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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/286 

Τροπολογία  286 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο  2 – σημείο i 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i. ενόψει της επίτευξης του 

δεσμευτικού στόχου της Ένωσης για 

κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 27 % έως 

το 2030, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της 

[αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 

όπως προτείνεται στην COM(2016) 767], 

συνεισφορά σε αυτόν τον στόχο στο 

πλαίσιο του μεριδίου ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη 

κατανάλωση τελικής ενέργειας από το 

κράτος μέλος το 2030 με γραμμική πορεία 

της εν λόγω συνεισφοράς από το 2021 και 

εξής· 

i. ενόψει της επίτευξης του 

δεσμευτικού στόχου της Ένωσης για 

κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον [ΧΧ] % 

έως το 2030, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

3 της [αναδιατύπωση της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται στην 

COM(2016) 767], συνεισφορά σε αυτόν 

τον στόχο στο πλαίσιο του μεριδίου 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

ακαθάριστη κατανάλωση τελικής 

ενέργειας από το κράτος μέλος το 2030 με 

πορεία της εν λόγω συνεισφοράς από το 

2021 και εξής, σύμφωνα με το άρθρο 3 

της [αναδιατύπωση της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ]· 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/287 

Τροπολογία  287 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο  2 – σημείο ii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii. τις πορείες του τομεακού μεριδίου 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην 

κατανάλωση τελικής ενέργειας από το 

2021 έως το 2030 στους τομείς θέρμανσης 

και ψύξης, ηλεκτρικής ενέργειας και 

μεταφορών· 

ii. τις ενδεικτικές πορείες του 

κράτους μέλους όσον αφορά το τομεακό 

μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στην κατανάλωση τελικής ενέργειας από 

το 2021 έως το 2030 στους τομείς 

θέρμανσης και ψύξης, ηλεκτρικής 

ενέργειας και μεταφορών· 

Or. en 



 

AM\1143185EL.docx  PE614.329v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/288 
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Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο  2 – σημείο iii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii. τις πορείες των τεχνολογιών 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 

σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το κράτος 

μέλος για την επίτευξη των συνολικών και 

τομεακών πορειών σε σχέση με την 

κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές από το 2021 έως το 2030, 

συμπεριλαμβανομένης της συνολικής 

αναμενόμενης ακαθάριστης κατανάλωσης 

τελικής ενέργειας ανά τεχνολογία και ανά 

τομέα σε εκατ. ΤΙΠ και της συνολικής 

προγραμματισμένης εγκατεστημένης 

δυναμικότητας ανά τεχνολογία και ανά 

τομέα σε MW· 

iii. τις ενδεικτικές πορείες των 

τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει 

το κράτος μέλος για την επίτευξη των 

συνολικών και τομεακών πορειών σε 

σχέση με την κατανάλωση ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές από το 2021 έως το 

2030, συμπεριλαμβανομένης της 

συνολικής αναμενόμενης ακαθάριστης 

κατανάλωσης τελικής ενέργειας ανά 

τεχνολογία και ανά τομέα σε εκατ. ΤΙΠ και 

της συνολικής προγραμματισμένης 

εγκατεστημένης δυναμικότητας ανά 

τεχνολογία και ανά τομέα σε MW· 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο  2 – σημείο iii α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iii a. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

ακολουθήσουν μη γραμμική πορεία 

μείωσης με δύο σημεία αναφοράς 

σύμφωνα με το παράρτημα Ια, εάν αυτό 

είναι πιο αποδοτικό από οικονομική ή 

τεχνική άποψη και δεν επηρεάζει την 

επίτευξη του δεσμευτικού στόχου της 

Ένωσης όσον αφορά την ενέργεια από 

ανανεώσιμες πηγές για το 2030. Τα κράτη 

μέλη προσδιορίζουν την εν λόγω μη 

γραμμική πορεία μείωσης και τους 

λόγους για την υιοθέτησή της στα 

ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την 

ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με τα 

άρθρα 9 έως 12. 

 Σε περίπτωση που μια συνεισφορά στον 

δεσμευτικό στόχο της Ένωσης όσον 

αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές για το 2030, όπως αναφέρεται στο 

άρθρο 3 της [αναδιατύπωση της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ, όπως προτείνεται από το 

COM(2016) 767] δεν μπορεί να 

περιοριστεί σύμφωνα με την καθορισμένη 

πορεία, τα κράτη μέλη εξηγούν τους 

λόγους για αυτήν την απόκλιση καθώς 

και τα μέτρα που θα επαναφέρουν τα 

κράτη μέλη στην καθορισμένη πορεία 

τους, στις επακόλουθες ενοποιημένες 

εθνικές εκθέσεις προόδου για την 

ενέργεια και το κλίμα που πρέπει να 

υποβληθούν στην Επιτροπή σύμφωνα με 
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11.1.2018 A8-0402/290 

Τροπολογία  290 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Iα: ΠΟΡΕΙΑ 

 Η πορεία που αναφέρεται στο άρθρο 4 

στοιχείο α) σημείο 2 δεύτερο εδάφιο 

συνίσταται στα ακόλουθα δύο σημεία 

αναφοράς: 

 i. 2023: S2020 + 0,2 (S2030 - S2020) 

 ii. 2025: S2020 + 0,4 (S2030 - S2020) 

Or. en 

 


