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Τροπολογία 96
Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, 
Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1 Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 
με τα οποία αποφασίζεται αν μια 
οικονομική δραστηριότητα είναι 
περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου να 
προσδιοριστεί ο βαθμός βιωσιμότητας μιας 
επένδυσης.

1. Ο κανονισμός θεσπίζει τα κριτήρια 
με τα οποία αποφασίζεται ο βαθμός 
περιβαλλοντικού αντικτύπου και 
βιωσιμότητας μιας οικονομικής 
δραστηριότητας, προκειμένου να 
προσδιοριστεί ο βαθμός περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας μιας επένδυσης. 

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στα ακόλουθα:

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στα ακόλουθα:

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 
ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 
απαιτήσεις για τους παράγοντες της 
αγοράς όσον αφορά χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία 
διατίθενται στο εμπόριο ως 
περιβαλλοντικά βιώσιμα.

α) μέτρα που εκδίδουν τα κράτη μέλη 
ή η Ένωση τα οποία καθορίζουν τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα για 
τους σχετικούς παράγοντες της αγοράς 
όσον αφορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή 
εταιρικά ομόλογα·

β) συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 
παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 
περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως 
επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά.

β) συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 
παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ως 
περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις ή ως 
επενδύσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά·
β α) συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι 
παρέχουν άλλα χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα πλην όταν:
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i) παρέχουν εξηγήσεις, 
συνοδευόμενες από επαρκείς αποδείξεις 
τις οποίες οι σχετικές αρμόδιες αρχές 
κρίνουν ικανοποιητικές, ότι οι 
οικονομικές δραστηριότητες που 
χρηματοδοτούνται από τα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα τους δεν 
έχουν σημαντική επίπτωση στη 
βιωσιμότητα σύμφωνα με τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στα 
άρθρα 3 και 3α, οπότε δεν εφαρμόζονται 
οι διατάξεις των κεφαλαίων II και III·  οι 
εν λόγω πληροφορίες παρέχονται στο 
ενημερωτικό δελτίο τους· ή
ii) ο συμμετέχων στις 
χρηματοοικονομικές αγορές δηλώνει στο 
ενημερωτικό δελτίο του ότι το εν λόγω 
χρηματοπιστωτικό προϊόν δεν επιδιώκει 
στόχους βιωσιμότητας και ότι 
παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο στήριξης 
οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν 
θεωρούνται βιώσιμες στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.
2α. Τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται με 
τρόπο αναλογικό, χωρίς υπερβολική 
διοικητική επιβάρυνση, και 
λαμβανομένων υπόψη της φύσης, της 
κλίμακας και της περιπλοκότητας του 
συμμετέχοντα στις χρηματοοικονομικές 
αγορές και των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
μέσω απλουστευμένων διατάξεων για 
μικρές και μη περίπλοκες οντότητες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παράγραφος 2 στοιχείο ε).
2β. Τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
μπορούν να χρησιμοποιούνται, για τον 
σκοπό που αναφέρεται στην εν λόγω 
παράγραφο, από επιχειρήσεις που δεν 
καλύπτονται από την παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου ή σε σχέση με άλλα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα πέραν 
εκείνων που καθορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 σε εθελοντική βάση. 
2γ. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη για τον 
προσδιορισμό των πληροφοριών που 
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υποβάλλουν στις σχετικές αρμόδιες αρχές 
οι συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές για τους 
σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο α) 
του παρόντος άρθρου.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/97

Τροπολογία 97
Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, 
Κώστας Χρυσόγονος, Anne-Marie Mineur
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο –α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) «βιώσιμη επένδυση»: η επένδυση 
που χρηματοδοτεί μία ή περισσότερες 
οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες 
συνάδουν με τους στόχους που αφορούν 
περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση 
(ΠΚΔ)· 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Τροπολογία 98
Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, 
Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Για τους σκοπούς του προσδιορισμού του 
βαθμού περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 
μιας επένδυσης, μια οικονομική 
δραστηριότητα θεωρείται οικονομική 
δραστηριότητα με σημαντικό αρνητικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο εάν η εν λόγω 
δραστηριότητα πληροί οποιοδήποτε από 
τα παρακάτω κριτήρια:
α) η οικονομική δραστηριότητα 
επιβαρύνει σημαντικά οποιονδήποτε από 
τους περιβαλλοντικούς στόχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 σύμφωνα με το 
άρθρο 12·
β) η οικονομική δραστηριότητα 
πληροί τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου για 
τις σοβαρά επιζήμιες δραστηριότητες, 
όπου αυτά προσδιορίζονται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 2, 
το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 
παράγραφος 2, το άρθρο 10 παράγραφος 
2, το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το 
άρθρο 12 παράγραφος 3.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Τροπολογία 99
Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 Άρθρο 6

Σημαντική συμβολή στον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Σημαντική συμβολή στον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

1. Μια οικονομική δραστηριότητα 
θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στον 
μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής όταν η δραστηριότητα αυτή 
συμβάλλει σημαντικά στη σταθεροποίηση 
των συγκεντρώσεων αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο 
που να εμποδίζει την επικίνδυνη 
ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλιματικό 
σύστημα αποτρέποντας ή περιορίζοντας τις 
εκπομπές αερίων ή ενισχύει τις 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου με 
οποιονδήποτε από τους ακόλουθους 
τρόπους, μεταξύ άλλων μέσω της 
καινοτομίας σε διαδικασίες ή προϊόντα:

1. Μια οικονομική δραστηριότητα 
θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στον 
μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής όταν η δραστηριότητα αυτή 
συμβάλλει σημαντικά στη σταθεροποίηση 
των συγκεντρώσεων αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο 
που να εμποδίζει την επικίνδυνη 
ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλιματικό 
σύστημα αποτρέποντας ή περιορίζοντας τις 
εκπομπές αερίων ή ενισχύει τις 
απορροφήσεις αερίων θερμοκηπίου με 
οποιονδήποτε από τους ακόλουθους 
τρόπους, μεταξύ άλλων μέσω της 
καινοτομίας σε διαδικασίες ή προϊόντα:

α) παραγωγή, αποθήκευση ή χρήση 
ανανεώσιμης ενέργειας ή κλιματικά 
ουδέτερης ενέργειας (όπως ενέργεια με 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα), μεταξύ 
άλλων με χρήση καινοτόμου τεχνολογίας 
με δυνατότητα σημαντικής εξοικονόμησης 
στο μέλλον ή μέσω σημαντικής ενίσχυσης 
του δικτύου·

α) παραγωγή, αποθήκευση, διανομή ή 
χρήση ανανεώσιμης ενέργειας σύμφωνα 
με την οδηγία για την προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, μεταξύ άλλων με χρήση καινοτόμου 
τεχνολογίας με δυνατότητα σημαντικής 
εξοικονόμησης στο μέλλον ή μέσω 
σημαντικής ενίσχυσης του δικτύου·

β) βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης·

β) βελτίωση της εξοικονόμησης της 
ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης 
σε όλους τους τομείς, πλην της 
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παραγωγής ενέργειας με τη χρήση 
στερεών ορυκτών καυσίμων, και σε όλα 
τα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας, 
προκειμένου να μειωθεί η πρωτογενής 
και η τελική κατανάλωση ενέργειας· 

γ) ενίσχυση της καθαρής ή κλιματικά 
ουδέτερης κινητικότητας·

γ) ενίσχυση της καθαρής ή κλιματικά 
ουδέτερης κινητικότητας·

δ) μετάβαση στη χρήση ανανεώσιμων 
υλικών·

δ) μετάβαση στη χρήση 
περιβαλλοντικά βιώσιμων ανανεώσιμων 
υλικών, ή αύξηση της χρήσης τους, βάσει 
μιας αξιολόγησης πλήρους κύκλου ζωής 
και δια της υποκατάστασης ειδικότερα 
των υλικών ορυκτής προέλευσης, που 
επιτυγχάνει βραχυπρόθεσμη 
εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου·

στ) σταδιακή εξαφάνιση των 
ανθρωπογενών εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου, περιλαμβανομένων των 
ορυκτών καυσίμων·

στ) σταδιακή εξαφάνιση των 
ανθρωπογενών εκπομπών των αερίων 
θερμοκηπίου·

στ α) αύξηση της αφαίρεσης CO2 από 
την ατμόσφαιρα και της αποθήκευσής 
του σε φυσικά οικοσυστήματα, για 
παράδειγμα μέσω της δάσωσης, της 
αποκατάστασης των δασών και της 
αναζωογονητικής γεωργίας·

η) παραγωγή καθαρών και 
αποδοτικών καυσίμων από ανανεώσιμες 
πηγές ή πηγές με ουδέτερο ισοζύγιο 
διοξειδίου του άνθρακα.

η) παραγωγή καθαρών και 
αποδοτικών καυσίμων από ανανεώσιμες 
πηγές ή πηγές με ουδέτερο ισοζύγιο 
διοξειδίου του άνθρακα.

2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 16 με σκοπό:

2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 16 με σκοπό:

α) να συμπληρώνει την παράγραφο 1 
ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου 
προκειμένου να προσδιορίζεται υπό ποιες 
συνθήκες μια συγκεκριμένη οικονομική 
δραστηριότητα θεωρείται, για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι 
συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής·

α) να συμπληρώνει την παράγραφο 1 
ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου 
βάσει δεικτών, προκειμένου να 
προσδιορίζεται υπό ποιες συνθήκες μια 
συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα 
θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ότι συμβάλλει σημαντικά 
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής· 
τα εν λόγω τεχνικά κριτήρια ελέγχου 
περιλαμβάνουν κατώτατες τιμές για 
διαδικασίες μετριασμού που συνάδουν με 
τον στόχο για συγκράτηση της αύξησης 
της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη 
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πολύ κάτω από τους 2 °C και τη συνέχιση 
των προσπαθειών περιορισμού της 
αύξησής της σε 1,5°C πάνω από τα 
προβιομηχανικά επίπεδα, κατά τα 
προβλεπόμενα στη Συμφωνία του 
Παρισιού·

β) να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε 
να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου για 
κάθε σχετικό περιβαλλοντικό στόχο 
προκειμένου να προσδιορίζεται κατά πόσο 
μια οικονομική δραστηριότητα, ανάλογα 
με τα κριτήρια ελέγχου που καθορίζονται 
σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας 
παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει 
σημαντικά έναν ή περισσότερους από τους 
εν λόγω στόχους.

β) να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε 
να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου 
βάσει δεικτών για κάθε σχετικό 
περιβαλλοντικό στόχο προκειμένου να 
προσδιορίζεται κατά πόσο μια οικονομική 
δραστηριότητα, ανάλογα με τα κριτήρια 
ελέγχου βάσει δεικτών που καθορίζονται 
σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας 
παραγράφου, θεωρείται, για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού, ότι επιβαρύνει 
σημαντικά έναν ή περισσότερους από τους 
εν λόγω στόχους.

3. Η Επιτροπή καθορίζει τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 σε μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 14.

3. Η Επιτροπή καθορίζει τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 σε μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 14.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/100

Τροπολογία 100
Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, 
Κώστας Χρυσόγονος, Anne-Marie Mineur
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
1. Μια οικονομική δραστηριότητα 
θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στους 
κοινωνικούς στόχους με οποιονδήποτε 
από τους ακόλουθους τρόπους:
α) προώθηση της δίκαιης πρόσβασης 
σε οικονομικώς προσιτά, ασφαλή, επαρκή 
και θρεπτικά τρόφιμα και/ή με την 
εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας·
β) προώθηση της δίκαιης πρόσβασης 
σε υπηρεσίες υγείας και σε καθολική 
υγειονομική κάλυψη·
γ) προώθηση της δίκαιης πρόσβασης 
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση·
δ) προώθηση της δίκαιης πρόσβασης 
στην κοινωνική προστασία·
ε) προώθηση της δίκαιης πρόσβασης 
σε επαρκή και οικονομικά προσιτή 
στέγαση·
στ) προώθηση της δίκαιης πρόσβασης 
σε βασικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων 
η ύδρευση, η αποχέτευση, η ενέργεια, οι 
μεταφορές, οι χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες και η ψηφιακή επικοινωνία·
ζ) υποστήριξη της ανάπτυξης 
οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας και 
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κοινωνικών επιχειρήσεων.
2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 16 με σκοπό:
α) να συμπληρώνει την παράγραφο 1 
ώστε να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια 
ελέγχου βάσει δεικτών, προκειμένου να 
προσδιορίζεται υπό ποιες συνθήκες μια 
συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα 
θεωρείται, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, ότι συμβάλλει 
σημαντικά στους κοινωνικούς στόχους· 
β) να συμπληρώνει το άρθρο 12 ώστε 
να θεσπίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου 
βάσει δεικτών για κάθε σχετικό 
κοινωνικό ή περιβαλλοντικό στόχο, 
προκειμένου να προσδιορίζεται κατά 
πόσο μια οικονομική δραστηριότητα, για 
την οποία καθορίζονται κριτήρια ελέγχου 
σύμφωνα με το στοιχείο α) της παρούσας 
παραγράφου, θεωρείται, για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι 
επιβαρύνει σημαντικά έναν ή 
περισσότερους από τους κοινωνικούς ή 
περιβαλλοντικούς στόχους.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει τα τεχνικά 
κριτήρια ελέγχου βάσει δεικτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 με μία 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, λαμβάνοντας 
υπόψη τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 14.
4. Η Επιτροπή εκδίδει την κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 έως την 1η Ιουλίου 2022, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι θα τεθεί σε 
εφαρμογή στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Or. en
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Τροπολογία 101
Δημήτριος Παπαδημούλης, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Στέλιος Κούλογλου, 
Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 Άρθρο 12

Σημαντική επιβάρυνση για τους 
περιβαλλοντικούς στόχους

Σημαντική επιβάρυνση για τους 
περιβαλλοντικούς στόχους

Για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο 
β), μια οικονομική δραστηριότητα 
θεωρείται ότι επιβαρύνει σημαντικά:

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 3 
στοιχείο β) και του άρθρου 3a, 
λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη κύκλο 
ζωής της, μια οικονομική δραστηριότητα 
θεωρείται ότι επιβαρύνει σημαντικά:

α)  τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, όταν η εν λόγω δραστηριότητα 
οδηγεί σε σημαντικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου·

α) τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, όταν η εν λόγω δραστηριότητα 
οδηγεί σε σημαντικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου·

β) την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, όταν η εν λόγω δραστηριότητα 
οδηγεί σε αυξημένη αρνητική επίπτωση 
των πραγματικών και των αναμενόμενων 
κλιματικών συνθηκών, εντός και πέραν του 
φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος 
στο οποίο η εν λόγω δραστηριότητα 
λαμβάνει χώρα·

β) την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, όταν η εν λόγω δραστηριότητα 
οδηγεί σε αυξημένη αρνητική επίπτωση 
των πραγματικών και των αναμενόμενων 
κλιματικών συνθηκών, εντός και πέραν του 
φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος 
στο οποίο η εν λόγω δραστηριότητα 
λαμβάνει χώρα·

γ)  τη βιώσιμη χρήση και την 
προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων 
πόρων, όταν η εν λόγω δραστηριότητα 
είναι σε μεγάλο βαθμό επιβαρυντική για 
την καλή κατάσταση των υδάτων της 
Ένωσης, περιλαμβανομένων των γλυκών, 
των μεταβατικών και των παράκτιων 

γ) τη βιώσιμη χρήση και την 
προστασία των υδάτων και των θαλάσσιων 
πόρων, όταν η εν λόγω δραστηριότητα 
είναι σε μεγάλο βαθμό επιβαρυντική για 
την καλή κατάσταση των υδάτων της 
Ένωσης, περιλαμβανομένων των γλυκών, 
των μεταβατικών και των παράκτιων 
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υδάτων, ή για την καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων της 
Ένωσης·

υδάτων, ή για την καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων της 
Ένωσης, σύμφωνα με την οδηγία 
2000/60/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων·

δ) την κυκλική οικονομία, την 
πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και την 
ανακύκλωση, όταν η εν λόγω 
δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντικές 
ανεπάρκειες ως προς τη χρήση υλικών σε 
ένα ή περισσότερα στάδια του κύκλου 
ζωής των προϊόντων, μεταξύ άλλων από 
άποψη ανθεκτικότητας, δυνατότητας 
επισκευής, αναβάθμισης ή ανακύκλωσης 
των προϊόντων· ή όταν η εν λόγω 
δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντική 
αύξηση της παραγωγής, αποτέφρωσης ή 
διάθεσης των αποβλήτων·

δ) την κυκλική οικονομία, την 
πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και την 
ανακύκλωση, όταν η εν λόγω 
δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντικές 
ανεπάρκειες ως προς τη χρήση υλικών και 
πόρων, όπως μη ανανεώσιμη ενέργεια, 
πρώτες ύλες, νερό και γη, άμεσα ή έμμεσα 
σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων 
ανεπαρκειών σε σχέση με 
χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί για 
τον περιορισμό της διάρκειας ζωής των 
προϊόντων, μεταξύ άλλων και από άποψη 
ανθεκτικότητας και δυνατότητας 
επισκευής, αναβάθμισης ή ανακύκλωσης 
των προϊόντων· ή όταν η εν λόγω 
δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντική 
αύξηση της παραγωγής, αποτέφρωσης ή 
διάθεσης των αποβλήτων· 

ε) την πρόληψη και τον έλεγχο της 
ρύπανσης όταν η εν λόγω δραστηριότητα 
οδηγεί σε σημαντική αύξηση των 
εκπομπών ρύπων στον αέρα, στο νερό και 
στη γη, σε σύγκριση με την κατάσταση 
πριν από την έναρξη της δραστηριότητας·

ε) την πρόληψη και τον έλεγχο της 
ρύπανσης όταν η εν λόγω δραστηριότητα 
οδηγεί σε σημαντική αύξηση των 
εκπομπών ρύπων στον αέρα, στο νερό και 
στη γη, σε σύγκριση με την κατάσταση 
πριν από την έναρξη της δραστηριότητας·

στ) τα υγιή οικοσυστήματα, όταν η 
δραστηριότητα επιβαρύνει σε σημαντικό 
βαθμό την καλή κατάσταση των 
οικοσυστημάτων.

στ) τα υγιή οικοσυστήματα, όταν η 
δραστηριότητα επιβαρύνει σε σημαντικό 
βαθμό την καλή κατάσταση και την 
ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 
βιοποικιλότητα και τη χρήση γης.

1α. Για τους σκοπούς του άρθρου 3 
στοιχείο β) και του άρθρου 3α, 
λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη κύκλο 
ζωής της, μια οικονομική δραστηριότητα 
θεωρείται ότι επιβαρύνει σημαντικά τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5, 
όταν η δραστηριότητα αυτή είναι 
ιδιαίτερα επιζήμια για τις αρχές που 
συνθέτουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων.
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2. Κατά την αξιολόγηση μιας 
οικονομικής δραστηριότητας βάσει των 
κριτηρίων α) έως στ) της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη 
ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος τόσο της 
ίδιας της δραστηριότητας όσο και των 
προϊόντων και υπηρεσιών που αυτή η 
δραστηριότητα παρέχει για ολόκληρο τον 
κύκλο ζωής τους και, εάν χρειάζεται, σε 
ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα.
3. Η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 16 και τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 14 για τον 
καθορισμό τεχνικών κριτηρίων ελέγχου 
βάσει δεικτών και της αρχής της 
προφύλαξης, προκειμένου να 
προσδιορίζεται κατά πόσον μια 
οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, για 
τους σκοπούς του άρθρου 3α και του 
παρόντος άρθρου παράγραφος 1 στοιχεία 
α) έως στ), ότι έχει σημαντικό αρνητικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Or. en


