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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο
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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)
Άρθρο 1
Αντικείμενο
1.
Η παρούσα οδηγία προωθεί τη βελτίωση της ενεργειακής απόδο
σης 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 μονάδων·
β) την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση
των νέων κτιρίων και νέων κτιριακών μονάδων·
γ) την εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση:
i) υφισταμένων κτιρίων, κτιριακών μονάδων και κτιριακών στοι
χείων τα οποία υποβάλλονται σε μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση,
ii) δομικών στοιχείων που αποτελούν τμήμα του κελύφους του
κτιρίου και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή από
δοση του κελύφους, όταν τοποθετούνται εκ των υστέρων ή
αντικαθίστανται, και
iii) τεχνικών συστημάτων κτιρίων, σε περίπτωση εγκατάστασης
νέου, αντικατάστασης ή αναβάθμισης·
δ) τα εθνικά σχέδια αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν
μηδενική κατανάλωση ενέργειας·
ε)

την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων·

στ) την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματι
σμού κτιρίων, και
ζ)

τα ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενεργει
ακών επιδόσεων και τις εκθέσεις επιθεώρησης.

3.
Οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας αποτελούν ελάχιστες απαι
τήσεις 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 χρησι
μοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσω
τερικού χώρου·
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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 ποσότητα
ενέργειας που απαιτείται θα πρέπει να συνίσταται σε πολύ μεγάλο
βαθμό σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της
παραγομένης επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου·
▼M1
3. «τεχνικό σύστημα κτιρίου»: τεχνικός εξοπλισμός κτιρίου ή κτιρια
κής μονάδας για θέρμανση και ψύξη χώρου, εξαερισμό, παραγωγή
ζεστού νερού για οικιακή χρήση, ενσωματωμένη εγκατάσταση
φωτισμού, αυτοματισμό και έλεγχο κτιρίου, επιτόπια παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας ή συνδυασμός των εν λόγω συστημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που χρησιμοποιούν ενέρ
γεια από ανανεώσιμες πηγές·
3α. «σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίου»: σύστημα που περι
λαμβάνει όλα τα προϊόντα, λογισμικά και μηχανικές υπηρεσίες
που μπορούν να υποστηρίξουν την ενεργειακά αποδοτική, οικο
νομική και ασφαλή λειτουργία των τεχνικών συστημάτων κτιρίου
μέσω αυτόματων ελέγχων και διευκόλυνσης της χειροκίνητης δια
χείρισης των εν λόγω τεχνικών συστημάτων κτιρίου·
▼B
4. «ενεργειακή απόδοση κτιρίου»: η υπολογισθείσα ή μετρούμενη
ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται για να ικανοποιηθεί η ενεργει
ακή ζήτηση που συνδέεται με την τυπική χρήση του κτιρίου, η
οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενέργεια που χρησιμοποι
είται για θέρμανση, ψύξη, εξαερισμό, παραγωγή ζεστού νερού και
φωτισμό·
5. «πρωτογενής ενέργεια»: η ενέργεια από ανανεώσιμες και μη ανα
νεώσιμες πηγές που δεν έχει υποστεί μετατροπή ή μετασχηματι
σμό·
6. «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: ενέργεια από ανανεώσιμες μη
ορυκτές πηγές, δηλαδή αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμι
κή, υδροθερμική ενέργεια και ενέργεια από τον ωκεανό, υδροηλε
κτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομι
κής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επε
ξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια·
7. «κέλυφος κτιρίου»: τα ενσωματωμένα στοιχεία ενός κτιρίου που
διαχωρίζουν το εσωτερικό του από το εξωτερικό περιβάλλον·
8. «κτιριακή μονάδα»: τμήμα, όροφος ή διαμέρισμα εντός κτιρίου,
που έχει σχεδιασθεί ή υποστεί μετατροπή ώστε να χρησιμοποιείται
χωριστά·
9. «δομικό στοιχείο»: τεχνικό σύστημα κτιρίου ή στοιχείο του κελύ
φους 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 κελύ
φους του κτιρίου·
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν μεταξύ του στοιχείου α) ή
του στοιχείου β)·
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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·
12. «πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης»: πιστοποιητικό αναγνωρι
σμένο από κράτος μέλος ή νομικό πρόσωπο ορισθέν από αυτό, το
οποίο αναφέρει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου ή κτιριακής
μονάδας, η οποία υπολογίζεται βάσει μεθοδολογίας που εγκρίνεται
σύμφωνα με το άρθρο 3·
13. «συμπαραγωγή»: η ταυτόχρονη, στο πλαίσιο μιας διεργασίας,
παραγωγή θερμικής ενέργειας και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής
ενέργειας·
14. «βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο» το επίπεδο ενεργειακής
απόδοσης που έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο κόστος κατά
την εκτιμώμενη διάρκεια του οικονομικού κύκλου ζωής, όπου:
α) το χαμηλότερο κόστος καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη του
κόστους ενεργειακών επενδύσεων, του κόστους συντήρησης
και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών
δαπανών και οικονομιών, της κατηγορίας του κτιρίου, των
κερδών από την παραχθείσα ενέργεια), κατά περίπτωση, και
των δαπανών διάθεσης, κατά περίπτωση·
β) ο εκτιμώμενος οικονομικός κύκλος ζωής καθορίζεται από κάθε
κράτος μέλος. Αναφέρεται στον υπόλοιπο εκτιμώμενο οικονο
μικό κύκλο ζωής ενός κτιρίου εφόσον οι απαιτήσεις για ενερ
γειακή 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 ευρίσκεται
εντός του φάσματος επιπέδων απόδοσης όπου η ανάλυση της
σχέσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο τον εκτιμώμενο οικονο
μικό κύκλο ζωής είναι θετική·
15. «σύστημα κλιματισμού»: ο συνδυασμός των στοιχείων που απαι
τούνται για την επεξεργασία του αέρα εσωτερικού χώρου, μέσω
του οποίου η θερμοκρασία ελέγχεται ή μπορεί να μειωθεί·
▼M1
15α. «σύστημα θέρμανσης»: ο συνδυασμός των στοιχείων που απαιτού
νται για επεξεργασία του αέρα εσωτερικού χώρου, μέσω της
οποίας αυξάνεται η θερμοκρασία·
15β. «μονάδα παραγωγής θερμότητας»: το μέρος συστήματος θέρμαν
σης που παράγει ωφέλιμη θερμότητα χρησιμοποιώντας μία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες διεργασίες:
α) καύση καυσίμων, για παράδειγμα, σε λέβητα·
β) αξιοποίηση του φαινομένου Joule στα θερμαντικά στοιχεία
συστήματος θέρμανσης με ηλεκτρικές αντιστάσεις·
γ) δέσμευση της θερμότητας από τον ατμοσφαιρικό αέρα, τον
απαγόμενο αέρα εξαερισμού, ή πηγή νερού ή θερμότητας εδά
φους με χρήση αντλίας θερμότητας·
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▼M1
15γ. «συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης»: οι συμβάσεις ενεργειακής
απόδοσης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 27 της οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (1)·
▼B
16. «λέβητας»: το κοινό συγκρότημα λέβητα καυστήρα, που είναι
σχεδιασμένο να μεταδίδει σε υγρά τη θερμότητα που παράγεται
από την καύση·
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 κατασκευα
στή·
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 ανα
στρέψιμες αντλίες θερμότητας, μπορεί επίσης να μεταφέρει θερ
μότητα από το κτίριο στο φυσικό περιβάλλον·
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·
▼M1
20. «απομονωμένο μικροσύστημα»: κάθε απομονωμένο μικροσύ
στημα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 27 της οδηγίας
2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (2).

Άρθρο 2α
Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης
▼M2
1.
Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαί
νισης του εθνικού δυναμικού οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων,
δημόσιων και ιδιωτικών, και μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής
απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό δυνα
μικό έως το 2050, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετα
τροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση
ενέργειας. Κάθε μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης περιλαμβάνει:
▼M1
α) επισκόπηση του εθνικού κτιριακού δυναμικού η οποία βασίζεται,
κατά περίπτωση, σε στατιστική δειγματοληψία και το αναμενόμενο
ποσοστό ανακαινισμένων κτιρίων το 2020,
(1) Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών
2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).
(2) Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕ L 211
της 14.8.2009, σ. 55).
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▼M1
β) τον προσδιορισμό οικονομικώς αποδοτικών προσεγγίσεων για τις
ανακαινίσεις ανάλογα με τον τύπο κτιρίου και την κλιματική ζώνη,
λαμβάνοντας υπόψη πιθανά κατάλληλα σημεία ενεργοποίησης στον
κύκλο ζωής του κτιρίου, κατά περίπτωση,
γ) πολιτικές και δράσεις για την τόνωση οικονομικώς αποδοτικής από
άποψη κόστους ριζικής ανακαίνισης κτιρίων, περιλαμβανομένης
της σταδιακής ριζικής ανακαίνισης, καθώς και για την υποστήριξη
στοχευμένων οικονομικώς αποδοτικών από άποψη κόστους μέτρων
και ανακαινίσεων, παραδείγματος χάριν με τη θέσπιση προαιρετι
κού συστήματος διαβατηρίων ανακαίνισης κτιρίων,
δ) επισκόπηση των πολιτικών και των δράσεων που αφορούν τα τμή
ματα του εθνικού κτιριακού δυναμικού που παρουσιάζουν τις χει
ρότερες επιδόσεις, τα διλήμματα λόγω αντικρουόμενων κινήτρων
και τις αποτυχίες της αγοράς, και περιγραφή εθνικών δράσεων που
συμβάλλουν στην άμβλυνση της ενεργειακής πενίας,
ε)

πολιτικές και δράσεις που αφορούν όλα τα δημόσια κτίρια,

στ) επισκόπηση των εθνικών πρωτοβουλιών για την προώθηση έξυ
πνων τεχνολογιών και καλά διασυνδεδεμένων κτιρίων και κοινοτή
των, καθώς και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης
στον κατασκευαστικό τομέα και τον τομέα της ενεργειακής απόδο
σης, και
ζ)

τεκμηριωμένη εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέρ
γειας και του γενικότερου οφέλους, μεταξύ άλλων σε σχέση με
την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα του αέρα.

2.
Στις μακροπρόθεσμες εθνικές στρατηγικές του ανακαίνισης, κάθε
κράτος μέλος παρουσιάζει χάρτη πορείας με μέτρα και μετρήσιμους
εθνικούς δείκτες προόδου, ενόψει του μακροπρόθεσμου στόχου του
2050 για μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στην Ένωση
κατά 80-95 % σε σχέση με το 1990, προκειμένου να διασφαλιστεί
εθνικό κτιριακό δυναμικό υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγ
μένο από ανθρακούχες εκπομπές και προκειμένου να διευκολυνθεί η
οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Ο χάρτης πορείας περιλαμβά
νει ενδεικτικά ορόσημα για το 2030, το 2040 και το 2050, και προσ
διορίζει με ποιόν τρόπο τα ορόσημα αυτά συμβάλλουν στην επίτευξη
των στόχων ενεργειακής απόδοσης της Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία
2012/27/ΕΕ.
3.
Προκειμένου να στηρίξουν την κινητοποίηση επενδύσεων για τις
ανακαινίσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διευκολύνουν την πρόσβαση στους
κατάλληλους μηχανισμούς που επιτρέπουν:
α) την ομαδοποίηση των έργων, για παράδειγμα μέσω επενδυτικών
πλατφορμών ή ομάδων και μέσω κοινοπραξιών μικρομεσαίων επι
χειρήσεων, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση των
επενδυτών και η προσφορά συνδυαστικών λύσεων σε δυνητικούς
πελάτες,
β) τη μείωση των διαφαινόμενων κινδύνων των δραστηριοτήτων ενερ
γειακής απόδοσης για τους επενδυτές και τον ιδιωτικό τομέα,
γ) τη χρησιμοποίηση δημόσιας χρηματοδότησης για την προσέλκυση
ιδιωτικών επενδύσεων και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ανεπαρ
κειών της αγοράς,
δ) τον προσανατολισμό των επενδύσεων προς ένα ενεργειακά αποδο
τικό κτιριακό δυναμικό, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Eurostat,
και
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ε) προσιτά και διαφανή συμβουλευτικά εργαλεία, όπως υπηρεσίες μίας
στάσης για τους καταναλωτές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για
θέματα ενέργειας, όσον αφορά τις ενδεδειγμένες ενεργειακά αποδο
τικές ανακαινίσεις και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα.
4.
Η Επιτροπή συλλέγει και δημοσιοποιεί, τουλάχιστον στις δημόσιες
αρχές, βέλτιστες πρακτικές σχετικά με επιτυχημένα δημόσια και ιδιω
τικά συστήματα χρηματοδότησης για ενεργειακές ανακαινίσεις, καθώς
και πληροφορίες σχετικά με συστήματα για την ομαδοποίηση έργων
ενεργειακής ανακαίνισης μικρής κλίμακας. Η Επιτροπή εντοπίζει και
δημοσιοποιεί βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τα χρηματοδοτικά κίνη
τρα για την ανακαίνιση από την άποψη του καταναλωτή λαμβάνοντας
υπόψη τις διαφορές οικονομικής αποδοτικότητας μεταξύ των κρατών
μελών.
5.
Προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη της μακροπρόθεσμης
στρατηγικής του όσον αφορά τις ανακαινίσεις, κάθε κράτος μέλος διε
ξάγει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εν λόγω στρατηγική προτού
την υποβάλλει στην Επιτροπή. Κάθε κράτος μέλος επισυνάπτει περί
ληψη των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης ως παράρτημα
στη μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική ανακαίνισης.
Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες όσον αφορά
τις διαβουλεύσεις με όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους κατά τη
διάρκεια της εφαρμογής της μακροπρόθεσμης εθνικής του πολιτικής
ανακαινίσεων.
6.
Κάθε κράτος μέλος επισυνάπτει σε παράρτημα της μακροπρόθε
σμης στρατηγικής ανακαίνισης τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της
πλέον πρόσφατης εθνικής του μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνι
σης, συμπεριλαμβανομένων των σχεδιαζόμενων πολιτικών και δράσεων.
7.
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί τη μακροπρόθεσμη
στρατηγική του ανακαίνισης προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα
της πυρασφάλειας και τους κινδύνους που συνδέονται με την έντονη
σεισμική δραστηριότητα ή πυρκαγιές και επηρεάζουν τόσο τις ενεργει
ακές ανακαινίσεις όσο και τη διάρκεια ζωής των κτιρίων.
▼M2
8.
Η μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης κάθε κράτους μέλους
υποβάλλεται στην Επιτροπή, στο πλαίσιο του τελικού ενοποιημένου
εθνικού του σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα που αναφέρεται
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου (1). Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3
παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, η πρώτη μακροπρόθεσμη στρα
τηγική ανακαίνισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 10 Μαρτίου 2020.
▼B
Άρθρο 3
Θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων βάσει του κοινού γενικού πλαισίου το οποίο παρατί
θεται στο παράρτημα Ι.
Η μεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ,
2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ)
2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328
της 21.12.2018, σ. 1).
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Άρθρο 4
Καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να καθοριστούν ελάχιστες απαι
τήσεις 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 πλευράς κόστους επιπέδων
διενεργείται σύμφωνα με το συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο που ανα
φέρεται στο άρθρο 5, μόλις το πλαίσιο δημιουργηθεί.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί 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 κελύφους, όταν
τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται, με στόχο την επί
τευξη 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.
Στις εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να συνεκτιμώνται γενικές απαιτήσεις
κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, ώστε να αποφεύγονται ενδε
χόμενες αρνητικές επιδράσεις όπως ο ανεπαρκής αερισμός, καθώς και
οι τοπικές συνθήκες, η προβλεπόμενη χρήση και η ηλικία του κτιρίου.
Ένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης που δεν είναι οικονομικά αποδοτικές για τον
εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενέργειες αναθεωρούνται σε τακτά διαστήματα
τα οποία δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη και, εάν χρειαστεί, επικαιροποι
ούνται προκειμένου να αντικατοπτρίζουν την τεχνική πρόοδο στον κτι
ριακό τομέα.
2.
Τα κράτη μέλη δύνανται να μην καθορίσουν ή να μην εφαρμό
σουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 για τις εξής κατηγορίες κτιρίων:
α) κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλ
λοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας,
στον βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτή
σεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε απαράδεκτα τον χαρακτήρα
ή την εμφάνισή τους·
β) κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές
δραστηριότητες·
γ) προσωρινά κτίρια με διάρκεια χρήσης το πολύ δύο ετών, βιομηχα
νικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών
με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια πλην κατοι
κιών τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από εθνική
τομεακή συμφωνία για την ενεργειακή απόδοση·
δ) κτίρια κατοικίας τα οποία προβλέπεται να χρησιμοποιούνται είτε
λιγότερο από τέσσερις μήνες τον χρόνο είτε, εναλλακτικά, για περιο
ρισμένο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο και με αναμενόμενη ενεργει
ακή κατανάλωση μικρότερη από το 25 % εκείνης που θα προέκυπτε
από χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου·
ε) μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από
50 m2.
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Άρθρο 5
Υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των
ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης
1.
Η Επιτροπή θεσπίζει μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα
με τα άρθρα 23, 24 και 25 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 συγκριτικό
μεθοδολογικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των βέλτιστων από πλευράς
κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενερ
γειακή απόδοση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων.
Το συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο θεσπίζεται σύμφωνα με το παράρ
τημα III και πραγματοποιεί διάκριση μεταξύ νέων και υφιστάμενων
κτιρίων και μεταξύ διαφόρων κατηγοριών κτιρίων.
2.
Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τα βέλτιστα από πλευράς κόστους
επίπεδα για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποι
ώντας το συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο που θεσπίζεται σύμφωνα με
την παράγραφο 1 και συναφείς παραμέτρους, όπως οι κλιματικές συν
θήκες 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 υπολογι
σμού και τις παραδοχές που χρησιμοποίησαν για τους υπολογισμούς
αυτούς, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών των υπολογισμών.
►M2 __________ ◄ Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή
τις σχετικές εκθέσεις ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, που δεν υπερ
βαίνουν την πενταετία. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται μέχρι τις 30 Ιου
νίου 2012.
3.
Αν το αποτέλεσμα της σύγκρισης που γίνεται κατά την παρά
γραφο 2 δείξει ότι οι ισχύουσες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής από
δοσης 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 σχέ
διο που αναφέρει τα κατάλληλα μέτρα που μπορούν να μειώσουν σημα
ντικά τη διαφορά μέχρι την επόμενη επανεξέταση των απαιτήσεων
ενεργειακής απόδοσης, ως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
4.
Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημει
ώνουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την επίτευξη των βέλτιστων από
πλευράς κόστους επιπέδων για τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης.
▼M1
Άρθρο 6
Νέα κτίρια
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα νέα κτίρια να πληρούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται σύμφωνα
με το άρθρο 4.
2.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, πριν από την έναρξη της κατα
σκευής νέων κτιρίων, έχει ληφθεί υπόψη η τεχνική, περιβαλλοντική και
οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων
υψηλής απόδοσης, εφόσον είναι διαθέσιμα.
▼B
Άρθρο 7
Υφιστάμενα κτίρια
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλι
σθεί ότι, όταν τα κτίρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, η
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ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή του ανακαινιζόμενου τμήματός του
αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης, που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 στον βαθμό
που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά 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.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επιπλέον τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξα
σφαλισθεί ότι στην περίπτωση δομικού στοιχείου που αποτελεί τμήμα
του κελύφους του κτιρίου και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργει
ακή απόδοση του κελύφους, όταν τοποθετείται εκ των υστέρων ή αντι
καθίσταται, η ενεργειακή απόδοση του δομικού στοιχείου πληροί τις
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης στον βαθμό που αυτό είναι
τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενεργει
ακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 4.
▼M1
Όσον αφορά τα κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας,
τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τα εναλλακτικά συστήματα υψηλής από
δοσης, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά
εφικτό, και αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της δημιουργίας υγιεινών κλι
ματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου, της πυρασφάλειας και των κιν
δύνων που συνδέονται με την έντονη σεισμική δραστηριότητα.
Άρθρο 8
Τεχνικά συστήματα κτιρίων, ηλεκτροκίνηση και δείκτης ευφυούς
ετοιμότητας των κτιρίων
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η
ενεργειακή χρήση των τεχνικών συστημάτων κτιρίων, συστημικές απαι
τήσεις όσον αφορά τη συνολική ενεργειακή απόδοση, την ορθή εγκατά
σταση και τη σωστή διαστασιολόγηση, ρύθμιση και έλεγχο των τεχνι
κών 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 αντικαθίστανται ή ανα
βαθμίζονται τα υφιστάμενα και εφαρμόζονται στον βαθμό που αυτό
είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.
Τα κράτη μέλη απαιτούν από τα νέα κτίρια, εφόσον αυτό είναι τεχνικά
και οικονομικά εφικτό, να είναι εξοπλισμένα με συστήματα αυτορρύθ
μισης για την αυτόνομη ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο ή,
όπου αυτό δικαιολογείται, σε καθορισμένη θερμαινόμενη ζώνη της κτι
ριακής μονάδας. Στα υπάρχοντα κτίρια, η εγκατάσταση τέτοιων
συσκευών αυτορρύθμισης απαιτείται όταν αντικαθίσταται η μονάδα
παραγωγής θερμότητας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφι
κτό.
2.
Όσον αφορά τα νέα μη προοριζόμενα για κατοικία κτίρια καθώς
και τα μη προοριζόμενα για κατοικία κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση
μεγάλης κλίμακας με περισσότερους από δέκα χώρους στάθμευσης
αυτοκινήτων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εγκατάσταση τουλάχι
στον ενός σημείου επαναφόρτισης κατά την έννοια της οδηγίας
2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)
καθώς και υποδομή καλωδίωσης, δηλαδή αγωγούς διέλευσης ηλεκτρι
κών καλωδίων, για τουλάχιστον έναν χώρο στάθμευσης ανά πέντε,
προκειμένου να καταστεί δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο η εγκατά
σταση σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα όταν:
(1) Οδηγία 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων
(ΕΕ L 307 της 28.10.2014, σ. 1).
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α) ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκεται εντός του κτιρίου και,
σε περίπτωση ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα ανακαίνι
σης περιλαμβάνουν την ανακαίνιση των χώρων στάθμευσης αυτοκι
νήτων ή την ηλεκτρική υποδομή του κτιρίου· ή
β) ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκεται σε παρακείμενο χώρο
και, σε περίπτωση ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα ανα
καίνισης περιλαμβάνουν την ανακαίνιση του χώρου στάθμευσης
αυτοκινήτων ή την ηλεκτρική υποδομή του χώρου στάθμευσης.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο έως την 1η Ιανουαρίου 2023 σχετικά με τη δυνητική συμ
βολή της πολιτικής ακινήτων της Ένωσης στην προώθηση της ηλεκτρο
κίνησης και προτείνει σχετικά μέτρα κατά περίπτωση.
3.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση
ενός ελάχιστου αριθμού σημείων επαναφόρτισης σε όλα τα κτίρια που
δεν προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν περισσότερες από είκοσι
θέσεις στάθμευσης έως την 1η Ιανουαρίου 2025.
4.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην καθορίσουν ή να
μην εφαρμόσουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2
και 3 σε κτίρια που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στον τίτλο I του παραρτήματος
της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (1).
5.
Όσον αφορά τα νέα κτίρια κατοικιών καθώς και τα κτίρια κατοι
κιών που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, με περισσότερους
από δέκα χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τα κράτη μέλη εξασφαλί
ζουν την εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης, δηλαδή αγωγούς διέλευ
σης ηλεκτρικών καλωδίων, για κάθε θέση στάθμευσης προκειμένου να
καταστεί δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο η εγκατάσταση σημείων
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, όταν:
α) ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκεται εντός του κτιρίου και,
για ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα ανακαίνισης περιλαμ
βάνουν την ανακαίνιση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή την
ηλεκτρική υποδομή του κτιρίου· ή
β) ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκεται σε παρακείμενο χώρο
και, για ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα ανακαίνισης περι
λαμβάνουν την ανακαίνιση του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων ή
την ηλεκτρική υποδομή του χώρου στάθμευσης.
6.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις
παραγράφους 2, 3 και 5 σε συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων όταν:
α) σε σχέση με τις παραγράφους 2 και 5, οι αιτήσεις οικοδομικής
άδειας ή ισοδύναμες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως τις 10 Μαρτίου
2021,
β) η απαιτούμενη υποδομή καλωδίωσης βασίζεται σε απομονωμένα
μικροσυστήματα ή τα κτίρια βρίσκονται σε εξόχως απόκεντρες
περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, εάν αυτό θα
προκαλούσε σημαντικά προβλήματα για τη λειτουργία του τοπικού
συστήματος ενέργειας και θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα του
τοπικού δικτύου,
γ) το κόστος των εγκαταστάσεων επαναφόρτισης και καλωδίωσης
υπερβαίνει το 7 % του συνολικού κόστους της μεγάλης κλίμακας
ανακαίνισης του κτιρίου,
(1) Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της
20.5.2003, σ. 36).
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δ) πρόκειται για δημόσιο κτίριο για το οποίο ήδη ισχύουν συγκρίσιμες
απαιτήσεις σύμφωνα με τη μεταφορά της οδηγίας 2014/94/ΕΕ.
7.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν μέτρα για την απλοποίηση της εγκα
τάστασης σημείων επαναφόρτισης σε νέα και υφιστάμενα κτίρια κατοι
κιών ή κτίρια για άλλες χρήσεις και αντιμετωπίζουν πιθανά ρυθμιστικά
εμπόδια, μεταξύ άλλων με διαδικασίες έκδοσης αδειών και έγκρισης,
χωρίς να θίγεται η νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και περί μισθώσεως των
κρατών μελών.
8.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη συνεκτικών πολι
τικών για τα κτίρια, τους τομείς της ήπιας και πράσινης κινητικότητας
και του πολεοδομικού σχεδιασμού.
9.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, όταν εγκαθίσταται, αντικαθίστα
ται ή αναβαθμίζεται τεχνικό σύστημα κτιρίου, να αξιολογείται η συνο
λική ενεργειακή απόδοση του μεταβαλλόμενου τμήματος και, όπου
ενδείκνυται, του συνολικού συστήματος. Τα αποτελέσματα τεκμηριώνο
νται και διαβιβάζονται στον ιδιοκτήτη του κτιρίου, ώστε να παραμένουν
διαθέσιμα και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαλήθευση της
συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται σύμφωνα
με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και για την έκδοση πιστο
ποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, τα
κράτη μέλη αποφασίζουν εάν απαιτούν ή όχι την έκδοση νέου πιστο
ποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
10.
Η Επιτροπή εκδίδει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, κατ’ εξουσιο
δότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 23, για τη συμπλήρωση της
παρούσας οδηγίας με τη θέσπιση προαιρετικού κοινού συστήματος
της Ένωσης για την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων.
Η αξιολόγηση θα βασίζεται σε εκτίμηση του κτιρίου ή της κτιριακής
μονάδας όσον αφορά την ικανότητα προσαρμογής της λειτουργίας του
στις ανάγκες των ενοίκων και του δικτύου, και τη δυνατότητα βελτίω
σης της ενεργειακής του απόδοσης και των συνολικών επιδόσεων.
Σύμφωνα με το παράρτημα Ια, το προαιρετικό κοινό σύστημα της
Ένωσης για την αξιολόγηση της ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων:
α) θεσπίζει τον ορισμό του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας, και
β) καθορίζει μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία αυτός πρέπει να υπο
λογίζεται.
11.
Η Επιτροπή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, και αφού συμβουλευ
θεί τα ενδιαφερόμενα μέρη, εκδίδει εκτελεστική πράξη διευκρινίζοντας
τις τεχνικές λεπτομέρειες για την αποτελεσματική υλοποίηση του
συστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου,
συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για μη δεσμευτική δοκιμα
στική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, και αποσαφηνίζει τη συμπληρωμα
τική σχέση του συστήματος προς τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδο
σης που αναφέρονται στο άρθρο 11.
Η εκτελεστική πράξη αυτή εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέ
τασης που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 3.
▼B
Άρθρο 9
Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας
1.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια
με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και
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β) μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες
αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδε
νική κατανάλωση ενέργειας.
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 διαφοροποιημένους
ανάλογα με την κατηγορία του κτιρίου.
2.
Τα κράτη μέλη, ακολουθώντας το παράδειγμα του δημόσιου τομέα,
αναπτύσσουν επίσης πολιτικές και λαμβάνουν μέτρα, θέτοντας π.χ. στό
χους για την ενθάρρυνση της μετατροπής κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν
μηδενική κατανάλωση ενέργειας, και ενημερώνουν σχετικά την Επι
τροπή με τα εθνικά τους σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.

Το εθνικά σχέδια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία:

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 ενέρ
γειας που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της χρήσης πρωτο
γενούς ενέργειας είναι δυνατόν να βασίζονται σε εθνικές ή περιφε
ρειακές ετήσιες μέσες τιμές και να λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά
ευρωπαϊκά πρότυπα·
β) τους ενδιάμεσους στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδο
σης 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 ενέρ
γειας, περιλαμβανομένων λεπτομερειών όσον αφορά τις εθνικές
απαιτήσεις και μέτρα για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές στα νέα κτίρια και τα υφιστάμενα κτίρια που υφίστανται
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του άρθρου 13 παράγρα
φος 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και των άρθρων 6 και 7 της παρού
σας οδηγίας.
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 Επι
τροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη της την αρχή της επικουρικότητας,
μπορεί να ζητεί περαιτέρω ειδικές πληροφορίες όσον αφορά τις απαι
τήσεις που τίθενται στις παραγράφους 1, 2 και 3. Στην περίπτωση αυτή
το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει τις ζητούμενες πληροφορίες ή προ
τείνει τροποποιήσεις εντός εννέα μηνών από την υποβολή του αιτήμα
τος της Επιτροπής. Μετά την αξιολόγηση αυτή η Επιτροπή μπορεί να
εκδώσει σχετική σύσταση.
▼M2
5.
Ως μέρος της έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής
Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ)
2018/1999, η Επιτροπή υποβάλλει ανά τέσσερα έτη έκθεση στο Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την πρόοδο των κρατών
μελών σχετικά με την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν
μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Με βάση τις εν λόγω πληροφορίες
που υποβάλλονται, η Επιτροπή, εφόσον χρειάζεται, καταρτίζει σχέδιο
δράσης και προτείνει συστάσεις και μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 34
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για την αύξηση του αριθμού των εν
λόγω κτιρίων και ενθαρρύνει τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την
αποδοτική από άποψη κόστους μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε
κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
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6.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις
απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) σε ειδικές και δικαιο
λογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάλυση της σχέσης κόστουςοφέλους για τον οικονομικό κύκλο ζωής του συγκεκριμένου κτιρίου
έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή
σχετικά με τις αρχές των σχετικών νομοθετικών καθεστώτων.

Άρθρο 10
Χρηματοδοτικά κίνητρα και φραγμοί στο εμπόριο
1.
Τα κράτη μέλη, αναγνωρίζοντας τη σημασία της παροχής κατάλ
ληλων χρηματοδοτικών και άλλων μέσων με καταλυτικό αποτέλεσμα
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.
▼M2

__________

▼B
4.
Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, παρέχει συνδρομή στα κράτη μέλη,
κατ’ αίτησή τους, κατά την εκπόνηση εθνικών ή περιφερειακών προ
γραμμάτων 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 εφαρμο
γής της παρούσας οδηγίας και να ληφθεί δεόντως υπόψη η αρχή της
επικουρικότητας, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά προτίμηση έως το 2011,
μια ανάλυση ιδίως όσον αφορά:
α) την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα του επιπέδου και το
ποσό που χρησιμοποιήθηκε πράγματι στο πλαίσιο των διαρθρωτικών
ταμείων και των προγραμμάτων-πλαισίων για τη βελτίωση της ενερ
γειακής 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 δημοσιονο
μικό πλαίσιο, η Επιτροπή μπορεί εν συνεχεία, εφόσον το κρίνει σκόπι
μο, να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προ
τάσεις για πράξεις της Ένωσης.
▼M1
6.
Τα κράτη μέλη συνδέουν τα οικονομικά τους μέτρα για βελτιώ
σεις της ενεργειακής απόδοσης κατά την ανακαίνιση κτιρίων με τις
στοχευόμενες ή επιτυγχανόμενες εξοικονομήσεις ενέργειας, όπως προσ
διορίζονται σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:
α) την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού ή του υλικού που χρησι
μοποιείται για την ανακαίνιση, όπου ο εξοπλισμός ή το υλικό που
χρησιμοποιείται για την ανακαίνιση πρέπει να εγκαθίσταται από
υπεύθυνο εγκατάστασης με κατάλληλο επίπεδο πιστοποίησης ή προ
σόντων,
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β) πρότυπες τιμές για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας σε
κτίρια,
γ) τη βελτίωση που επιτεύχθηκε λόγω της ανακαίνισης με σύγκριση
των πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων που έχουν εκδοθεί πριν
και μετά από την ανακαίνιση,
δ) τα αποτελέσματα ενεργειακού ελέγχου,
ε) τα αποτελέσματα άλλης σχετικής διαφανούς και αναλογικής μεθό
δου που καταδεικνύει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
6α.
Οι βάσεις δεδομένων για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδο
σης επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη μετρηθείσα ή
υπολογιζόμενη κατανάλωση ενέργειας συγκεκριμένων κτιρίων, συμπε
ριλαμβανομένων τουλάχιστον των δημόσιων κτιρίων για τα οποία, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 13, έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής από
δοσης σύμφωνα με το άρθρο 12.
6β.
Διατίθενται τουλάχιστον συγκεντρωτικά και ανώνυμα δεδομένα,
σύμφωνα με τις ενωσιακές και τις εθνικές απαιτήσεις προστασίας των
δεδομένων, για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και
στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.
▼B
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 από
δοση του κτιρίου και τιμές αναφοράς, όπως ελάχιστες απαιτήσεις ενερ
γειακής απόδοσης, ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή τους ενοικια
στές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιο
λογούν την ενεργειακή απόδοσή του.
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι δυνατόν να περιλαμβάνει
πρόσθετες πληροφορίες όπως η ετήσια κατανάλωση ενέργειας των κτι
ρίων πλην κατοικιών και το ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.
2.
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνει συστάσεις
για τη βέλτιστη από πλευράς κόστους ή οικονομικά συμφέρουσα βελ
τίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας,
εκτός εάν δεν υπάρχει εύλογη δυνατότητα σχετικής βελτίωσης σε
σύγκριση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση.
Οι συστάσεις που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
καλύπτουν τα εξής:
α) μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας
του κελύφους ή των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου· και
β) μέτρα για μεμονωμένα δομικά στοιχεία ανεξάρτητα από ανακαίνιση
μεγάλης κλίμακας του κελύφους ή των τεχνικών συστημάτων του
κτιρίου.
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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 περιό
δων αποπληρωμής ή της σχέσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο τον
οικονομικό κύκλο ζωής του.
4.
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης παρέχει ένδειξη του κατά
πόσο ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής μπορούν να λάβουν λεπτομερέστε
ρες πληροφορίες, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη σχέση κόστους-απόδο
σης, σχετικά με τις συστάσεις που περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενερ
γειακής απόδοσης. Η αξιολόγηση της σχέσης κόστους/οφέλους στηρί
ζεται σε σειρά τυπικών προϋποθέσεων όπως η εκτίμηση της εξοικονό
μησης ενέργειας και των βασικών τιμών ενέργειας και η προκαταρκτική
εκτίμηση του κόστους. Επιπλέον, 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 επιθεωρή
σεις ή τα κίνητρα χρηματοδοτικού ή άλλου χαρακτήρα και οι χρημα
τοδοτικές δυνατότητες.
5.
Με την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων, τα κράτη μέλη ενθαρ
ρύνουν τις δημόσιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τους τον καθοδηγητικό
ρόλο τον οποίο θα διαδραματίσουν στον τομέα της ενεργειακής απόδο
σης των κτιρίων, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας τις συστάσεις των πιστο
ποιητικών ενεργειακής απόδοσης που χορηγούνται σε κτίρια των
οποίων είναι ιδιοκτήτες κατά την περίοδο ισχύος των εν λόγω πιστοποι
ητικών.
6.

Η πιστοποίηση κτιριακών μονάδων μπορεί να βασίζεται στα εξής:

α) κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου ή
β) αξιολόγηση άλλης αντιπροσωπευτικής κτιριακής μονάδας του ιδίου
συγκροτήματος κτιρίων, η οποία έχει τα ίδια ενεργειακά χαρακτηρι
στικά.
7.
Η πιστοποίηση για μονοκατοικίες μπορεί να στηρίζεται στην αξιο
λόγηση άλλου αντιπροσωπευτικού κτιρίου παρόμοιου σχεδίου και μεγέ
θους με παρόμοιο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης, εφόσον ο εμπειρο
γνώμονας που εκδίδει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εγγυάται
την εν λόγω αντιστοιχία.
8.
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι δεκαετούς ισχύος
κατ’ ανώτατο όριο.
9.
Η Επιτροπή διαμορφώνει έως το 2011, κατόπιν διαβουλεύσεων 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 διαδικασία που αναφέρεται
στο άρθρο 26 παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να ανα
γνωρίσουν ή να χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό ή να το χρησιμοποι
ούν εν μέρει έπειτα από προσαρμογή του στις εθνικές συνθήκες.

Άρθρο 12
Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης
1.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εκδίδεται πιστοποιητικό ενεργει
ακής απόδοσης:
α) για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που κατασκευάζονται, πωλούνται ή
εκμισθώνονται σε νέο ενοικιαστή· και
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β) για κτίρια στα οποία συνολική επιφάνεια άνω των 500 m2 χρησιμο
ποιείται 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 σύμφωνα με την
οδηγία 2002/91/ΕΚ ή σύμφωνα με την παρούσα οδηγία για το συγκε
κριμένο κτίριο ή κτιριακή μονάδα.
2.
Τα κράτη μέλη απαιτούν, κατά την κατασκευή, πώληση ή εκμί
σθωση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, να επιδεικνύεται το πιστοποι
ητικό ενεργειακής απόδοσης ή αντίγραφό του στον υποψήφιο νέο ενοι
κιαστή ή αγοραστή και να παραδίδεται στον αγοραστή ή νέο ενοικια
στή.
3.
Κατά την πώληση ή εκμίσθωση κτιρίου πριν από την κατασκευή
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.
4.

Όταν διατίθενται προς πώληση ή προς εκμίσθωση:

— κτίρια που έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης,
— κτιριακές μονάδες κτιρίου που έχει πιστοποιητικό ενεργειακής από
δοσης, και
— κτιριακές μονάδες που έχουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
τα κράτη μέλη απαιτούν να δηλώνεται ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης
του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε όλες τις εμπορικές δια
φημίσεις.
5.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σύμφωνα με
τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες περί συγκυριότητας ή άλλων μορφών
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 απόδοσης
όσον αφορά ενδεχόμενες νομικές διαδικασίες αποφασίζονται σύμφωνα
με τους εθνικούς κανόνες.

Άρθρο 13
Επίδειξη πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, στις περιπτώσεις συνολικής ωφέ
λιμης επιφάνειας άνω των 500 m2 σε κτίρια για τα οποία έχει εκδοθεί
πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 12 παρά
γραφος 1 και τα οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές και δέχο
νται 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.
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2.
Τα κράτη μέλη απαιτούν, στις περιπτώσεις συνολικής ωφέλιμης
επιφάνειας άνω των 500 m2 σε κτίρια για τα οποία έχει εκδοθεί πιστο
ποιητικό ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος
1 και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, το πιστοποιητικό ενεργει
ακής απόδοσης να αναρτάται σε περίοπτη για το κοινό θέση.
3.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνουν υποχρέωση
ανάρτησης των συστάσεων που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό
ενεργειακής απόδοσης.
▼M1
Άρθρο 14
Επιθεώρηση συστημάτων θέρμανσης
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση
τακτικών επιθεωρήσεων των προσβάσιμων τμημάτων των συστημάτων
θέρμανσης χώρου ή των συστημάτων συνδυασμού θέρμανσης και εξα
ερισμού χώρου ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος άνω των 70 kW, όπως η
μονάδα παραγωγής θερμότητας, το σύστημα ελέγχου και η αντλία ή οι
αντλίες κυκλοφορίας που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κτιρίων. Η
επιθεώρηση περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης και του
μεγέθους της μονάδας παραγωγής θερμότητας σε σύγκριση με τις θερ
μαντικές ανάγκες του κτιρίου και λαμβάνει υπόψη, ενδεχομένως, τις
δυνατότητες του συστήματος θέρμανσης ή του συστήματος συνδυασμού
θέρμανσης και εξαερισμού χώρου να βελτιστοποιήσει την απόδοσή του
σε τυπικές ή μέσες συνθήκες λειτουργίας.
Εφόσον δεν έχουν γίνει αλλαγές στο σύστημα θέρμανσης ή στο
σύστημα συνδυασμού θέρμανσης και εξαερισμού χώρου ή στις απαιτή
σεις θέρμανσης του κτιρίου μετά από επιθεώρηση δυνάμει της παρού
σας παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να μην ζητούν
να επαναληφθεί η αξιολόγηση του μεγέθους της μονάδας παραγωγής
θερμότητας.
2.
Τα τεχνικά συστήματα κτιρίων που καλύπτονται ρητά από συμ
φωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης ή συμβατική ρύθμιση που
προσδιορίζει συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδο
σης, όπως οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης ή των οποίων τη λει
τουργία έχει αναλάβει φορέας εκμετάλλευσης ή διαχειριστής δικτύου
και τα οποία, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε μέτρα παρακολούθησης της
απόδοσης ως προς το σύστημα, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της
παραγράφου 1, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αντίκτυπος αυτής
της προσέγγισης είναι ισοδύναμος με τον αντίκτυπο της παραγράφου 1.
3.
Εναλλακτικά προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 και υπό τον
όρο ότι ο συνολικός αντίκτυπος είναι ισοδύναμος με τον αντίκτυπο της
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να λάβουν μέτρα
για να εξασφαλίσουν την παροχή συμβουλών στους χρήστες σχετικά με
την αντικατάσταση των μονάδων παραγωγής θερμότητας, άλλες τροπο
ποιήσεις του συστήματος θέρμανσης ή του συστήματος συνδυασμού
θέρμανσης και εξαερισμού χώρου και εναλλακτικές λύσεις για την
αξιολόγηση της απόδοσης και του ενδεδειγμένου μεγέθους των εν
λόγω συστημάτων.
Προτού εφαρμόσει τα εναλλακτικά μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, κάθε κράτος μέλος τεκμηριώνει,
υποβάλλοντας έκθεση στην Επιτροπή, την ισοδυναμία του αντικτύπου
αυτών των μέτρων με τον αντίκτυπο των μέτρων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1.

02010L0031 — EL — 01.01.2021 — 003.001 — 19
▼M2
Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή στο πλαίσιο των ενοποι
ημένων εθνικών σχεδίων των κρατών μελών για την ενέργεια και το
κλίμα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.
▼M1
4.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις απαιτήσεις προκειμένου να εξα
σφαλιστεί ότι, εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, τα μη προ
οριζόμενα για κατοικία κτίρια με συστήματα θέρμανσης ή συστήματα
συνδυασμού θέρμανσης και εξαερισμού χώρου ωφέλιμης ονομαστικής
ισχύος άνω των 290 kW, θα έχουν εξοπλιστεί έως το 2025 με συστή
ματα αυτοματισμού και ελέγχου.
Τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων επιτρέπουν:
α) τη συνεχή παρακολούθηση, καταγραφή, ανάλυση και δυνατότητα
προσαρμογής της κατανάλωσης ενέργειας·
β) τη συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου,
εντοπίζοντας απώλειες στην αποδοτικότητα των τεχνικών συστημά
των του κτιρίου και ενημερώνοντας τον υπεύθυνο των εγκαταστά
σεων ή της τεχνικής διαχείρισης του κτιρίου σχετικά με τις δυνατό
τητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης· και
γ) την επικοινωνία με διασυνδεδεμένα τεχνικά συστήματα κτιρίου και
άλλες συσκευές εντός του κτιρίου, και τη διαλειτουργικότητα με
τεχνικά συστήματα κτιρίου διαφορετικών κατοχυρωμένων τεχνολο
γιών, μηχανισμών ή κατασκευαστών.
5.
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν απαιτήσεις προκειμένου
να εξασφαλίζεται ότι τα προοριζόμενα για κατοικία κτίρια είναι εξοπλι
σμένα με:
α) λειτουργία συνεχούς ηλεκτρονικής παρακολούθησης που μετρά την
αποδοτικότητα των συστημάτων και ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή
διαχειριστές του κτιρίου για τυχόν σημαντική μείωση της αποδοτι
κότητας ή για ανάγκη συντήρησης του συστήματος, και
β) λειτουργίες αποτελεσματικού ελέγχου για τη διασφάλιση βέλτιστης
παραγωγής, διανομής, αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας.
6.
Τα κτίρια που συμμορφώνονται με την παράγραφο 4 ή 5, εξαιρού
νται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.

Άρθρο 15
Επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την καθιέρωση
τακτικών επιθεωρήσεων των προσβάσιμων τμημάτων συστημάτων κλι
ματισμού, ή συστημάτων συνδυασμού κλιματισμού και εξαερισμού,
ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος άνω των 70 kW. Η επιθεώρηση περιλαμ
βάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης και του μεγέθους του συστή
ματος κλιματισμού σε σύγκριση με τις ανάγκες ψύξης του κτιρίου και
λαμβάνει υπόψη, ενδεχομένως, τις δυνατότητες του συστήματος κλιμα
τισμού ή του συστήματος συνδυασμού κλιματισμού και εξαερισμού να
βελτιστοποιήσει την απόδοσή του υπό τυπικές ή μέσες συνθήκες λει
τουργίας.
Εφόσον δεν έχουν γίνει αλλαγές στο σύστημα κλιματισμού ή στο
σύστημα συνδυασμού κλιματισμού κα εξαερισμού ή στις απαιτήσεις
ψύξης του κτιρίου μετά από επιθεώρηση η οποία διεξάγεται δυνάμει
της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να
μην ζητούν να επαναληφθεί η αξιολόγηση του μεγέθους του συστήμα
τος κλιματισμού.
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Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν πιο αυστηρές απαιτήσεις σύμφωνα με
το άρθρο 1 παράγραφος 3 εξαιρούνται από την υποχρέωση να τις γνω
στοποιούν στην Επιτροπή.
2.
Τα τεχνικά συστήματα κτιρίων που καλύπτονται ρητά από συμ
φωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης ή συμβατική ρύθμιση που
προσδιορίζει συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδο
σης, όπως οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης ή των οποίων τη λει
τουργία έχει αναλάβει φορέας εκμετάλλευσης ή διαχειριστής δικτύου
και τα οποία, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε μέτρα παρακολούθησης της
απόδοσης ως προς το σύστημα, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της
παραγράφου 1, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αντίκτυπος της
προσέγγισης αυτής είναι ισοδύναμος με τον αντίκτυπο που προκύπτει
από την παράγραφο 1.
3.
Εναλλακτικά προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 και υπό την
προϋπόθεση ότι ο συνολικός αντίκτυπος είναι ισοδύναμος με τον αντί
κτυπο που προκύπτει από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να
επιλέξουν να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την παροχή συμβου
λών στους χρήστες σχετικά με την αντικατάσταση των συστημάτων
κλιματισμού ή των συστημάτων συνδυασμού κλιματισμού και εξαερι
σμού, άλλες τροποποιήσεις του συστήματος κλιματισμού ή του συστή
ματος συνδυασμού κλιματισμού και εξαερισμού, και εναλλακτικές
λύσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης και του ενδεδειγμένου μεγέ
θους των εν λόγω συστημάτων.
Προτού εφαρμόσει τα εναλλακτικά μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, κάθε κράτος μέλος τεκμηριώνει,
υποβάλλοντας έκθεση στην Επιτροπή, την ισοδυναμία του αντικτύπου
αυτών των μέτρων με τον αντίκτυπο των μέτρων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1.
▼M2
Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή στο πλαίσιο των ενοποι
ημένων εθνικών σχεδίων των κρατών μελών για την ενέργεια και το
κλίμα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.
▼M1
4.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις απαιτήσεις προκειμένου να εξα
σφαλιστεί, εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, ότι τα μη προ
οριζόμενα για κατοικία κτίρια με σύστημα κλιματισμού, ή συνδυασμού
κλιματισμού και εξαερισμού, ονομαστικής ισχύος άνω των 290 kW θα
έχουν εξοπλιστεί έως το 2025 με συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου.
Τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων επιτρέπουν:
α) τη συνεχή παρακολούθηση, καταγραφή, ανάλυση και δυνατότητα
προσαρμογής της κατανάλωσης ενέργειας·
β) τη συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου,
εντοπίζοντας απώλειες στην αποδοτικότητα των τεχνικών συστημά
των του κτιρίου και ενημερώνοντας τον υπεύθυνο των εγκαταστά
σεων ή της τεχνικής διαχείρισης του κτιρίου σχετικά με τις δυνατό
τητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης· και
γ) την επικοινωνία με συνδεδεμένα τεχνικά συστήματα κτιρίου και
άλλες συσκευές εντός του κτιρίου, και τη διαλειτουργικότητα με
τεχνικά συστήματα κτιρίου διαφορετικών κατοχυρωμένων τεχνολο
γιών, μηχανισμών και κατασκευαστών.
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▼M1
5.
Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν απαιτήσεις προκειμένου να
εξασφαλίζεται ότι τα προοριζόμενα για κατοικία κτίρια είναι εξοπλι
σμένα με:
α) λειτουργία συνεχούς ηλεκτρονικής παρακολούθησης που μετρά την
αποδοτικότητα των συστημάτων και ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή
διαχειριστές του κτιρίου για τυχόν σημαντική μείωση της αποδοτι
κότητας ή για ανάγκη συντήρησης του συστήματος, και
β) λειτουργίες αποτελεσματικού ελέγχου για τη διασφάλιση βέλτιστης
παραγωγής, διανομής, αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας.
6.
Τα κτίρια που συμμορφώνονται με την παράγραφο 4 ή 5, εξαιρού
νται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.
▼B
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 σύμφωνα με το
άρθρο 14 ή 15 και περιλαμβάνει συστάσεις για την οικονομικώς συμ
φέρουσα 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 ενοικιαστή
του κτιρίου.

Άρθρο 17
Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδο
σης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και
κλιματισμού να διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους
ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, είτε αυτοαπασχολούμενους
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 ειδικευμέ
νων ή/και διαπιστευμένων εμπειρογνωμόνων είτε τακτικά ενημερούμε
νοι κατάλογοι διαπιστευμένων εταιρειών που προσφέρουν τις υπηρεσίες
των εμπειρογνωμόνων αυτών.
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▼B
Άρθρο 18
Ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση ανεξάρτητων συστημά
των ελέγχου των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και των εκθέ
σεων σχετικά με την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλι
ματισμού 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 εκθέσεων σχετικά με την
επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
2.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν τις αρμοδιότητες εφαρμο
γής των ανεξάρτητων συστημάτων ελέγχου.
Στις περιπτώσεις που αποφασίσουν να τις αναθέσουν, διασφαλίζουν ότι
η εφαρμογή των ανεξάρτητων συστημάτων ελέγχου γίνεται σύμφωνα 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.
▼M1
Άρθρο 19
Επανεξέταση
Η Επιτροπή, επικουρούμενη από την επιτροπή του άρθρου 26, αξιολο
γεί την παρούσα οδηγία, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2026,
βάσει της εμπειρίας που αποκτάται και της προόδου που σημειώνεται
κατά την εφαρμογή της και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει σχετικές
προτάσεις.
Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, η Επιτροπή εξετάζει με ποιόν
τρόπο τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εφαρμόσουν ολοκληρωμένη
προσέγγιση σε επίπεδο συνοικίας ή γειτονιάς στο πλαίσιο της ενωσια
κής πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, εξασφαλίζο
ντας ταυτόχρονα ότι κάθε κτίριο πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενερ
γειακής απόδοσης, για παράδειγμα μέσω συνολικών προγραμμάτων
ανακαίνισης που προορίζονται για σύνολο κτιρίων σε συγκεκριμένο
χωροταξικό πλαίσιο και όχι για ένα μόνο κτίριο.
Η Επιτροπή αξιολογεί, συγκεκριμένα, την ανάγκη για περαιτέρω εναρ
μόνιση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το
άρθρο 11.

Άρθρο 19α
Μελέτη σκοπιμότητας
Η Επιτροπή διενεργεί, πριν από το 2020, μελέτη σκοπιμότητας στην
οποία εξετάζει τις δυνατότητες και το χρονοδιάγραμμα για την καθιέ
ρωση επιθεωρήσεων των αυτόνομων συστημάτων εξαερισμού και προ
αιρετικού διαβατηρίου ανακαίνισης κτιρίου που συμπληρώνει τα πιστο
ποιητικά ενεργειακής απόδοσης, με σκοπό να προσφέρει οδικό χάρτη
για τη μακροπρόθεσμη και σταδιακή ανακαίνιση συγκεκριμένου κτιρίου
με βάση κριτήρια ποιότητας, μετά τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου,
και περιγράφει ενδεδειγμένα μέτρα και ανακαινίσεις που θα μπορούσαν
να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση.
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▼B
Άρθρο 20
Πληροφόρηση
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ενημέ
ρωση των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών των κτιρίων ή κτιριακών
μονάδων σχετικά με τις διάφορες μεθόδους και πρακτικές που συμβάλ
λουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
▼M1
2.
Τα κράτη μέλη παρέχουν συγκεκριμένα στους ιδιοκτήτες ή τους
ενοικιαστές των κτιρίων πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά
ενεργειακής απόδοσης, περιλαμβανομένων του σκοπού και των στόχων
τους, των οικονομικά συμφερόντων μέτρων και, κατά περίπτωση, των
χρηματοδοτικών μέσων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του
κτιρίου και την αντικατάσταση των λεβήτων ορυκτών καυσίμων με πιο
βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφο
ρίες μέσω προσιτών και διαφανών συμβουλευτικών εργαλείων όπως
συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις ανακαινίσεις και υπηρεσίες
μιας στάσης.
▼B
Εφόσον τα κράτη μέλη το ζητήσουν, η Επιτροπή τα βοηθά στην πραγ
ματοποίηση ενημερωτικών εκστρατειών για τους σκοπούς της παραγρά
φου 1 και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, 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 οδηγίας.
Αυτή η καθοδήγηση και κατάρτιση θα έχει ως αντικείμενο τη σημασία
της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και θα επιτρέπει να λαμβά
νεται υπόψη ο βέλτιστος συνδυασμός βελτιώσεων από άποψη ενεργει
ακής απόδοσης, χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και χρήσης
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης κατά τον χωροταξικό σχεδιασμό, τον
σχεδιασμό κτιρίων, την οικοδόμηση και ανακαίνιση 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 αποδέ
κτες τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τις αρχές, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
κρατών μελών. Οι πληροφορίες του ιστότοπου αυτού ενδέχεται να
περιλαμβάνουν συνδέσμους με συναφή ενωσιακή και εθνική, περιφερει
ακή και τοπική νομοθεσία, συνδέσμους με τους ιστότοπους EUROPA
που περιέχουν τα εθνικά σχέδια δράσης ενεργειακής απόδοσης, συνδέ
σμους με διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα καθώς και παραδείγματα βέλ
τιστων πρακτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Επι
τροπή συνεχίζει και ενισχύει περαιτέρω τις υπηρεσίες ενημέρωσης τις
οποίες παρέχει προς διευκόλυνση της χρήσης των διαθέσιμων πόρων,
προσφέροντας συνδρομή και πληροφορίες στους ενδιαφερομένους,
περιλαμβανομένων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών,
όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης, λαμβανομένων υπόψη
των πλέον πρόσφατων αλλαγών του κανονιστικού πλαισίου.

Άρθρο 21
Διαβούλευση
Τα κράτη μέλη, προκειμένου να διευκολύνουν την αποτελεσματική
εφαρμογή της οδηγίας, διαβουλεύονται με τους ενδιαφερομένους, περι
λαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, σύμφωνα με την
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία και κατά περίπτωση. Η διαβούλευση
αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την εφαρμογή των άρθρων 9 και 20.
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▼B
Άρθρο 22
Προσαρμογή του παραρτήματος Ι στην τεχνική πρόοδο
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.
▼M1
Άρθρο 23
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.
Η προβλεπόμενη στα άρθρα 5, 8 και 22 εξουσία έκδοσης κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε
ετών από την 9η Ιουλίου 2018. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά
με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν
από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται
σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός
τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 5, 8 και 22 μπορεί
να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη
της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν
θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
4.
Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επι
τροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα
κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5.
Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοι
νοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.
H κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου
5, 8 ή 22 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την
ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι
δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά
δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συμβουλίου.
__________

Άρθρο 26
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή απο
τελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
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▼M1
2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται
το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
3.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται
το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
▼B
Άρθρο 27
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 ανα
γκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις που
προβλέπονται πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρε
πτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επι
τροπή έως τις 9 Ιανουαρίου 2013 το αργότερο και κοινοποιούν κάθε
μεταγενέστερη τροποποίηση το συντομότερο δυνατόν.
Άρθρο 28
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
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 αργό
τερο από τις 9 Ιουλίου 2013.
Μπορούν να αναβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 την εφαρμογή του
άρθρου 12 παράγραφοι 1 και 2 στις μεμονωμένες κτιριακές μονάδες
που εκμισθώνονται. Αυτό ωστόσο δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλε
σμα 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 παρα
πομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Περιλαμβάνουν επίσης
δήλωση ότι οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία που περιέχονται
σε ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 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.
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.
Άρθρο 29
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 κρατών
μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και
εφαρμογής της οδηγίας που εμφαίνονται στο παράρτημα IV μέρος B.
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Οι παραπομπές στην οδηγία 2002/91/ΕΚ θεωρούνται ότι γίνονται στην
παρούσα οδηγία σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται
στο παράρτημα V.
Άρθρο 30
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημο
σίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 31
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
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▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κοινό γενικό πλαίσιο για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων
(κατά το άρθρο 3)

▼M1
1.

Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου προσδιορίζεται βάσει της υπολογιζόμε
νης ή της πραγματικής χρήσης ενέργειας και αντικατοπτρίζει τη συνήθη
ενέργεια που καταναλώνει το κτίριο για θέρμανση χώρου, ψύξη χώρου,
ζεστό νερό για οικιακή χρήση, εξαερισμό, ενσωματωμένη εγκατάσταση
φωτισμού και άλλα τεχνικά συστήματα του κτιρίου.
Η ενεργειακή απόδοση κτιρίου εκφράζεται με αριθμητικό δείκτη χρήσης
πρωτογενούς ενέργειας σε kWh/(m2.y), με σκοπό τόσο την πιστοποίηση
της ενεργειακής απόδοσης όσο και τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαι
τήσεις ενεργειακής απόδοσης. Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον
προσδιορισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου είναι διαφανής και ανοικτή
στην καινοτομία.
Τα κράτη μέλη περιγράφουν τις οικείες εθνικές μεθόδους υπολογισμού σύμ
φωνα με τα εθνικά παραρτήματα των γενικών προτύπων, ήτοι ISO 52000-1,
52003-1, 52010-1, 52016-1, και 52018-1, που έχουν εκπονηθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) στο πλαίσιο της εντολής M/480.
Η παρούσα διάταξη δεν συνιστά νομική κωδικοποίηση των εν λόγω προτύ
πων.

2.

Οι ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση χώρου, ψύξη χώρου, ζεστό νερό
οικιακής χρήσης, φωτισμό, εξαερισμό και άλλα τεχνικά συστήματα του
κτιρίου υπολογίζονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα βέλτιστα επίπεδα
υγιεινής, ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου και άνεσης που ορίζονται
από τα κράτη μέλη σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
Ο υπολογισμός της πρωτογενούς ενέργειας βασίζεται σε συντελεστές πρω
τογενούς ενέργειας ή συντελεστές στάθμισης ανά φορέα ενέργειας, οι οποίοι
μπορούν να βασίζονται στους εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς ετήσι
ους, και πιθανόν επίσης εποχιακούς ή μηνιαίους, σταθμισμένους μέσους
όρους ή σε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες που διατίθενται για μεμονωμένα
αστικά συστήματα.
Οι συντελεστές πρωτογενούς ενέργειας ή οι συντελεστές στάθμισης καθορί
ζονται από τα κράτη μέλη. Κατά την εφαρμογή αυτών των συντελεστών για
τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι
χρησιμοποιείται η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του κελύφους του κτιρίου.
Κατά τον καθορισμό των συντελεστών πρωτογενούς ενέργειας με σκοπό τον
υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τα κράτη μέλη μπορούν
να συνυπολογίζουν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που προσφέρει ο
φορέας ενέργειας και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που παράγεται
και χρησιμοποιείται επιτόπου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρμόζεται
αδιακρίτως.

2α. Προκειμένου να εκφράσουν την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου, τα κράτη
μέλη μπορούν να καθορίζουν πρόσθετους αριθμητικούς δείκτες συνολικής
χρήσης πρωτογενούς ενέργειας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που
παράγονται σε kg CO2eq/(m2.y).

▼B
3.

Η μεθοδολογία καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη τουλάχιστον των ακόλου
θων παραγόντων:
α) τα ακόλουθα πραγματικά θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (συμπε
ριλαμβανομένων των εσωτερικών χωρισμάτων του):
i) θερμοχωρητικότητα,
ii) μόνωση,
iii) παθητική θέρμανση,
iv) στοιχεία ψύξης και
v) θερμικές γέφυρες·
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β) εγκατάσταση θέρμανσης και παροχή ζεστού νερού, συμπεριλαμβανομέ
νων 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.

▼M1
4.

Λαμβάνεται υπόψη η θετική επίδραση των κατωτέρω παραγόντων:

▼B
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 οικο
δομικού τετραγώνου·
δ) φυσικός φωτισμός.
5.

Για τον σκοπό αυτού του υπολογισμού, τα κτίρια θα πρέπει να κατατάσσο
νται 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 ΙΑ
ΚΟΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
1. Η Επιτροπή θεσπίζει τον ορισμό του δείκτη ευφυούς ετοιμότητας όσον αφορά
τα κτίρια και μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία αυτός πρέπει να υπολογί
ζεται, προκειμένου να αξιολογηθεί κτίριο ή κτιριακή μονάδα όσον αφορά την
ικανότητα προσαρμογής στις ανάγκες των ενοίκων και του δικτύου και βελ
τίωσης της ενεργειακής του απόδοσης και των γενικότερων επιδόσεων.
Ο δείκτης ευφυούς ετοιμότητας βασίζεται σε χαρακτηριστικά που αφορούν
την εξοικονόμηση ενέργειας, τη συγκριτική αξιολόγηση και την ευελιξία,
βελτιωμένες λειτουργίες και δυνατότητες που προκύπτουν από περισσότερο
διασυνδεδεμένες και έξυπνες συσκευές.
Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη ορισμένα στοιχεία όπως οι έξυπνοι μετρητές,
τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, οι συσκευές αυτορρύθμισης για τη
ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας αέρα, οι ενσωματωμένες οικιακές
εφαρμογές, τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η αποθήκευση
ενέργειας και οι λεπτομερείς λειτουργίες και η διαλειτουργικότητα αυτών των
στοιχείων, καθώς και τα οφέλη για τις κλιματολογικές συνθήκες στο εσωτε
ρικό του κτιρίου, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, τα επίπεδα επιδόσεων
και την επιτρεπόμενη ευελιξία.
2. Η μεθοδολογία βασίζεται σε τρεις βασικές λειτουργίες όσον αφορά το κτίριο
και τα τεχνικά του συστήματα:
α) την ικανότητα διατήρησης των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης και της
λειτουργίας του κτιρίου μέσω της προσαρμογής της ενεργειακής κατανά
λωσης, για παράδειγμα μέσω της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές·
β) την ικανότητα προσαρμογής του τρόπου λειτουργίας του κτιρίου στις ανά
γκες των ενοίκων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη φιλικότητα προς
τον χρήστη, τη διατήρηση υγιεινών κλιματικών εσωτερικών συνθηκών και
τη δυνατότητα ενημέρωσης όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας· και
γ) την ευελιξία ενός κτιρίου όσον αφορά τη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής
ενέργειας, περιλαμβανομένης της ικανότητάς του να καθιστά δυνατή τη
συμμετοχή σε ενεργητική και παθητική καθώς και άμεση και έμμεση
ανταπόκριση στη ζήτηση, όσον αφορά το δίκτυο, για παράδειγμα μέσω
δυνατοτήτων ευελιξίας και μεταφοράς φορτίου.
3. Η μεθοδολογία μπορεί επίσης να λαμβάνει υπόψη:
α) τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων (έξυπνοι μετρητές, συστή
ματα αυτοματισμού και ελέγχου των κτιρίων, ενσωματωμένες οικιακές
εφαρμογές, συσκευές αυτορρύθμισης για τη ρύθμιση της εσωτερικής θερ
μοκρασίας αέρα εντός του κτιρίου, αισθητήρες ποιότητας του εσωτερικού
αέρα και συστήματα εξαερισμού), και
β) τη θετική επίδραση των υφιστάμενων δικτύων επικοινωνιών, ιδίως την
ύπαρξη κατάλληλης για υψηλές ταχύτητες υλικής υποδομής μέσα στα
κτίρια, όπως το εκούσιο «σήμα ευρυζωνικής υποδομής», και την ύπαρξη
σημείου πρόσβασης για πολυκατοικίες, σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδη
γίας 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).
4. Η μεθοδολογία δεν έχει αρνητικές συνέπειες επί των υφισταμένων εθνικών
συστημάτων πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης και βασίζεται σε συνα
φείς πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τις
αρχές της κυριότητας του χρήστη, της προστασίας των δεδομένων, της ιδιω
τικότητας και της ασφάλειας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης
για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας καθώς και τις βέλτι
στες διαθέσιμες τεχνικές για την κυβερνοασφάλεια.
(1) Οδηγία 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Μαΐου 2014, για μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλε
κτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 155 της 23.5.2014, σ. 1).
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5. Η μεθοδολογία καθορίζει την πλέον ενδεδειγμένη μορφή της παραμέτρου του
δείκτη ευφυούς ετοιμότητας και είναι απλή, διαφανής και εύκολα κατανοητή
για τους καταναλωτές, τους ιδιοκτήτες, τους επενδυτές, και τους συμμετέχο
ντες στην αγορά ανταπόκρισης στη ζήτηση.
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▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
και τις εκθέσεις επιθεώρησης
1. ►M1 Οι αρμόδιες αρχές ή οι φορείς στους οποίους οι αρμόδιες αρχές έχουν
εκχωρήσει την ευθύνη της εφαρμογής του ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου
πραγματοποιούν τυχαία δειγματοληψία από όλα τα πιστοποιητικά ενεργειακής
απόδοσης που εκδίδονται ετησίως και τα υποβάλλουν σε επαλήθευση. Το
δείγμα είναι επαρκές ώστε να εξασφαλίζονται στατιστικώς σημαντικά αποτε
λέσματα όσον αφορά τη συμμόρφωση. ◄
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 από
δοσης, 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 χρη
σιμοποιήθηκαν για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης,
πλήρης επαλήθευση των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο πιστοποι
ητικό, συμπεριλαμβανομένων και των συστάσεων που έγιναν, και επιτόπια
επιθεώρηση του κτιρίου, εφόσον είναι δυνατόν, για να ελεγχθεί η αντι
στοιχία 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 εκχω
ρήσει την ευθύνη της εφαρμογής του ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου πραγ
ματοποιούν δειγματοληψία ενός, τουλάχιστον στατιστικώς, σημαντικού ποσο
στού όλων των ελέγχων επιθεώρησης που έχουν εκδοθεί κάθε χρόνο και
υποβάλλουν τους εν λόγω ελέγχους σε επαλήθευση.

▼M1
3. Όταν προστίθενται πληροφορίες σε βάση δεδομένων, παρέχεται στις εθνικές
αρχές η δυνατότητα ταυτοποίησης του συντάκτη της προσθήκης, για σκοπούς
παρακολούθησης και επαλήθευσης.
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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 προσδιορί
ζουν 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 ενεργει
ακού 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 μεθοδολο
γίας· 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 παραμέ
τρους.
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 ανα
φοράς (όπως αναφέρονται 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 Συμβουλίου
(ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 65)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της
21.11.2008, σ. 1)

Μόνον το σημείο 9.9 του παραρ
τήματος

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)
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Οδηγία 2002/91/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

—

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)

—

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

