εν λόγω πλαίσιο για να συγκρίνουν τα αποτελέ
σματα με τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργει
ακή απόδοση που έχουν τα ίδια θεσπίσει. Εάν διαπιστωθούν
σημαντικές ασυμφωνίες, π.χ. άνω του 15 %, μεταξύ υπολο
γιζόμενων βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων για τις
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση
και ισχυουσών ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά την ενερ
γειακή απόδοση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δικαιολογούν
τη διαφορά ή να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για τη μείωσή
της. Ο εκτιμώμενος οικονομικός κύκλος ζωής ενός κτιρίου ή
δομικού στοιχείου θα πρέπει να προσδιορίζεται από τα
κράτη μέλη, λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών πρακτι
κών και της πείρας κατά τον προσδιορισμό του συνήθους
οικονομικού κύκλου ζωής. Τα αποτελέσματα της εν λόγω
σύγκρισης και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την
εξαγωγή αυτών των αποτελεσμάτων, πρέπει να κοινοποιού
νται τακτικά στην Επιτροπή. Οι εκθέσεις αυτές αναμένεται να
επιτρέψουν στην Επιτροπή να αξιολογεί την πρόοδο που
σημειώνουν τα κράτη μέλη στην επίτευξη βέλτιστων από
πλευράς κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και να υποβάλλει σχε
τικές εκθέσεις.

(1) ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.
(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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(15)

Τα κτίρια έχουν επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας
μακροπρόθεσμα. Λόγω του μακρού κύκλου ανακαίνισης
των υφιστάμενων κτιρίων, τα νέα κτίρια και τα υφιστάμενα
κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας πρέπει
συνεπώς να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον
αφορά την ενεργειακή απόδοση προσαρμοσμένες στο τοπικό
κλίμα. Επειδή εν γένει δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι
δυνατότητες εφαρμογής εναλλακτικών συστημάτων παροχής
ενέργειας πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικά συστήματα
παροχής ενέργειας για να νέα κτίρια, ανεξάρτητα από το
μέγεθός τους, σύμφωνα με την αρχή ότι καταρχάς πρέπει
να εξασφαλίζεται ότι οι ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση
και παραγωγή ψύχους μειώνονται σε βέλτιστα από πλευράς
κόστους επίπεδα.

(16)

Οι μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων, ανε
ξάρτητα από το μέγεθος, δίνουν ευκαιρία για τη λήψη οικο
νομικώς συμφερόντων μέτρων για τη βελτίωση της ενεργει
ακής απόδοσης. Για λόγους κόστους, θα πρέπει να είναι
δυνατό οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή
απόδοση να περιορίζονται σε όσα ανακαινισμένα τμήματα
συνδέονται περισσότερο με την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν
να ορίσουν την «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας» είτε ως
ποσοστό της επιφάνειας του κελύφους του κτιρίου είτε με
όρους αξίας του κτιρίου. Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει
να ορίσει την «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας» με βάση την
αξία του κτιρίου, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αξίες
όπως η αναλογιστική αξία ή η τρέχουσα αξία βάσει του
κόστους ανοικοδόμησης, εξαιρουμένης της αξίας του οικο
πέδου.

(17)

(18)

Απαιτούνται μέτρα για να αυξηθεί ο αριθμός των κτιρίων
που όχι μόνον ικανοποιούν τις υφιστάμενες ελάχιστες απαι
τήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, αλλά επίσης
χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, με
αποτέλεσμα να μειώνονται τόσο η κατανάλωση ενέργειας
όσο και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Για τον
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά
σχέδια αύξησης του αριθμού των κτιρίων με μηδενική σχε
δόν κατανάλωση ενέργειας και να γνωστοποιούν τακτικά
στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια.

Θεσπίζονται ή προσαρμόζονται χρηματοδοτικά μέσα και
άλλα μέτρα της ΕΕ ώστε να προαχθούν μέτρα ενεργειακής
απόδοσης. Τα εν λόγω μέσα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
τον κανονισμό αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (1), όπως τρο
ποποιήθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η αύξηση των
επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών, τη
σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την πρωτοβουλία
«Ευρωπαϊκά κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης», προκει
μένου να προωθηθούν οι πράσινες τεχνολογίες και η ανά
πτυξη ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων και υλικών στα
νέα και ανακαινισμένα κτίρια, την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά
ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια» της ΕΚ και της Ευρωπαϊκής

(1) ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 1.
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Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που αποσκοπεί μεταξύ άλλων
στην προώθηση των επενδύσεων για ενεργειακή απόδοση, και
το υπό την ηγεσία της ΕΤΕπ «Ταμείο Marguerite»: το ευρω
παϊκό ταμείο για την ενέργεια, την αλλαγή του κλίματος και
τις υποδομές με ορίζοντα το 2020· την οδηγία 2009/47/ΕΚ
του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, για την τροποποί
ηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους μει
ωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (2)· το
μέσο των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής
Jeremie (Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για μικροεπιχειρήσεις και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις)· τη χρηματοδοτική διευκόλυνση
για την ενεργειακή απόδοση· το πρόγραμμα-πλαίσιο για
την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία περιλαμβανομέ
νου του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια–Ευρώπη ΙΙ», που
εστιάζεται ειδικά στην άρση των φραγμών του εμπορίου
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και την ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές, π.χ. με το μέσο τεχνικής συνδρομής
ELENA (ευρωπαϊκή τοπική ενεργειακή συνδρομή)· το σύμ
φωνο των δημάρχων· το πρόγραμμα για την επιχειρηματικό
τητα και την καινοτομία· το πρόγραμμα υποστήριξης της
πολιτικής ΤΠΕ για το 2010 και το έβδομο πρόγραμμαπλαίσιο για την έρευνα. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης παρέχει χρηματοδότηση
για την προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

(19)

Τα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης θα πρέπει να χρησιμο
ποιούνται ώστε να υλοποιηθούν στην πράξη οι στόχοι της
παρούσας οδηγίας, χωρίς ωστόσο να υποκαθιστούν τα
εθνικά μέτρα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ιδίως για
την παροχή κατάλληλων και καινοτόμων μέσων χρηματοδό
τησης με καταλυτικό αποτέλεσμα στις επενδύσεις σε μέτρα
ενεργειακής απόδοσης. Θα μπορούσαν να διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη εθνικών, περιφερειακών και
τοπικών ταμείων, μέσων ή μηχανισμών ενεργειακής απόδο
σης, που θα κατανέμουν αυτές τις δυνατότητες χρηματοδό
τησης μεταξύ ιδιωτών ιδιοκτητών, μικρομεσαίων επιχειρή
σεων και εταιρειών υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης.

(20)

Προκειμένου να διαθέτει η Επιτροπή κατάλληλες πληροφο
ρίες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπονήσουν καταλόγους
ισχυόντων και προτεινόμενων μέτρων, περιλαμβανομένων των
μέτρων οικονομικού χαρακτήρα, εκτός των απαιτούμενων
από την παρούσα οδηγία, τα οποία προωθούν τους στόχους
της παρούσας οδηγίας. Τα ισχύοντα και προτεινόμενα μέτρα
που απαριθμούν τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να περιλαμ
βάνουν ιδίως μέτρα με στόχο τη μείωση των υφιστάμενων
νομικών φραγμών και φραγμών της αγοράς και την ενθάρ
ρυνση των επενδύσεων και/ή άλλων δραστηριοτήτων για την
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των νέων και υφιστάμε
νων κτιρίων, με δυνητική συμβολή στη μείωση της ενεργει
ακής φτώχειας. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμ
βάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν ή επιδοτούμενη τεχνική συν
δρομή και παροχή συμβουλών, άμεσες επιδοτήσεις, επιδο
τούμενα δάνεια ή δάνεια με χαμηλό επιτόκιο, συστήματα
επιχορηγήσεων και συστήματα εγγύησης δανείων. Οι δημό
σιες αρχές και τα άλλα όργανα που προβλέπουν αυτά τα
μέτρα οικονομικού χαρακτήρα θα μπορούσαν να συνδέουν
την εφαρμογή τους με συγκεκριμένη ενεργειακή απόδοση
και με τις συστάσεις των πιστοποιητικών ενεργειακής από
δοσης.

(2) ΕΕ L 116 της 9.5.2009, σ. 18.
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προβλήματα σε ώρες αιχμής φορτίου, με συνέπεια την
αύξηση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και τη δια
τάραξη της ενεργειακής ισορροπίας. Θα πρέπει να δίνεται
προτεραιότητα σε στρατηγικές που ενισχύουν τις θερμικές
επιδόσεις των κτιρίων κατά τη θερινή περίοδο. Προς τον
σκοπό αυτό απαιτείται επικέντρωση σε μέτρα για την απο
φυγή της υπερθέρμανσης, όπως η σκίαση και η επαρκής
θερμική ικανότητα στη δομή του κτιρίου, καθώς και στην
περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών παθητικής
ψύξης, ιδίως εκείνων που βελτιώνουν τις εσωτερικές κλιμα
τικές συνθήκες και το μικροκλίμα γύρω από τα κτίρια.

Προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των κρατών μελών
λόγω της υποβολής εκθέσεων, πρέπει να καταστεί δυνατή η
ενσωμάτωση των εκθέσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο της
παρούσας οδηγίας στα σχέδια δράσης για την ενεργειακή
απόδοση που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2
της οδηγίας 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενερ
γειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές
υπηρεσίες (1). Ο δημόσιος τομέας σε κάθε κράτος μέλος
πρέπει να πρωτοστατήσει στον τομέα της ενεργειακής από
δοσης των κτιρίων και συνεπώς τα εθνικά σχέδια θα πρέπει
να θέτουν πιο φιλόδοξους στόχους για τα κτίρια που στε
γάζουν δημόσιες υπηρεσίες.

Ο μέλλων αγοραστής και ενοικιαστής ενός κτιρίου ή κτιρια
κής μονάδας θα πρέπει να λαμβάνει, με το πιστοποιητικό
ενεργειακής απόδοσης, ορθή πληροφόρηση σχετικά με την
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και πρακτικές συμβουλές
σχετικά με τη βελτίωση της απόδοσης αυτής. Εκστρατείες
ενημέρωσης είναι δυνατόν να χρησιμεύσουν στην περαιτέρω
ενθάρρυνση των ιδιοκτητών και ενοικιαστών να βελτιώσουν
την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονά
δας. Οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές εμπορικών κτιρίων θα
πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν να ανταλλάσσουν πληροφο
ρίες σχετικά με την πραγματική κατανάλωση ενέργειας, ώστε
να είναι διαθέσιμα όλα τα δεδομένα και να λαμβάνονται
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις αναγκαίες βελτιώ
σεις. Το πιστοποιητικό θα πρέπει επίσης να παρέχει πληρο
φορίες σχετικά με τις πραγματικές επιπτώσεις της θέρμανσης
και της ψύξης στις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου, στην
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και στις εκπομπές διο
ξειδίου του άνθρακα από αυτό.

(23)

Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα και
να προσπαθούν να εφαρμόζουν τις συστάσεις που περιέχο
νται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Τα κράτη
μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν στα εθνικά προγράμματά
τους μέτρα στήριξης των δημόσιων αρχών ώστε αυτές να
υιοθετούν από τους πρώτους βελτιώσεις της ενεργειακής
απόδοσης και να εφαρμόζουν τις συστάσεις του πιστοποι
ητικού ενεργειακής απόδοσης το συντομότερο δυνατόν.

(24)

Τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές και τα
κτίρια που επισκέπτεται συχνά το κοινό θα πρέπει να χρη
σιμεύσουν ως εμφανές παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο
λαμβάνονται υπόψη τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητή
ματα, και, κατά συνέπεια, τα εν λόγω κτίρια θα πρέπει να
υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή πιστοποίηση. Η δημοσιό
τητα των πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση
θα πρέπει να βελτιωθεί με επίδειξη των εν λόγω πιστοποι
ητικών ενεργειακής απόδοσης σε περίοπτη θέση, ιδίως σε
κτίρια κάποιου μεγέθους που χρησιμοποιούνται από δημό
σιες αρχές ή τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, όπως
καταστήματα και εμπορικά κέντρα, υπεραγορές, εστιατόρια,
θέατρα, τράπεζες και ξενοδοχεία.

(25)

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η εγκατάσταση συσκευών
κλιματισμού στις ευρωπαϊκές χώρες. Τούτο προκαλεί σοβαρά

(1) ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 64.

18.6.2010

(26)

Η τακτική συντήρηση και επιθεώρηση των συστημάτων θέρ
μανσης και κλιματισμού από προσωπικό με κατάλληλα προ
σόντα συμβάλλει στη διατήρηση της σωστής τους ρύθμισης
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος και διασφαλί
ζει τη βέλτιστη απόδοση από πλευράς περιβάλλοντος, ασφά
λειας και ενέργειας. Η αξιολόγηση ολόκληρου του συστή
ματος θέρμανσης και κλιματισμού από ανεξάρτητο φορέα θα
πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, ιδίως πριν από
την αντικατάσταση ή την αναβάθμισή τους. Προκειμένου
να ελαχιστοποιηθεί η διοικητική επιβάρυνση των ιδιοκτητών
και ενοικιαστών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθούν να
συνδυάζουν κατά το δυνατόν επιθεωρήσεις και πιστοποι
ήσεις.

(27)

Η κοινή προσέγγιση της πιστοποίησης της ενεργειακής από
δοσης κτιρίων και της επιθεώρησης των συστημάτων θέρμαν
σης και κλιματισμού, που εκτελείται από εξειδικευμένους ή
και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, των οποίων η ανεξαρ
τησία πρέπει να εξασφαλίζεται βάσει αντικειμενικών κριτη
ρίων, θα συμβάλλει στη δημιουργία ισότιμων όρων σε ό,τι
αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλονται στα κράτη μέλη
για εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα και θα
εισαγάγει διαφάνεια για τους υποψήφιους ιδιοκτήτες ή χρή
στες αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση στην ενωσιακή
αγορά ακινήτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα
των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και των επιθεω
ρήσεων των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού σε ολό
κληρη την Ένωση, θα πρέπει να θεσπιστεί σε κάθε κράτος
μέλος ανεξάρτητος μηχανισμός ελέγχου.

(28)

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 επιδιώ
κεται η συμμετοχή τους, όπως και όταν ενδείκνυται σύμφωνα
με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ως προς θέματα χωρο
ταξίας, την ανάπτυξη προγραμμάτων παροχής πληροφοριών,
κατάρτισης και ευαισθητοποίησης και την εφαρμογή της
οδηγίας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Οι σχετικές δια
βουλεύσεις ενδέχεται να χρησιμεύουν επίσης για την προώ
θηση 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 οικοδό
μηση και ανακαίνιση βιομηχανικών ζωνών ή ζωνών κατοι
κίας.
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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 καταρτίσεως και άλλων μέτρων, τις κατάλλη
λες δεξιότητες για την εγκατάσταση και ενσωμάτωση της
απαιτούμενης ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας και τεχνο
λογίας ανανεώσιμης ενέργειας.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την
οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (1) όσον
αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών εμπει
ρογνωμόνων τους οποίους αφορά η παρούσα οδηγία και η
Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στο
πλαίσιο του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια–Ευρώπη» όσον
αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για τα
πρότυπα κατάρτισης των προκειμένων επαγγελματιών.
Για να ενισχυθεί στην αγορά της Ένωσης η διαφάνεια των
ενεργειακών επιδόσεων των ακινήτων που δεν προορίζονται
για κατοικίες, θα πρέπει να θεσπισθούν ομοιόμορφες προϋ
ποθέσεις για την εθελοντική κοινή πιστοποίηση των ενεργει
ακών επιδόσεων των κτηρίων αυτών. Δυνάμει του άρθρου
291 της ΣλΕΕ, οι κανόνες και οι γενικές αρχές που αφορούν
τους μηχανισμούς με τους οποίους τα κράτη μέλη ελέγχουν
την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών από την Επιτροπή
θεσπίζονται εκ των προτέρων με κανονισμό που εκδίδεται
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Εν αναμονή
της έκδοσης του εν λόγω νέου κανονισμού, εξακολουθεί να
εφαρμόζεται η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της
28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επι
τροπή (2), εξαιρουμένης της κανονιστικής διαδικασίας με
έλεγχο, η οποία δεν εφαρμόζεται.
Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις
κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣλΕΕ
για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο ορισμένων τμη
μάτων του γενικού πλαισίου που καθορίζεται στο παράρ
τημα I, και για τον καθορισμό μεθοδολογικού πλαισίου
υπολογισμού των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων
των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακών επιδόσεων. Είναι ιδι
αίτερα σημαντικό να διαβουλεύεται αρμοδίως η Επιτροπή
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, και σε επίπεδο εμπει
ρογνωμόνων.
Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, δεν μπορεί
να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω της πολυ
πλοκότητας του κτιριακού τομέα και της αδυναμίας των
εθνικών αγορών κατοικίας να ανταποκριθούν επαρκώς στις
προκλήσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, και μπο
ρεί, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των συνεπειών των
μέτρων, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση
μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με τις αρχές της επικου
ρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου
άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια
για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(1) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(34)

Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό
δίκαιο πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν
τροποποιήσεις ουσίας σε σχέση με την οδηγία 2002/91/ΕΚ.
Η υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων
που δεν τροποποιούνται απορρέει από την εν λόγω οδηγία.

(35)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύ
λαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις
προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής της
οδηγίας 2002/91/ΕΚ.

(36)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για
τη βελτίωση της νομοθεσίας (3), τα κράτη μέλη ενθαρρύνο
νται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της
Ένωσης, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν,
στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδη
γίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους
δημοσιοποιούν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
1.
Η παρούσα οδηγία προωθεί τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων εντός της Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τις
εξωτερικές κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τις
κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τη σχέση κόστους/
οφέλους.
2.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν:

α) το κοινό γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της
συνολικής ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κτιριακών μονά
δων·
β) την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή από
δοση των νέων κτιρίων και νέων κτιριακών μονάδων·
γ) την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή από
δοση:
i) υφισταμένων κτιρίων, κτιριακών μονάδων και κτιριακών
στοιχείων τα οποία υποβάλλονται σε μεγάλης κλίμακας
ανακαίνιση,
ii) δομικών στοιχείων που αποτελούν τμήμα του κελύφους του
κτιρίου και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή
απόδοση του κελύφους, όταν τοποθετούνται εκ των υστέ
ρων ή αντικαθίστανται, και
iii) τεχνικών συστημάτων κτιρίων, σε περίπτωση εγκατάστασης
νέου, αντικατάστασης ή αναβάθμισης·
(3) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
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δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν
μηδενική κατανάλωση ενέργειας·

7. «κέλυφος κτιρίου»: τα ενσωματωμένα στοιχεία ενός κτιρίου που
διαχωρίζουν το εσωτερικό του από το εξωτερικό περιβάλλον·

ε) την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων·

8. «κτιριακή μονάδα»: τμήμα, όροφος ή διαμέρισμα εντός κτιρίου,
που έχει σχεδιασθεί ή υποστεί μετατροπή ώστε να χρησιμοποι
είται χωριστά·

στ) την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιμα
τισμού κτιρίων, και
ζ) τα ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενερ
γειακών επιδόσεων και τις εκθέσεις επιθεώρησης.
3.
Οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας αποτελούν ελάχιστες
απαιτήσεις και δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να
θεσπίζουν αυστηρότερα μέτρα. Ανάλογα μέτρα επιβάλλεται να
συνάδουν προς τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
1. «κτίριο»: στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την οποία χρη
σιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών
εσωτερικού χώρου·
2. «κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας»: κτίριο με
πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα
με το παράρτημα Ι. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσό
τητα ενέργειας που απαιτείται θα πρέπει να συνίσταται σε πολύ
μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβα
νομένης της παραγομένης επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου·

9. «δομικό στοιχείο»: τεχνικό σύστημα κτιρίου ή στοιχείο του
κελύφους του κτιρίου·

10. «ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας»: η ανακαίνιση κτιρίου κατά την
οποία

α) η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος
του κτιρίου ή τα τεχνικά συστήματά του υπερβαίνει το
25 % της αξίας του κτιρίου, εξαιρουμένης της αξίας του
οικοπέδου επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το κτίριο· ή

β) υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25 % της επιφανείας του
κελύφους του κτιρίου·

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν μεταξύ του στοιχείου α)
ή του στοιχείου β)·

11. «ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο που εκδίδεται από την Ευρω
παϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) ή το Ευρωπαϊκό Ινστι
τούτο Τυποποίησης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSI)
και διατίθεται προς δημόσια χρήση·

3. «τεχνικό σύστημα κτιρίου»: τεχνικός εξοπλισμός για θέρμανση,
ψύξη, αερισμό, παραγωγή ζεστού νερού, φωτισμό ή για συν
δυασμό τους, ενός κτιρίου ή μιας κτιριακής μονάδας·

12. «πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης»: πιστοποιητικό αναγνω
ρισμένο από κράτος μέλος ή νομικό πρόσωπο ορισθέν από
αυτό, το οποίο αναφέρει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου
ή κτιριακής μονάδας, η οποία υπολογίζεται βάσει μεθοδολο
γίας που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3·

4. «ενεργειακή απόδοση κτιρίου»: η υπολογισθείσα ή μετρούμενη
ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται για να ικανοποιηθεί η ενερ
γειακή ζήτηση που συνδέεται με την τυπική χρήση του κτιρίου,
η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενέργεια που χρησι
μοποιείται για θέρμανση, ψύξη, εξαερισμό, παραγωγή ζεστού
νερού και φωτισμό·

13. «συμπαραγωγή»: η ταυτόχρονη, στο πλαίσιο μιας διεργασίας,
παραγωγή θερμικής ενέργειας και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής
ενέργειας·

5. «πρωτογενής ενέργεια»: η ενέργεια από ανανεώσιμες και μη
ανανεώσιμες πηγές που δεν έχει υποστεί μετατροπή ή μετα
σχηματισμό·

14. «βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο» το επίπεδο ενεργει
ακής απόδοσης που έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο κόστος
κατά την εκτιμώμενη διάρκεια του οικονομικού κύκλου ζωής,
όπου:

6. «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: ενέργεια από ανανεώσιμες
μη ορυκτές πηγές, δηλαδή αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεω
θερμική, υδροθερμική ενέργεια και ενέργεια 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·

α) το χαμηλότερο κόστος καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη
του κόστους ενεργειακών επενδύσεων, του κόστους συντή
ρησης και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων των ενεργει
ακών δαπανών και οικονομιών, της κατηγορίας του κτιρίου,
των κερδών από την παραχθείσα ενέργεια), κατά περίπτωση,
και των δαπανών διάθεσης, κατά περίπτωση·
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β) ο εκτιμώμενος οικονομικός κύκλος ζωής καθορίζεται από
κάθε κράτος μέλος. Αναφέρεται στον υπόλοιπο εκτιμώμενο
οικονομικό κύκλο ζωής ενός κτιρίου εφόσον οι απαιτήσεις
για ενεργειακή απόδοση έχουν τεθεί για το σύνολο του
κτιρίου ή στον εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής δομικού
στοιχείο εφόσον οι απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση
έχουν τεθεί για τα δομικά στοιχεία·

Το βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο πρέπει να ευρίσκε
ται εντός του φάσματος επιπέδων απόδοσης όπου η ανάλυση
της σχέσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο τον εκτιμώμενο
οικονομικό κύκλο ζωής είναι θετική·

15. «σύστημα κλιματισμού»: ο συνδυασμός των στοιχείων που
απαιτούνται για την επεξεργασία του αέρα εσωτερικού χώρου,
μέσω του οποίου η θερμοκρασία ελέγχεται ή μπορεί να μει
ωθεί·

16. «λέβητας»: το κοινό συγκρότημα λέβητα καυστήρα, που είναι
σχεδιασμένο να μεταδίδει σε υγρά τη θερμότητα που παράγεται
από την καύση·
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Άρθρο 4
Καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να καθοριστούν ελάχιστες
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για κτίρια ή κτιριακές μονάδες,
με στόχο να επιτευχθούν βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα. Η
ενεργειακή απόδοση υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που
αναφέρεται στο άρθρο 3.Ο υπολογισμός των βέλτιστων από πλευ
ράς κόστους επιπέδων διενεργείται σύμφωνα με το συγκριτικό μεθο
δολογικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 5, μόλις το πλαίσιο
δημιουργηθεί.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλι
σθεί η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τα
δομικά στοιχεία που αποτελούν τμήμα του κελύφους του κτιρίου
και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση του κελύ
φους, όταν τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται, με
στόχο την επίτευξη βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων.

Κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων, τα κράτη μέλη δύνανται να
κάνουν διάκριση μεταξύ νέων και υφιστάμενων κτιρίων και μεταξύ
διάφορων κατηγοριών κτιρίων.

17. «ονομαστική ισχύς εξόδου»: η μέγιστη θερμική ισχύς εκφραζό
μενη σε kW την οποία αναφέρει και εγγυάται ο κατασκευαστής
ως παρεχόμενη κατά τη συνεχή λειτουργία με ταυτόχρονη
τήρηση της ωφέλιμης απόδοσης που προσδιορίζεται από τον
κατασκευαστή·

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.

18. «αντλία θερμότητας»: μηχάνημα, συσκευή ή εγκατάσταση που
μεταφέρει θερμότητα από φυσικό περιβάλλον όπως ο αέρας, το
νερό ή το έδαφος σε κτίρια ή βιομηχανικές εφαρμογές με την
αναστροφή της φυσικής ροής της θερμότητας, κατά τρόπο
ώστε να ρέει από χαμηλότερη σε υψηλότερη θερμοκρασία·
για τις αναστρέψιμες αντλίες θερμότητας, μπορεί επίσης να
μεταφέρει θερμότητα από το κτίριο στο φυσικό περιβάλλον·

Ένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να θεσπίσει ελάχιστες απαιτή
σεις ενεργειακής απόδοσης που δεν είναι οικονομικά αποδοτικές για
τον εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής.

19. «τηλεθέρμανση» ή «τηλεψύξη»: η διανομή θερμικής ενέργειας
με τη μορφή ατμού, ζεστού νερού ή ψυχρών υγρών, από ένα
κεντρικό σημείο παραγωγής μέσω δικτύου σε πολλαπλά κτίρια
ή θέσεις, για την κάλυψη θερμικών ή ψυκτικών αναγκών χώρων
ή διεργασιών.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενέργειες αναθεωρούνται σε τακτά διαστή
ματα τα οποία δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη και, εάν χρειαστεί,
επικαιροποιούνται προκειμένου να αντικατοπτρίζουν την τεχνική
πρόοδο στον κτιριακό τομέα.

2.
Τα κράτη μέλη δύνανται να μην καθορίσουν ή να μην εφαρ
μόσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 για τις εξής κατηγορίες
κτιρίων:

Άρθρο 3
Θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης
κτιρίων
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργει
ακής απόδοσης κτιρίων βάσει του κοινού γενικού πλαισίου το οποίο
παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

Η μεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

α) κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περι
βάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής
τους αξίας, στον βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε απαρά
δεκτα τον χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους·

β) κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές
δραστηριότητες·
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γ) προσωρινά κτίρια με διάρκεια χρήσης το πολύ δύο ετών, βιο
μηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αγροτικά κτίρια πλην
κατοικιών με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτί
ρια πλην κατοικιών τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυ
πτόμενο από εθνική τομεακή συμφωνία για την ενεργειακή από
δοση·

4.
Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που
σημειώνουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την επίτευξη των βέλτιστων
από πλευράς κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενερ
γειακής απόδοσης.

δ) κτίρια κατοικίας τα οποία προβλέπεται να χρησιμοποιούνται είτε
λιγότερο από τέσσερις μήνες τον χρόνο είτε, εναλλακτικά, για
περιορισμένο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο και με αναμενόμενη
ενεργειακή κατανάλωση μικρότερη από το 25 % εκείνης που θα
προέκυπτε από χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου·

Νέα κτίρια

ε) μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη
από 50 m2.
Άρθρο 5
Υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων
των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης
1.
Η Επιτροπή θεσπίζει μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμ
φωνα με τα άρθρα 23, 24 και 25 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011
συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των βέλτι
στων από πλευράς κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων.
Το συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο θεσπίζεται σύμφωνα με το
παράρτημα III και πραγματοποιεί διάκριση μεταξύ νέων και υφι
στάμενων κτιρίων και μεταξύ διαφόρων κατηγοριών κτιρίων.
2.
Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα βέλτιστα από πλευράς
κόστους επίπεδα για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης
χρησιμοποιώντας το συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο που θεσπίζε
ται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και συναφείς παραμέτρους, όπως
οι κλιματικές συνθήκες και το κατά πόσον είναι προσιτές στην
πράξη οι ενεργειακές υποδομές, και συγκρίνουν τα αποτελέσματα
του εν λόγω υπολογισμού με τις ισχύουσες ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όλα τα δεδομένα υπο
λογισμού και τις παραδοχές που χρησιμοποίησαν για τους υπολογι
σμούς αυτούς, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών των υπολογι
σμών. Η σχετική έκθεση μπορεί να συμπεριληφθεί στα σχέδια δρά
σης για την ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται στο άρθρο 14
παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ. Τα κράτη μέλη υποβάλ
λουν στην Επιτροπή τις σχετικές εκθέσεις ανά τακτικά χρονικά δια
στήματα, που δεν υπερβαίνουν την πενταετία. Η πρώτη έκθεση
υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012.
3.
Αν το αποτέλεσμα της σύγκρισης που γίνεται κατά την παρά
γραφο 2 δείξει ότι οι ισχύουσες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης είναι σημαντικά χαμηλότερες από πλευράς ενεργειακής
απόδοσης σε σχέση με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα
ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, το οικείο κράτος
μέλος δικαιολογεί τη διαφορά γραπτώς στην Επιτροπή με την
έκθεση της παραγράφου 2, η οποία συνοδεύεται, αν η διαφορά
είναι αδικαιολόγητη, από ένα σχέδιο που αναφέρει τα κατάλληλα
μέτρα που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη διαφορά μέχρι την
επόμενη επανεξέταση των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, ως
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

Άρθρο 6
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα νέα κτίρια να πληρούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται σύμ
φωνα με το άρθρο 4.
Για τα νέα κτίρια τα κράτη μέλη διασφαλίζουν πριν από την έναρξη
της κατασκευής ότι έχει μελετηθεί και ληφθεί υπόψη η τεχνική,
περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης εναλλα
κτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης όπως τα απαριθμούμενα
κατωτέρω, εφόσον είναι διαθέσιμα:
α) αποκεντρωμένα συστήματα παροχής ενέργειας που βασίζονται σε
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·
β) συστήματα συμπαραγωγής·
γ) συστήματα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης ή συστήματα θέρμαν
σης/ψύξης σε κλίμακα οικοδομικού τετραγώνου, ιδίως όταν
βασίζονται πλήρως ή εν μέρει σε ενέργεια από ανανεώσιμες
πηγές·
δ) αντλίες θερμότητας.
2.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ανάλυση των εναλλακτι
κών συστημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 τεκμηριώνε
ται και είναι διαθέσιμη προς έλεγχο.
3.
Αυτή η ανάλυση των εναλλακτικών συστημάτων μπορεί να
διενεργείται για μεμονωμένα κτίρια ή για ομάδες παρόμοιων κτιρίων
ή για κοινούς τύπους κτιρίων στην ίδια ζώνη. Όσον αφορά τα
συλλογικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης, η ανάλυση μπορεί
να διενεργείται για όλα τα κτίρια που συνδέονται με το σύστημα
στην ίδια ζώνη.
Άρθρο 7
Υφιστάμενα κτίρια
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξα
σφαλισθεί ότι, όταν τα κτίρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλί
μακας, η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή του ανακαινιζόμενου
τμήματός του αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις ελάχιστες απαι
τήσεις ενεργειακής απόδοσης, που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το
άρθρο 4 στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικο
νομικά εφικτό.
Οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται στο σύνολο του ανακαινισμένου
κτιρίου ή της ανακαινισμένης κτιριακής μονάδας. Επιπροσθέτως ή
εναλλακτικά είναι δυνατόν να εφαρμόζονται απαιτήσεις σε ανακαινι
σμένα δομικά στοιχεία.
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Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επιπλέον τα αναγκαία μέτρα ώστε να
εξασφαλισθεί ότι στην περίπτωση δομικού στοιχείου που αποτελεί
τμήμα του κελύφους του κτιρίου και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην
ενεργειακή απόδοση του κελύφους, όταν τοποθετείται εκ των υστέ
ρων ή αντικαθίσταται, η ενεργειακή απόδοση του δομικού στοιχείου
πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης στον βαθμό
που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.

την εγκατάσταση ενεργών συστημάτων ελέγχου, π.χ. αυτοματοποι
ημένων συστημάτων ή συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης
με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενερ
γειακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 4.

1.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν, όσον αφορά τα κτίρια που υφίστανται
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, ώστε να μελετώνται και να λαμβάνο
νται υπόψη εναλλακτικά συστήματα υψηλής απόδοσης, όπως ανα
φέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στον βαθμό που αυτό είναι
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.

Άρθρο 9
Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν
κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και

β) μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν
δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια
με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Άρθρο 8
Τεχνικά συστήματα κτιρίων
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η
ενεργειακή χρήση των τεχνικών συστημάτων κτιρίων, συστημικές
απαιτήσεις όσον αφορά τη συνολική ενεργειακή απόδοση, την
ορθή εγκατάσταση και τη σωστή διαστασιολόγηση, ρύθμιση και
έλεγχο των τεχνικών συστημάτων κτιρίων που εγκαθίστανται σε
υφιστάμενα κτίρια. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόζουν
αυτές τις απαιτήσεις όσον αφορά τα συστήματα και σε νέα κτίρια.
Οι απαιτήσεις όσον αφορά τα συστήματα καθορίζονται για νέα,
τεχνικά συστήματα κτιρίων ή συστήματα με τα οποία αντικαθίστα
νται ή αναβαθμίζονται τα υφιστάμενα και εφαρμόζονται στον βαθμό
που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.
Οι απαιτήσεις όσον αφορά τα συστήματα καλύπτουν τουλάχιστον
τα ακόλουθα:
α) συστήματα θέρμανσης·
β) συστήματα παραγωγής ζεστού νερού·
γ) συστήματα κλιματισμού·

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού
των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Αυτά τα
εθνικά σχέδια είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν στόχους διαφοροποι
ημένους ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου.

2.
Τα κράτη μέλη, ακολουθώντας το παράδειγμα του δημόσιου
τομέα, αναπτύσσουν επίσης πολιτικές και λαμβάνουν μέτρα, θέτο
ντας π.χ. στόχους για την ενθάρρυνση της μετατροπής κτιρίων σε
κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, και ενημερώνουν
σχετικά την Επιτροπή με τα εθνικά τους σχέδια που αναφέρονται
στην παράγραφο 1.

3.
Το εθνικά σχέδια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής στοι
χεία:

α) λεπτομέρειες όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή του ορισμού
των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας από τα
κράτη μέλη, που απηχεί τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές
συνθήκες, περιλαμβανομένου αριθμητικού δείκτη της χρήσης
πρωτογενούς ενέργειας σε kWh/m2 κατ’ έτος. Οι παράγοντες
πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό
της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας είναι δυνατόν να βασίζονται
σε εθνικές ή περιφερειακές ετήσιες μέσες τιμές και να λαμβάνουν
υπόψη τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα·

δ) συστήματα εξαερισμού μεγάλης κλίμακας·
ή συνδυασμό τους.
2.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την εισαγωγή ευφυών συστημά
των μέτρησης όταν κατασκευάζεται ένα κτίριο ή υφίσταται ανακαί
νιση μεγάλης κλίμακας, μεριμνώντας ταυτοχρόνως ώστε η ενθάρ
ρυνση αυτή να είναι σύμφωνη με το σημείο 2 του παραρτήματος Ι
της οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (1). Τα
κράτη μέλη μπορούν επιπλέον να ενθαρρύνουν, κατά περίπτωση,
(1) ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 55.

β) τους ενδιάμεσους στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των νέων κτιρίων έως το 2015, στο πλαίσιο της
προετοιμασίας της εφαρμογής της παραγράφου 1·

γ) πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα οικονομικά ή άλλα
μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των παραγράφων 1 και 2
για την προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση
ενέργειας, περιλαμβανομένων λεπτομερειών όσον αφορά τις εθνι
κές απαιτήσεις και μέτρα για τη χρήση ενέργειας από ανανεώ
σιμες πηγές στα νέα κτίρια και τα υφιστάμενα κτίρια που υφί
στανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του άρθρου
13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και των άρθρων 6
και 7 της παρούσας οδηγίας.
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4.
Η Επιτροπή αξιολογεί τα εθνικά σχέδια που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, ιδίως δε την επάρκεια των μέτρων που εξετάζουν τα
κράτη μέλη σε σχέση με τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Η
Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη της την αρχή της επικου
ρικότητας, μπορεί να ζητεί περαιτέρω ειδικές πληροφορίες όσον
αφορά τις απαιτήσεις που τίθενται στις παραγράφους 1, 2 και 3.
Στην περίπτωση αυτή το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει τις ζητού
μενες πληροφορίες ή προτείνει τροποποιήσεις εντός εννέα μηνών
από την υποβολή του αιτήματος της Επιτροπής. Μετά την αξιολό
γηση αυτή η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει σχετική σύσταση.
5.
Η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και εν συνεχεία
ανά τριετία, δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημει
ώνουν τα κράτη μέλη στην αύξηση του αριθμού των κτιρίων με
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Με βάση την εν λόγω
έκθεση, η Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο δράσης και εάν απαιτείται
προτείνει μέτρα για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων αυτών,
ενθαρρύνει δε τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την αποδοτική
σε σχέση με το κόστος μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
6.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν
τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) σε ειδικές και
δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάλυση της σχέσης
κόστους-οφέλους για τον οικονομικό κύκλο ζωής του συγκεκριμέ
νου κτιρίου έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν
την Επιτροπή σχετικά με τις αρχές των σχετικών νομοθετικών καθε
στώτων.
Άρθρο 10
Χρηματοδοτικά κίνητρα και φραγμοί στο εμπόριο
1.
Τα κράτη μέλη, αναγνωρίζοντας τη σημασία της παροχής
κατάλληλων χρηματοδοτικών και άλλων μέσων με καταλυτικό απο
τέλεσμα στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και στη μετάβαση σε
κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, εξασφαλίζουν
δεόντως την εξέταση των πλέον ενδεδειγμένων μέσων του τύπου
αυτού ανάλογα με τις εθνικές περιστάσεις.
2.
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν έως τις 30 Ιουνίου 2011 κατά
λογο των υφιστάμενων και κατά περίπτωση των προτεινόμενων
μέτρων και μέσων, περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών, εκτός
των απαιτούμενων βάσει της παρούσας οδηγίας, προς προώθηση
των στόχων της παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τον κατάλογο αυτό ανά τριετία. Τα
κράτη μέλη κοινοποιούν τους σχετικούς καταλόγους στην Επιτροπή,
ενδεχομένως μέσω των σχεδίων δράσης ενεργειακής απόδοσης που
αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας
2006/32/ΕΚ.
3.
Η Επιτροπή εξετάζει την αποτελεσματικότητα των απαριθμού
μενων υφιστάμενων και προτεινόμενων μέσων που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 καθώς και των συναφών ενωσιακών μέσων όσον
αφορά τη στήριξη της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Με
βάση την εξέταση αυτή και λαμβανομένης δεόντως υπόψη της
αρχής της επικουρικότητας, η Επιτροπή μπορεί να παρέχει συμβου
λές ή συστάσεις για τα ειδικά εθνικά συστήματα και συντονισμό με
τους ενωσιακούς και διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Η
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Επιτροπή μπορεί να ενσωματώνει την εξέταση και τις ενδεχόμενες
συμβουλές ή συστάσεις στην έκθεσή της σχετικά με τα εθνικά
σχέδια ενεργειακής απόδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παρά
γραφος 5 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ.
4.
Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, παρέχει συνδρομή στα κράτη
μέλη, κατ’ αίτησή τους, κατά την εκπόνηση εθνικών ή περιφερει
ακών προγραμμάτων χρηματοδοτικής στήριξης για την αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ιδίως όσων υφίστανται ήδη, με
τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των
αρμόδιων εθνικών ή περιφερειακών αρχών ή οργανισμών.
5.
Προκειμένου να βελτιωθεί η χρηματοδοτική στήριξη της
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και να ληφθεί δεόντως υπόψη
η αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά προτί
μηση έως το 2011, μια ανάλυση ιδίως όσον αφορά:
α) την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα του επιπέδου και
το ποσό που χρησιμοποιήθηκε πράγματι στο πλαίσιο των διαρ
θρωτικών ταμείων και των προγραμμάτων-πλαισίων για τη βελ
τίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ιδίως δε των
κατοικιών·
β) την αποτελεσματικότητα της χρήσης των κεφαλαίων της ΕΤΕπ
και άλλων δημόσιων χρηματοδοτικών οργανισμών·
γ) τον συντονισμό της ενωσιακής και εθνικής χρηματοδότησης και
άλλων μορφών στήριξης που είναι δυνατόν να αποτελέσουν
μοχλό για την τόνωση των επενδύσεων σε ενεργειακή απόδοση
και την επάρκεια των σχετικών κεφαλαίων προς εκπλήρωση των
στόχων της Ένωσης.
Με βάση την ανάλυση αυτή και σύμφωνα με το πολυετές δημοσιο
νομικό πλαίσιο, η Επιτροπή μπορεί εν συνεχεία, εφόσον το κρίνει
σκόπιμο, να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ
βούλιο προτάσεις για πράξεις της Ένωσης.
6.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα βέλτιστα από πλευρά
κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης κατά την παροχή κινήτρων
για την κατασκευή κτιρίων ή τη μεγάλης κλίμακας ανακαίνισή τους.
7.
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εμποδίζουν τα κράτη
μέλη να παρέχουν κίνητρα για νέα κτίρια, ανακαινίσεις ή δομικά
στοιχεία που έχουν καλύτερη ενεργειακή απόδοση από τα βέλτιστα
από πλευράς κόστους επίπεδα.
Άρθρο 11
Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη
θέσπιση συστήματος πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει την
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και τιμές αναφοράς, όπως ελάχι
στες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ώστε να επιτρέπει στους
ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας
να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του.
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Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι δυνατόν να περιλαμ
βάνει πρόσθετες πληροφορίες όπως η ετήσια κατανάλωση ενέργειας
των κτιρίων πλην κατοικιών και το ποσοστό της ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.
2.
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει συστά
σεις για τη βέλτιστη από πλευράς κόστους ή οικονομικά συμφέ
ρουσα βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτι
ριακής μονάδας, εκτός εάν δεν υπάρχει εύλογη δυνατότητα σχετικής
βελτίωσης σε σύγκριση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την ενερ
γειακή απόδοση.
Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής από
δοσης καλύπτουν τα εξής:
α) μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με ανακαίνιση μεγάλης κλίμα
κας του κελύφους ή των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου· και
β) μέτρα για μεμονωμένα δομικά στοιχεία ανεξάρτητα από ανακαί
νιση μεγάλης κλίμακας του κελύφους ή των τεχνικών συστημά
των του κτιρίου.
3.
Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής
απόδοσης είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το συγκεκριμένο κτίριο
και μπορούν να οδηγήσουν σε εκτίμηση όσον αφορά το φάσμα των
περιόδων αποπληρωμής ή της σχέσης κόστους-οφέλους για ολό
κληρο τον οικονομικό κύκλο ζωής του.
4.
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης παρέχει ένδειξη του
κατά πόσο ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής μπορούν να λάβουν λεπτο
μερέστερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη σχέση
κόστους-απόδοσης, σχετικά με τις συστάσεις που περιλαμβάνει το
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Η αξιολόγηση της σχέσης
κόστους/οφέλους στηρίζεται σε σειρά τυπικών προϋποθέσεων
όπως η εκτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των βασικών
τιμών ενέργειας και η προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους. Επι
πλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που πρέπει
να γίνουν για να υλοποιηθούν οι συστάσεις. Είναι επίσης δυνατόν
να παρέχονται στον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή άλλες πληροφορίες
για συναφή θέματα όπως οι ενεργειακές επιθεωρήσεις ή τα κίνητρα
χρηματοδοτικού ή άλλου χαρακτήρα και οι χρηματοδοτικές δυνα
τότητες.
5.
Με την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων, τα κράτη μέλη
ενθαρρύνουν τις δημόσιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τους τον
καθοδηγητικό ρόλο τον οποίο θα διαδραματίσουν στον τομέα της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας τις
συστάσεις των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που χορηγού
νται σε κτίρια των οποίων είναι ιδιοκτήτες κατά την περίοδο ισχύος
των εν λόγω πιστοποιητικών.
6.
Η πιστοποίηση κτιριακών μονάδων μπορεί να βασίζεται στα
εξής:
α) κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου ή
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β) αξιολόγηση άλλης αντιπροσωπευτικής κτιριακής μονάδας του
ιδίου συγκροτήματος κτιρίων, η οποία έχει τα ίδια ενεργειακά
χαρακτηριστικά.

7.
Η πιστοποίηση για μονοκατοικίες μπορεί να στηρίζεται στην
αξιολόγηση άλλου αντιπροσωπευτικού κτιρίου παρόμοιου σχεδίου
και μεγέθους με παρόμοιο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, εφόσον ο
εμπειρογνώμονας που εκδίδει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδο
σης εγγυάται την εν λόγω αντιστοιχία.

8.
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι δεκαετούς
ισχύος κατ’ ανώτατο όριο.

9.
Η Επιτροπή διαμορφώνει έως το 2011, κατόπιν διαβουλεύ
σεων με τους σχετικούς κλάδους, εθελοντική κοινή πιστοποίηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων πλην
κατοικιών. Το μέτρο αυτό θεσπίζεται με τη συμβουλευτική διαδι
κασία που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2. Τα κράτη
μέλη ενθαρρύνονται να αναγνωρίσουν ή να χρησιμοποιούν το
σύστημα αυτό ή να το χρησιμοποιούν εν μέρει έπειτα από προσαρ
μογή του στις εθνικές συνθήκες.

Άρθρο 12
Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης
1.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εκδίδεται πιστοποιητικό
ενεργειακής απόδοσης:

α) για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που κατασκευάζονται, πωλούνται
ή εκμισθώνονται σε νέο ενοικιαστή· και

β) για κτίρια στα οποία συνολική επιφάνεια άνω των 500 m2
χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή και τα οποία επισκέπτεται
συχνά το κοινό. Στις 9 Ιουλίου 2015 αυτό το κατώτατο όριο
των 500 m2 θα μειωθεί σε 250 m2.

Η απαίτηση έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης δεν
ισχύει όταν υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμ
φωνα με την οδηγία 2002/91/ΕΚ ή σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία για το συγκεκριμένο κτίριο ή κτιριακή μονάδα.

2.
Τα κράτη μέλη απαιτούν, κατά την κατασκευή, πώληση ή
εκμίσθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, να επιδεικνύεται το πιστο
ποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή αντίγραφό του στον υποψήφιο
νέο ενοικιαστή ή αγοραστή και να παραδίδεται στον αγοραστή ή
νέο ενοικιαστή.

3.
Κατά την πώληση ή εκμίσθωση κτιρίου πριν από την κατα
σκευή του τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να απαιτούν να παρέχει ο
πωλητής εκτίμηση της μελλοντικής του ενεργειακής απόδοσης, κατά
παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2· στην περίπτωση αυτή το
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εκδίδεται το αργότερο μόλις
ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου.
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Όταν διατίθενται προς πώληση ή προς εκμίσθωση:

— κτίρια που έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης,
— κτιριακές μονάδες κτιρίου που έχει πιστοποιητικό ενεργειακής
απόδοσης, και
— κτιριακές μονάδες που έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδο
σης
τα κράτη μέλη απαιτούν να δηλώνεται ο δείκτης ενεργειακής από
δοσης του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε όλες τις εμπο
ρικές διαφημίσεις.
5.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σύμφωνα με
τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες περί συγκυριότητας ή άλλων μορ
φών κοινής ιδιοκτησίας.
6.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή των
παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου τις κατηγορίες
των κτιρίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2.
7.
Οι πιθανές συνέπειες των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδο
σης όσον αφορά ενδεχόμενες νομικές διαδικασίες αποφασίζονται
σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.
Άρθρο 13
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μανση κτιρίων, όπως οι μονάδες παραγωγής θερμότητας, το
σύστημα ελέγχου και η αντλία ή οι αντλίες κυκλοφορίας, με λέβη
τες ονομαστικής ισχύος εξόδου προς θέρμανση χώρων άνω των 20
kW. Η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού
απόδοσης του λέβητα και της εκτίμησης του μεγέθους του σε
σύγκριση με τις θερμαντικές ανάγκες του κτιρίου. Η εκτίμηση
του μεγέθους του λέβητα δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται εφό
σον δεν έχουν γίνει εν τω μεταξύ αλλαγές στο συγκεκριμένο
σύστημα θέρμανσης ή όσον αφορά τις απαιτήσεις θέρμανσης του
κτιρίου.

Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν τη συχνότητα των επιθεωρή
σεων ή ενδεχομένως να τις ελαφρύνουν, εφόσον λειτουργεί ήδη σε
αυτά ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου.

2.
Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν διαφορετική συχνότητα
για τις επιθεωρήσεις ανάλογα με τον τύπο και την ενεργό ονομα
στική ισχύ εξόδου του συστήματος θέρμανσης, λαμβάνοντας υπόψη
το κόστος επιθεώρησης του συστήματος θέρμανσης και την εκτι
μώμενη εξοικονόμηση ενεργειακής δαπάνης που μπορεί να προκύ
ψει από την επιθεώρηση.

3.
Τα συστήματα θέρμανσης με λέβητες ενεργού ωφέλιμης ονο
μαστικής ισχύος εξόδου μεγαλύτερης των 100 kW επιθεωρούνται
τουλάχιστον ανά δύο έτη.

Για τους λέβητες αερίου, η περίοδος δύναται να επεκταθεί σε τέσ
σερα έτη.

Επίδειξη πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στις περιπτώσεις συνολικής
ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 500 m2 σε κτίρια για τα οποία έχει
εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο
12 παράγραφος 1 και τα οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες
αρχές και δέχονται συχνά επισκέψεις από το κοινό να αναρτάται σε
περίοπτη για το κοινό θέση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
Στις 9 Ιουλίου 2015 αυτό το κατώτατο όριο των 500 m2 θα
μειωθεί σε 250 m2.
2.
Τα κράτη μέλη απαιτούν, στις περιπτώσεις συνολικής ωφέλι
μης επιφάνειας άνω των 500 m2 σε κτίρια για τα οποία έχει
εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το
άρθρο 12 παράγραφος 1 και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό,
το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης να αναρτάται σε περίοπτη
για το κοινό θέση.
3.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνουν υπο
χρέωση ανάρτησης των συστάσεων που περιλαμβάνονται στο πιστο
ποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
Άρθρο 14
Επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης
1.
Τα κράτη μέλη καθιερώνουν την τακτική επιθεώρηση των
προσιτών τμημάτων συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη θέρ

4.
Εναλλακτικά προς τις παραγράφους 1, 2 και 3, τα κράτη
μέλη μπορεί να αποφασίσουν να λάβουν μέτρα για να εξασφαλί
σουν την παροχή συμβουλών στους χρήστες σχετικά με την αντι
κατάσταση λεβήτων, άλλες τροποποιήσεις στο σύστημα θέρμανσης
και εναλλακτικές λύσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης και το
ενδεδειγμένο μέγεθος του λέβητα. Το συνολικό αποτέλεσμα της
προσέγγισης αυτής είναι ισοδύναμο με εκείνο των διατάξεων των
παραγράφων 1, 2 και 3.

Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη επιλέγουν να εφαρμόσουν τα
μέτρα τα οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο υποβάλλουν στην
Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011, έκθεση σχετικά
με την ισοδυναμία των εν λόγω μέτρων με τα μέτρα που αναφέρο
νται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Τα κράτη
μέλη υποβάλλουν τις εκθέσεις αυτές στην Επιτροπή ανά τριετία. Οι
εκθέσεις μπορεί να συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης για την
ενεργειακή απόδοση που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος
2 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ.

5.
Η Επιτροπή, αφού λάβει από ένα κράτος μέλος την εθνική
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της εναλλακτικής λύσης που
περιγράφεται στην παράγραφο 4, μπορεί να ζητεί περαιτέρω ειδικές
πληροφορίες όσον αφορά τις απαιτήσεις και την ισοδυναμία των
μέτρων που ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο. Στην περίπτωση
αυτή, το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει τις ζητούμενες πληροφο
ρίες ή προτείνει τροποποιήσεις εντός εννέα μηνών.
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Άρθρο 15
Επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τακτική επιθεώρηση των εγκατα
στάσεων κλιματισμού ονομαστικής ισχύος εξόδου μεγαλύτερης από
12 kW. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού από
δοσης του συστήματος κλιματισμού και την εκτίμηση του μεγέθους
του σε σύγκριση με τις ανάγκες ψύξης του κτιρίου. Η εκτίμηση του
μεγέθους δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται εφόσον δεν έχουν γίνει
εν τω μεταξύ αλλαγές στο συγκεκριμένο σύστημα κλιματισμού ή
όσον αφορά τις απαιτήσεις ψύξης του κτιρίου.

Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν τη συχνότητα των επιθεωρή
σεων ή ενδεχομένως να τις ελαφρύνουν, εφόσον λειτουργεί ήδη σε
αυτά ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου.

2.
Τα κράτη μέλη μπορεί να θεσπίσουν διαφορετική συχνότητα
για τις επιθεωρήσεις ανάλογα με τον τύπο και την ονομαστική ισχύ
εξόδου του συστήματος κλιματισμού. Κατά τον καθορισμό της
συχνότητας επιθεωρήσεων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το
κόστος επιθεώρησης του συστήματος κλιματισμού και την εκτιμώ
μενη εξοικονόμηση της ενεργειακής δαπάνης που μπορεί να προ
κύψει από την επιθεώρηση.

3.
Τα κράτη μέλη, κατά τη θέσπιση των μέτρων που αναφέρο
νται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εξασφαλί
ζουν, εφόσον είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό, ότι οι επιθεωρή
σεις διεξάγονται σύμφωνα με την επιθεώρηση των συστημάτων θέρ
μανσης και άλλων τεχνικών συστημάτων που αναφέρονται στο
άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας και την επιθεώρηση των διαρροών
που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006,
για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (1).

4.
Εναλλακτικά προς τη λύση που περιγράφεται στις παραγρά
φους 1, 2 και 3 τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να
λάβουν μέτρα ώστε να παρέχονται στους χρήστες συμβουλές σχε
τικά με την αντικατάσταση των συστημάτων κλιματισμού ή άλλες
τροποποιήσεις του συστήματος κλιματισμού που ενδέχεται να περι
λαμβάνουν επιθεωρήσεις προς εκτίμηση της απόδοσης και του
κατάλληλου μεγέθους του. Ο συνολικός αντίκτυπος της προσέγγι
σης αυτής πρέπει να είναι ισοδύναμος με εκείνον που απορρέει από
τις παραγράφους 1, 2 και 3.

Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα που αναφέρονται στην
πρώτη υποπαράγραφο, υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις
30 Ιουνίου 2011 το αργότερο, έκθεση σχετικά με την ισοδυναμία
των εν λόγω μέτρων με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2
και 3 του παρόντος άρθρου. Οι εκθέσεις μπορούν να ενσωματώνο
νται στα σχέδια δράσης ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται
στο άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/32/ΕΚ.

5.
Η Επιτροπή, αφού λάβει από κράτος μέλος την εθνική έκθεση
σχετικά με την εφαρμογή της εναλλακτικής λύσης που περιγράφεται
στην παράγραφο 4, μπορεί να ζητεί περαιτέρω ειδικές πληροφορίες
όσον αφορά τις απαιτήσεις και την ισοδυναμία των μέτρων που
(1) ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1.
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ορίζονται στην εν λόγω παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή το οικείο
κράτος μέλος υποβάλλει τις ζητούμενες πληροφορίες ή προτείνει
τροποποιήσεις εντός εννέα μηνών.

Άρθρο 16
Εκθέσεις σχετικά με τις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης
και κλιματισμού
1.
Συντάσσεται έκθεση επιθεώρησης έπειτα από κάθε επιθεώρηση
συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού. Η έκθεση επιθεώρησης
περιέχει το αποτέλεσμα της επιθεώρησης που διενεργήθηκε σύμ
φωνα με το άρθρο 14 ή 15 και περιλαμβάνει συστάσεις για την
οικονομικώς συμφέρουσα βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του
επιθεωρούμενου συστήματος.

Οι συστάσεις μπορούν να βασίζονται σε σύγκριση της ενεργειακής
απόδοσης του επιθεωρούμενου συστήματος με εκείνη του βέλτιστου
διαθέσιμου εφικτού συστήματος και συστήματος παρόμοιου τύπου
για το οποίο όλα τα συναφή στοιχεία επιτυγχάνουν το επίπεδο
ενεργειακής απόδοσης που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2.
Η έκθεση επιθεώρησης επιδίδεται στον ιδιοκτήτη ή τον ενοι
κιαστή του κτιρίου.

Άρθρο 17
Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πιστοποίηση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμαν
σης και κλιματισμού να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από
ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, είτε αυτοα
πασχολούμενους είτε υπαλλήλους δημόσιων φορέων ή ιδιωτικών
επιχειρήσεων.

Στους εμπειρογνώμονες παρέχεται διαπίστευση λαμβανομένων
υπόψη των προσόντων τους.

Τα κράτη μέλη διαθέτουν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με την
κατάρτιση και τις διαπιστεύσεις. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να
διατίθενται στο κοινό είτε τακτικά ενημερούμενοι κατάλογοι ειδι
κευμένων ή/και διαπιστευμένων εμπειρογνωμόνων είτε τακτικά ενη
μερούμενοι κατάλογοι διαπιστευμένων εταιρειών που προσφέρουν
τις υπηρεσίες των εμπειρογνωμόνων αυτών.

Άρθρο 18
Ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση ανεξάρτητων συστη
μάτων ελέγχου των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και των
εκθέσεων σχετικά με την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης
και κλιματισμού σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ. Τα κράτη μέλη είναι
δυνατόν να θεσπίσουν χωριστά συστήματα για τον έλεγχο των
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και για τον έλεγχο των εκθέ
σεων σχετικά με την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και
κλιματισμού.
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2.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν τις αρμοδιότητες
εφαρμογής των ανεξάρτητων συστημάτων ελέγχου.

Στις περιπτώσεις που αποφασίσουν να τις αναθέσουν, διασφαλίζουν
ότι η εφαρμογή των ανεξάρτητων συστημάτων ελέγχου γίνεται σύμ
φωνα με το παράρτημα ΙΙ.

3.
Τα κράτη μέλη απαιτούν να κοινοποιούνται στις αρμόδιες
αρχές ή φορείς, αν ζητηθεί, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
και οι εκθέσεις επιθεώρησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 19
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αποδέκτες τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τις αρχές, προκει
μένου να διευκολυνθούν οι προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθη
τοποίησης των κρατών μελών. Οι πληροφορίες του ιστότοπου
αυτού ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους με συναφή ενω
σιακή και εθνική, περιφερειακή και τοπική νομοθεσία, συνδέσμους
με τους ιστότοπους EUROPA που περιέχουν τα εθνικά σχέδια
δράσης ενεργειακής απόδοσης, συνδέσμους με διαθέσιμα χρηματο
δοτικά μέσα καθώς και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ
κού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Επιτροπή συνεχίζει και
ενισχύει περαιτέρω τις υπηρεσίες ενημέρωσης τις οποίες παρέχει
προς διευκόλυνση της χρήσης των διαθέσιμων πόρων, προσφέρο
ντας συνδρομή και πληροφορίες στους ενδιαφερομένους, περιλαμ
βανομένων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, όσον
αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης, λαμβανομένων υπόψη
των πλέον πρόσφατων αλλαγών του κανονιστικού πλαισίου.

Επανεξέταση
Η Επιτροπή, επικουρούμενη από την επιτροπή του άρθρου 26,
αξιολογεί την παρούσα οδηγία, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου
2017, βάσει της εμπειρίας που αποκτάται και της προόδου που
σημειώνεται κατά την εφαρμογή της και, εφόσον απαιτείται, υπο
βάλλει σχετικές προτάσεις.

Άρθρο 20
Πληροφόρηση
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ενη
μέρωση των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών των κτιρίων ή κτιρια
κών μονάδων σχετικά με τις διάφορες μεθόδους και πρακτικές που
συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Άρθρο 21
Διαβούλευση
Τα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολύνουν την αποτελεσματική
εφαρμογή της οδηγίας, διαβουλεύονται με τους ενδιαφερομένους,
περιλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, σύμφωνα
με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία και κατά περίπτωση. Η δια
βούλευση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την εφαρμογή των
άρθρων 9 και 20.

Άρθρο 22
Προσαρμογή του παραρτήματος Ι στην τεχνική πρόοδο

2.
Τα κράτη μέλη παρέχουν στους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές
των κτιρίων πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τα πιστοποιητικά ενερ
γειακής απόδοσης και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων, τον σκοπό και
τους στόχους τους, τους οικονομικά συμφέροντες τρόπους βελτίω
σης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και, κατά περίπτωση, τα
χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται για τη βελτίωση της ενεργει
ακής απόδοσης των κτιρίων.

Η Επιτροπή προσαρμόζει τα σημεία 3 και 4 του παραρτήματος Ι
στην τεχνική πρόοδο μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα
με τα άρθρα 23, 24 και 25.

Άρθρο 23
Άσκηση της εξουσιοδότησης

Εφόσον τα κράτη μέλη το ζητήσουν, η Επιτροπή τα βοηθά στην
πραγματοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών για τους σκοπούς της
παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγρά
φου, οι οποίες μπορεί να ενταχθούν σε προγράμματα της Ένωσης.

3.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται καθοδήγηση και
κατάρτιση στους αρμοδίους για την εφαρμογή της παρούσας οδη
γίας. 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, χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές και χρήσης τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης κατά τον χωροτα
ξικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό κτιρίων, την οικοδόμηση και ανα
καίνιση βιομηχανικών ζωνών ή ζωνών κατοικίας.

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

1.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξου
σιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 για περίοδο
πέντε ετών που αρχίζει από τις 8 Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή
εκπονεί έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της ανατέθηκαν το
αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου.
Η εξουσιοδότηση παρατείνεται αυτομάτως για περιόδους της
αυτής διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμ
βούλιο την ανακαλέσει σύμφωνα με το άρθρο 24.

2.
Με την επιφύλαξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο
5 παράγραφος 1, η εξουσία να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
που προβλέπεται στο άρθρο 5 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις
30 Ιουνίου 2012.

3.
Μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ
βούλιο.
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Άρθρο 26

4.
Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση
ανατίθενται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στα άρθρα 24 και 25.

Διαδικασία επιτροπής
1.

Άρθρο 24
Ανάκληση της εξουσιοδότησης
1.
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 22
μπορεί να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβού
λιο.
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Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.
Σε περίπτωση παραπομπής στην παρούσα παράγραφο, εφαρ
μόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρου
μένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 27
2.
Το όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφα
σίσει εάν πρόκειται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση επιδιώκει να
ενημερώσει εντός εύλογου διαστήματος το άλλο όργανο και την
Επιτροπή, πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας
τις εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανά
κλησης καθώς και τους πιθανούς λόγους της εν λόγω ανάκλησης.

3.
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που
προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως
ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία διευκρινίζει. Δεν θίγει το
κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσι
εύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυρώσεις
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις
που επιβάλλονται για παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων οι οποίες
έχουν θεσπιστεί σε εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν
κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι
κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανα
λογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω
διατάξεις στην Επιτροπή έως τις 9 Ιανουαρίου 2013 το αργότερο
και κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση το συντομότερο
δυνατόν.

Άρθρο 28
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Άρθρο 25
Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων
1.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να
διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός
δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμ
βουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά 2 μήνες.

2.
Αν κατά τη λήξη της εν λόγω περιόδου ούτε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο αντιταχθούν στην κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξη, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επί
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από
την ημερομηνία που έχει ορισθεί στις διατάξεις της.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει πριν από
τη λήξη της εν λόγω περιόδου, εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή για την
πρόθεσή τους να μην προβάλουν αντιρρήσεις.

3.
Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν
σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο
που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης
εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο
μέχρι τις 9 Ιουλίου 2012, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τα άρθρα 2 έως
18 και με τα άρθρα 20 και 27.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις όσον αφορά τα άρθρα 2, 3, 9,
11, 12, 13, 17, 18, 20 και 27 το αργότερο από τις 9 Ιανουαρίου
2013.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις όσον αφορά τα άρθρα 4, 5, 6,
7, 8, 14, 15 και 16 σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες
αρχές το αργότερο από τις 9 Ιανουαρίου 2013 και στα υπόλοιπα
κτίρια το αργότερο από τις 9 Ιουλίου 2013.

Μπορούν να αναβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 την εφαρ
μογή του άρθρου 12 παράγραφοι 1 και 2 στις μεμονωμένες κτι
ριακές μονάδες που εκμισθώνονται. Αυτό ωστόσο δεν επιτρέπεται να
έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση λιγότερων πιστοποιητικών από όσα
θα είχαν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2002/91/ΕΚ στο
συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα, τα τελευταία αυτά περιέχουν
παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια
παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Περιλαμβάνουν
επίσης δήλωση ότι οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία
που περιέχονται σε ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικη
τικές διατάξεις της οδηγίας 2002/91/ΕΚ θεωρούνται ότι γίνονται
στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος της παραπομπής και η διατύπωση
της δήλωσης αποφασίζονται από τα κράτη μέλη.
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Άρθρο 30

2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 29

Άρθρο 31

Κατάργηση
Η οδηγία 2002/91/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό που
αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος A, καταργείται από την 1η
Φεβρουαρίου 2012, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρα
τών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο
και εφαρμογής της οδηγίας που εμφαίνονται στο παράρτημα IV
μέρος B.

Οι παραπομπές στην οδηγία 2002/91/ΕΚ θεωρούνται ότι γίνονται
στην παρούσα οδηγία σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που
εμφαίνεται στο παράρτημα V.

Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 19 Μαΐου 2010.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

D. LÓPEZ GARRIDO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κοινό γενικό πλαίσιο για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
(κατά το άρθρο 3)
1. Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου προσδιορίζεται βάσει της υπολογιζόμενης ή της πραγματικής ετήσιας ενέργειας που
καταναλώνεται για να καλυφθούν οι διάφορες ανάγκες που συνδέονται με τη συνήθη χρήση και περιλαμβάνουν τις
ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης και ψύξης (ενέργεια που απαιτείται για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση) για να διατηρηθούν
οι επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας του κτιρίου και οι οικιακές ανάγκες ζεστού νερού.
2. Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου εκφράζεται κατά διαφανή τρόπο και περιλαμβάνει δείκτη ενεργειακής απόδοσης και
αριθμητικό δείκτη για τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας, βάσει των παραγόντων πρωτογενούς ενέργειας ανά φορέα ενέργειας,
που ενδέχεται να βασίζονται στους εθνικούς ή περιφερειακούς ετήσιους σταθμισμένους μέσους όρους ή σε ειδική τιμή για
την επιτόπια παραγωγή.
Η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ευρωπαϊκά πρότυπα
και να είναι συνεπής προς την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία, περιλαμβανομένης της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
3. Η μεθοδολογία καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη τουλάχιστον των ακόλουθων παραγόντων:
α) τα ακόλουθα πραγματικά θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χωρισμάτων του):
i) θερμοχωρητικότητα,
ii) μόνωση,
iii) παθητική θέρμανση,
iv) στοιχεία ψύξης και
v) θερμικές γέφυρες·
β) εγκατάσταση θέρμανσης και παροχή ζεστού νερού, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των μονώσεών τους·
γ) εγκαταστάσεις κλιματισμού·
δ) φυσικό και μηχανικό αερισμό, που μπορεί να περιλαμβάνει και την αεροστεγανότητα·
ε) ενσωματωμένη εγκατάσταση φωτισμού (κυρίως στον τομέα που δεν αφορά την κατοικία)·
στ) σχεδιασμό, θέση και προσανατολισμό του κτιρίου, περιλαμβανομένων των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών·
ζ) παθητικά ηλιακά συστήματα και ηλιακή προστασία·
η) κλιματικές συνθήκες εσωτερικού χώρου στις οποίες περιλαμβάνονται οι επιδιωκόμενες συνθήκες εσωτερικού κλίματος·
θ) εσωτερικά φορτία.
4. Η θετική επίδραση των κατωτέρω παραγόντων λαμβάνεται υπόψη, όπου σχετίζεται με τους υπολογισμούς:
α) τοπικές συνθήκες έκθεσης στον ήλιο, ενεργητικά ηλιακά συστήματα και άλλα συστήματα θέρμανσης και ηλεκτρισμού
βασιζόμενα σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·
β) ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη με συμπαραγωγή·
γ) συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου·
δ) φυσικός φωτισμός.
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5. Για τον σκοπό αυτού του υπολογισμού, τα κτίρια θα πρέπει να κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) μονοκατοικίες διαφόρων τύπων·
β) συγκροτήματα διαμερισμάτων·
γ) γραφεία·
δ) εκπαιδευτικά κτίρια·
ε) νοσοκομεία·
στ) ξενοδοχεία και εστιατόρια·
ζ) αθλητικές εγκαταστάσεις·
η) κτίρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εμπορίου·
θ) άλλα είδη κτιρίων που καταναλώνουν ενέργεια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και τις εκθέσεις επιθεώρησης
1. Οι αρμόδιες αρχές ή οι φορείς στους οποίους οι αρμόδιες αρχές έχουν εκχωρήσει την ευθύνη της εφαρμογής του
ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου πραγματοποιούν τυχαία δειγματοληψία τουλάχιστον ενός στατιστικώς σημαντικού ποσο
στού όλων των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που έχουν εκδοθεί κάθε χρόνο και τα επαληθεύουν.
Η επαλήθευση βασίζεται στις εναλλακτικές δυνατότητες που αναφέρονται κατωτέρω ή σε ισοδύναμα μέτρα:
α) έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων υπολογισμού για το κτίριο, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση του
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, και των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό·
β) έλεγχος των δεδομένων υπολογισμού και επαλήθευση των αποτελεσμάτων του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης,
συμπεριλαμβανομένων και των συστάσεων που έγιναν·
γ) πλήρης έλεγχος των δεδομένων υπολογισμού για το κτίριο, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση του πιστοποι
ητικού ενεργειακής απόδοσης, πλήρης επαλήθευση των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό, συμπερι
λαμβανομένων και των συστάσεων που έγιναν, και επιτόπια επιθεώρηση του κτιρίου, εφόσον είναι δυνατόν, για να
ελεγχθεί η αντιστοιχία μεταξύ των προδιαγραφών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και του
πιστοποιηθέντος κτιρίου.
2. Οι αρμόδιες αρχές ή οι φορείς στους οποίους οι αρμόδιες αρχές έχουν εκχωρήσει την ευθύνη της εφαρμογής του
ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου πραγματοποιούν δειγματοληψία ενός, τουλάχιστον στατιστικώς, σημαντικού ποσοστού
όλων των ελέγχων επιθεώρησης που έχουν εκδοθεί κάθε χρόνο και υποβάλλουν τους εν λόγω ελέγχους σε επαλήθευση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας για τον καθορισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των απαιτήσεων
ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά τα κτίρια και τα δομικά στοιχεία
Το πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας επιτρέπει στα κράτη μέλη να προσδιορίζουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των
δομικών στοιχείων και τις οικονομικές πτυχές των σχετικών με την ενεργειακή απόδοση μέτρων και να τις συνδέουν μεταξύ τους
με στόχο τον καθορισμό του βέλτιστου από πλευράς κόστους επιπέδου.
Το πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας συνοδεύεται από κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες διαγράφεται ο τρόπος εφαρμογής
του πλαισίου κατά τον υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων.
Το πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τρόποι χρήσης, οι εξωτερικές κλιματικές συνθήκες, το
επενδυτικό κόστος, η κατηγορία κτιρίου, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας (περιλαμβανομένου του ενεργειακού κόστους
και της εξοικονόμησης ενέργειας), το κέρδος από την παραγόμενη ενέργεια, εφόσον ισχύει, και το κόστος διάθεσης, εφόσον
ισχύει. Θα πρέπει να βασίζεται στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα που συνδέονται με την παρούσα οδηγία.
Η Επιτροπή παρέχει επίσης:
— κατευθυντήριες γραμμές που συνοδεύουν το πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας· οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές
διευκολύνουν τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα μέτρα που απαριθμούνται κατωτέρω,
— πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμώμενες μακροπρόθεσμες εξελίξεις των τιμών της ενέργειας.
Για την εφαρμογή του πλαισίου συγκριτικής μεθοδολογίας από τα κράτη μέλη, ορίζονται σε επίπεδο κρατών μελών γενικοί όροι
που εκφράζονται με παραμέτρους.
Το πλαίσιο συγκριτικής μεθοδολογίας απαιτεί από τα κράτη μέλη:
— να ορίζουν κτίρια αναφοράς που χαρακτηρίζονται από την αντιπροσωπευτική λειτουργία και γεωγραφική τους θέση,
περιλαμβανομένων των εσωτερικών και εξωτερικών κλιματικών συνθηκών. Τα κτίρια αναφοράς καλύπτουν τα κτίρια κατοικίας
και τα κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικία, τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα,
— να ορίζουν τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να εκτιμώνται για τα κτίρια αναφοράς· αυτά είναι δυνατόν να
αποτελούν μέτρα για μεμονωμένα κτίρια στο σύνολό τους, για μεμονωμένα δομικά στοιχεία ή για συνδυασμό δομικών
στοιχείων,
— να εκτιμούν τις τελικές και πρωτογενείς ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων αναφοράς και τα κτίρια αναφοράς στα οποία
εφαρμόζονται τα οριζόμενα μέτρα ενεργειακής απόδοσης,
— να υπολογίζουν το κόστος (π.χ. την καθαρή παρούσα αξία) των μέτρων ενεργειακής απόδοσης (όπως αναφέρονται στη
δεύτερη περίπτωση) κατά τον αναμενόμενο οικονομικό κύκλο ζωής που εφαρμόζονται στα κτίρια αναφοράς (όπως αναφέρο
νται στην πρώτη περίπτωση), με την εφαρμογή των αρχών του πλαισίου συγκριτικής μεθοδολογίας.
Τα κράτη μέλη εκτιμούν τη σχέση κόστους-απόδοσης των διάφορων επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, με
τον υπολογισμό του κόστους των μέτρων ενεργειακής απόδοσης κατά τον αναμενόμενο οικονομικό κύκλο ζωής. Αυτό θα
επιτρέπει τον προσδιορισμό των βέλτιστων από πλευρά κόστους επιπέδων των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΜΕΡΟΣ Α
Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις της
(κατά το άρθρο 29)
Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 21.11.2008, σ. 1)

Μόνον το σημείο 9.9 του παραρτήματος

ΜΕΡΟΣ B
Προθεσμίες μεταφοράς και εφαρμογής στο εθνικό δίκαιο
(που αναφέρονται στο άρθρο 29)
Οδηγία

2002/91/ΕΚ

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

4 Ιανουαρίου 2006

Ημερομηνία εφαρμογής

4 Ιανουαρίου 2009 όσον αφορά μόνον τα άρθρα 7, 8 και 9
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Πίνακας αντιστοιχίας
Οδηγία 2002/91/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 σημείο 1)

Άρθρο 2 σημείο 1)

—

Άρθρο 2 σημεία 2) και 3)

Άρθρο 2 σημείο 2)

Άρθρο 2 σημείο 4) και παράρτημα I

—

Άρθρο 2 σημεία 5), 6), 7), 8), 9), 10) και 11)

Άρθρο 2 σημείο 3)

Άρθρο 2 σημείο 12)

Άρθρο 2 σημείο 4)

Άρθρο 2 σημείο 13)

—

Άρθρο 2 σημείο 14)

Άρθρο 2 σημείο 5)

Άρθρο 2 σημείο 15)

Άρθρο 2 σημείο 6)

Άρθρο 2 σημείο 16)

Άρθρο 2 σημείο 7)

Άρθρο 2 σημείο 17)

Άρθρο 2 σημείο 8)

Άρθρο 2 σημείο 18)

—

Άρθρο 2 σημείο 19)

Άρθρο 3

Άρθρο 3 και παράρτημα I

Άρθρο 4 σημείο 1)

Άρθρο 4 σημείο 1)

Άρθρο 4 σημείο 2)

—

Άρθρο 4 σημείο 3)

Άρθρο 4 σημείο 2)

—

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6 σημείο 1)

—

Άρθρο 6 σημεία 2) και 3)

Άρθρο 6

Άρθρο 7

—

Άρθρα 8, 9 και 10

Άρθρο 7 σημείο 1) πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11 σημείο 8) και άρθρο 12 σημείο 2)

Άρθρο 7 σημείο 1) δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11 σημείο 6)

Άρθρο 7 σημείο 1) τρίτο εδάφιο

Άρθρο 12 σημείο 6)

Άρθρο 7 σημείο 2)

Άρθρο 11 σημεία 1) και 2)

—

Άρθρο 11 σημεία 3), 4), 5), 7) και 9)

—

Άρθρο 12 σημεία 1), 3), 4), 5) και 7)

Άρθρο 7 σημείο 3)

Άρθρο 13 σημεία 1) και 3)

—

Άρθρο 13 σημείο 2)

Άρθρο 8 στοιχείο α)

Άρθρο 14 σημεία 1) και 3)

—

Άρθρο 14 σημείο 2)

Άρθρο 8 στοιχείο β)

Άρθρο 14 σημείο 4)

—

Άρθρο 14 σημείο 5)

Άρθρο 9

Άρθρο 15 σημείο 1)
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Οδηγία 2002/91/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

—

Άρθρο 15 σημεία 2), 3), 4) και 5)

—

Άρθρο 16

Άρθρο 10

Άρθρο 17

—

Άρθρο 18

Άρθρο 11 εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 19

Άρθρο 11 στοιχεία α) και β)

—

Άρθρο 12

Άρθρο 20 σημείο 1) και άρθρο 20 σημείο 2) δεύτερο εδάφιο

—

Άρθρο 20 σημείο 2) πρώτο εδάφιο και άρθρο 20 σημεία 3)
και 4)

—

Άρθρο 21

Άρθρο 13

Άρθρο 22

—

Άρθρα 23, 24 και 25

Άρθρο 14 σημείο 1)

Άρθρο 26 σημείο 1)

Άρθρο 14 σημείο 2) και 3)

—

—

Άρθρο 26 σημείο 2)

—

Άρθρο 27

Άρθρο 15 σημείο 1)

Άρθρο 28

Άρθρο 15 σημείο 2)

—

—

Άρθρο 29

Άρθρο 16

Άρθρο 30

Άρθρο 17

Άρθρο 31

Παράρτημα

Παράρτημα I

—

Παραρτήματα II έως IV
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Τιμή συνδρομής 2010 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για
κανονική αποστολή)
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 100 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο
CD-ROM

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

770 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό
CD-ROM

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

400 EUR ετησίως

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — Δημόσιες
συμβάσεις και διαγωνισμοί, CD-ROM, δύο εκδόσεις την εβδομάδα

πολύγλωσσο: 23 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ

300 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί

γλώσσα(-ες) ανάλογα με το
διαγωνισμό

50 EUR ετησίως

Η συνδρομή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται στις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή σε 22 γλωσσικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει τις σειρές L (Νομοθεσία) και C
(Ανακοινώσεις και Πληροφορίες).
Για κάθε γλωσσική έκδοση απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
L 156 της 18ης Ιουνίου 2005, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται, προσωρινά, να
συντάσσουν και να δημοσιεύουν στα ιρλανδικά όλες τις πράξεις. Γι’ αυτό, η Επίσημη Εφημερίδα στα ιρλανδικά
πωλείται ξεχωριστά.
Η συνδρομή για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί)
περιλαμβάνει 23 επίσημες γλωσσικές εκδόσεις σε ένα ενιαίο πολύγλωσσο CD-ROM.
Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να
λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτημάτων με «Σημείωμα προς τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τα CD-ROM θα αντικατασταθούν από DVD εντός του 2010.

Πωλήσεις και συνδρομές
Συνδρομές σε διάφορες τιμολογημένες περιοδικές εκδόσεις, όπως η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διατίθενται στους εμπορικούς μας αντιπροσώπους. Κατάλογο των εμπορικών μας αντιπροσώπων
θα βρείτε στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm

Το EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις
προπαρασκευαστικές πράξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu

EL

