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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0003/151 

Τροπολογία  151 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και προώθηση επενδύσεων χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Θα πρέπει να συσταθεί Ταμείο 

Εκσυγχρονισμού από το 2% των 

συνολικών δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ 

τα οποία πλειστηριάζονται σύμφωνα με 

τους κανόνες και τις λεπτομερείς διατάξεις 

για τους πλειστηριασμούς που λαμβάνουν 

χώρα στο πλαίσιο του κοινού χώρου 

πλειστηριασμών όπως ορίζεται στον 

κανονισμό 1031/2010. Τα κράτη μέλη τα 

οποία το 2013 είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

σε αγοραίες συναλλαγματικές ισοτιμίες 

60% κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης 

πρέπει να είναι επιλέξιμα για 

χρηματοδότηση από το Ταμείο 

Εκσυγχρονισμού και να παρεκκλίνουν έως 

το 2030 από την αρχή του πλήρους 

πλειστηριασμού για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας 

την επιλογή της δωρεάν κατανομής έτσι 

ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια 

πραγματικών επενδύσεων για τον 

εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τους 

τομέα, αποφεύγοντας παράλληλα τις 

στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας. Οι κανόνες που διέπουν Ταμείο 

Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να παρέχουν 

ένα συνεπές, πλήρες και διαφανές πλαίσιο 

για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικής εφαρμογής, λαμβάνοντας 

υπόψη την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση 

από όλους τους συμμετέχοντες. Η 

11) Θα πρέπει να συσταθεί Ταμείο 

Εκσυγχρονισμού από το 2% των 

συνολικών δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ 

τα οποία πλειστηριάζονται σύμφωνα με 

τους κανόνες και τις λεπτομερείς διατάξεις 

για τους πλειστηριασμούς που λαμβάνουν 

χώρα στο πλαίσιο του κοινού χώρου 

πλειστηριασμών όπως ορίζεται στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010. Τα 

κράτη μέλη τα οποία το 2013 είχαν κατά 

κεφαλήν ΑΕγχΠ σε αγοραίες 

συναλλαγματικές ισοτιμίες 60% κάτω από 

τον μέσο όρο της Ένωσης πρέπει να είναι 

επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το 

Ταμείο Εκσυγχρονισμού και να 

παρεκκλίνουν έως το 2030 από την αρχή 

του πλήρους πλειστηριασμού για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

χρησιμοποιώντας την επιλογή της δωρεάν 

κατανομής έτσι ώστε να ενισχυθεί η 

διαφάνεια πραγματικών επενδύσεων για 

τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τους 

τομέα σύμφωνα με τους στόχους της 

Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια με 

ορίζοντα το 2030 και το 2050, 

αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις 

της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Οι 

κανόνες που διέπουν Ταμείο 

Εκσυγχρονισμού θα πρέπει να παρέχουν 

ένα συνεπές, πλήρες και διαφανές πλαίσιο 

για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν πιο 
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λειτουργία της δομής διακυβέρνησης θα 

πρέπει να είναι ανάλογη με τον σκοπό 

διασφάλισης της κατάλληλης χρήσης των 

πόρων. Η εν λόγω δομή διακυβέρνησης θα 

πρέπει να αποτελείται από ένα συμβούλιο 

επενδύσεων και μια επιτροπή διαχείρισης 

και πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη 

η εμπειρογνωμοσύνη της ΕΤΕ στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκτός εάν 

παρέχεται υποστήριξη σε μικρά έργα 

μέσω δανείων από εθνικές τράπεζες 

στήριξης ή από επιχορηγήσεις μέσω 

εθνικού προγράμματος που συμμερίζεται 

τους στόχους του Ταμείου 

Εκσυγχρονισμού. Οι επενδύσεις που 

χρηματοδοτούνται από το ταμείο πρέπει να 

προτείνονται από τα κράτη μέλη. Για να 

διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες επενδύσεων 

σε οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη 

αντιμετωπίζονται επαρκώς, η κατανομή 

των πόρων θα λάβει υπόψη ισομερώς 

διακριβωμένες εκπομπές και κριτήρια 

ΑΕΠ. Η χρηματοδοτική συνδρομή από το 

Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα μπορούσε να 

παρέχεται υπό διάφορες μορφές. 

αποτελεσματικής εφαρμογής, λαμβάνοντας 

υπόψη την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση 

από όλους τους συμμετέχοντες. Η 

λειτουργία της δομής διακυβέρνησης θα 

πρέπει να είναι ανάλογη με τον σκοπό 

διασφάλισης της κατάλληλης χρήσης των 

πόρων. Η δομή διακυβέρνησης θα πρέπει 

να αποτελείται από ένα συμβούλιο 

επενδύσεων και ένα γνωμοδοτικό 

συμβούλιο. Οι επενδύσεις που 

χρηματοδοτούνται από το ταμείο πρέπει να 

προτείνονται από τα κράτη μέλη. Για να 

διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες επενδύσεων 

σε οικονομικά ασθενέστερα κράτη μέλη 

αντιμετωπίζονται επαρκώς, η κατανομή 

των πόρων θα λάβει υπόψη ισομερώς 

διακριβωμένες εκπομπές και κριτήρια 

ΑΕΠ. Η χρηματοδοτική συνδρομή από το 

Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα μπορούσε να 

παρέχεται υπό διάφορες μορφές. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0003/152 

Τροπολογία  152 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και προώθηση επενδύσεων χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Οδηγία 2003/87/ΕΕ 

Άρθρο 10γ – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο i 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) με βάση μια ανάλυση κόστους-

ωφελείας, εξασφαλίζουν ένα καθαρό 

θετικό κέρδος από την άποψη της μείωσης 

των εκπομπών και επιτυγχάνουν ένα 

προκαθορισμένο σημαντικό ποσοστό 

μειώσεων εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα· 

(i) με βάση μια ανάλυση κόστους-

οφέλους, εξασφαλίζουν καθαρό θετικό 

κέρδος από την άποψη της μείωσης των 

εκπομπών και επιτυγχάνουν ένα 

προκαθορισμένο σημαντικό επίπεδο 

μειώσεων διοξειδίου του άνθρακα· για 

την υφιστάμενη παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, η μείωση των εκπομπών πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 20 % σε σύγκριση με 

τις επιδόσεις της εγκατάστασης πριν από 

τον εκσυγχρονισμό· σε περίπτωση που τα 

έργα σχετίζονται με νέα παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, η ικανότητα 

παραγωγής με μεγαλύτερη ένταση CO2 

πρέπει να αντικαθίσταται από ικανότητα 

παραγωγής με τουλάχιστον κατά 20% 

μικρότερη ένταση CO2 μετά την 

ολοκλήρωση του έργου· σε περίπτωση 

που τα έργα σχετίζονται με την παραγωγή 

θερμότητας, η μείωση των 

εκπομπών υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

ή των συνολικών εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου ανά κιλοβατώρα 

παραγόμενης θερμότητας στις νέες 

εγκαταστάσεις πρέπει να συμμορφώνεται 

με τα όρια που καθορίζονται στην 

εκτελεστική πράξη που θα πρέπει να 

εκδοθεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με 

το άρθρο 22α, για τον καθορισμό 
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συγκρίσιμων ορίων εκπομπών έως την 1η 

Ιανουαρίου 2021· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδόσεις νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων θα πρέπει να περιγράφονται ως βελτίωση της 

έντασης των εκπομπών τους σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0003/153 

Τροπολογία  153 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και προώθηση επενδύσεων χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 

Οδηγία 2003/87/ΕΕ 

Άρθρο 10 δ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται 

πρέπει να συνάδουν με τους στόχους της 

παρούσας οδηγίας και του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. 

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται 

συμμορφώνονται με τις αρχές της 

διαφάνειας, της μη εισαγωγής 

διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης, της 

χρηστής οικονομικής διαχείρισης και 

παρέχουν βέλτιστη σχέση 

κόστους/οφέλους. Συνάδουν με τους 

στόχους της παρούσας οδηγίας, με τους 

μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης 

για το κλίμα και την ενέργεια και τους 

στόχους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων, και: 

 (i) με βάση μια ανάλυση κόστους-

οφέλους, εξασφαλίζουν καθαρό θετικό 

κέρδος από την άποψη της μείωσης των 

εκπομπών και επιτυγχάνουν ένα 

προκαθορισμένο σημαντικό επίπεδο 

μειώσεων διοξειδίου του άνθρακα· για 

την υφιστάμενη παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, η μείωση των εκπομπών 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 % σε 

σύγκριση με τις επιδόσεις της 

εγκατάστασης πριν από τον 

εκσυγχρονισμό· σε περίπτωση που τα 

έργα σχετίζονται με νέα παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, η ικανότητα 

παραγωγής με μεγαλύτερη 

ένταση διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να 

αντικαθίσταται από ικανότητα 
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παραγωγής με τουλάχιστον κατά 20% 

μικρότερη ένταση διοξειδίου του 

άνθρακα μετά την ολοκλήρωση του 

έργου· σε περίπτωση που τα έργα 

σχετίζονται με την παραγωγή 

θερμότητας, η μείωση των εκπομπών 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή των 

συνολικών εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου ανά κιλοβατώρα 

παραγόμενης θερμότητας στις νέες 

εγκαταστάσεις πρέπει να συμμορφώνεται 

με τα όρια που καθορίζονται στην 

εκτελεστική πράξη που θα πρέπει να 

εκδοθεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με 

το άρθρο 22α, για τον καθορισμό 

συγκρίσιμων ορίων εκπομπών έως την 1η 

Ιανουαρίου 2021· 

 (ii) ανταποκρίνονται σαφώς στις ανάγκες 

αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού· και 

 (iii) δεν παρέχουν αγοροστρεφή αύξηση 

της ζήτησης ενέργειας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι επιδόσεις νέων ή εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων θα πρέπει να περιγράφονται ως βελτίωση της 

έντασης των εκπομπών τους σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0003/154 

Τροπολογία  154 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και προώθηση επενδύσεων χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Οδηγία 2003/87/ΕΕ 

Άρθρο 10δ – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το ταμείο χρηματοδοτεί επίσης 

επενδυτικά σχέδια μικρής κλίμακας για τον 

εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 

συστημάτων και της ενεργειακής 

απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, το 

συμβούλιο επενδύσεων εκπονεί 

κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια 

επιλογής επενδύσεων που αφορούν τα εν 

λόγω έργα. 

2. Το ταμείο χρηματοδοτεί επίσης 

επενδυτικά σχέδια μικρής κλίμακας για τον 

εκσυγχρονισμό των ενεργειακών 

συστημάτων και της ενεργειακής 

απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, το 

συμβούλιο επενδύσεων εκπονεί 

κατευθυντήριες γραμμές για επενδύσεις 

και το γνωμοδοτικό συμβούλιο καθορίζει 

στη βάση αυτή κριτήρια επιλογής που 

αφορούν τα εν λόγω έργα, σύμφωνα με 

τους στόχους της παρούσας οδηγίας και 

τα κριτήρια που καθορίζονται στην 

παράγραφο 1. Οι κανόνες αυτοί 

δημοσιοποιούνται. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία επαναφέρει τη θέση της επιτροπής ITRE. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0003/155 

Τροπολογία  155 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και προώθηση επενδύσεων χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 

Οδηγία 2003/87/ΕΕ 

Άρθρο 10 δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ταμείο διοικείται από ένα συμβούλιο 

επενδύσεων και μια διαχειριστική 

επιτροπή που απαρτίζεται από 

εκπροσώπους των δικαιούχων κρατών 

μελών, της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και 

τρεις εκπροσώπους που εκλέγονται από 

τα κράτη μέλη για περίοδο πέντε ετών. Το 

συμβούλιο επενδύσεων είναι αρμόδιο για 

τον καθορισμό μιας επενδυτικής πολιτικής 

σε επίπεδο Ένωσης, των κατάλληλων 

χρηματοδοτικών μέσων και των 

κριτηρίων επιλογής των επενδύσεων. Η 

επιτροπή διαχείρισης είναι αρμόδια για 

την καθημερινή διαχείριση του ταμείου. 

Τα δικαιούχα κράτη μέλη είναι αρμόδια 

για τη διακυβέρνηση του ταμείου και 

θεσπίζουν από κοινού ένα συμβούλιο 

επενδύσεων που απαρτίζεται από έναν 

εκπρόσωπο ανά δικαιούχο κράτος μέλος, 

την Επιτροπή και τρεις παρατηρητές από 

ενδιαφερόμενα μέρη (βιομηχανικές 

ομοσπονδίες, συνδικαλιστικές 

οργανώσεις και ΜΚΟ). Το συμβούλιο 

είναι αρμόδιο για τον καθορισμό μιας 

επενδυτικής πολιτικής σε επίπεδο Ένωσης 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο παρόν άρθρο και τις 

ενωσιακές πολιτικές, και για τη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία επαναφέρει τη θέση της επιτροπής ITRE. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0003/156 

Τροπολογία  156 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

εξ ονόματος της Ομάδας ECR 

 

Έκθεση A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και προώθηση επενδύσεων χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 

Οδηγία 2003/87/ΕΕ 

Άρθρο 10δ – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Θεσπίζεται γνωμοδοτικό συμβούλιο, 

ανεξάρτητο από το συμβούλιο 

επενδύσεων, που απαρτίζεται από 

εμπειρογνώμονες με υψηλό επίπεδο 

συναφούς πρακτικής εμπειρίας στη 

συγκρότηση και τη χρηματοδότηση 

έργων. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο 

απαρτίζεται από τρεις εκπροσώπους των 

δικαιούχων κρατών μελών, τρεις 

εκπροσώπους από τα άλλα κράτη μέλη 

και από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

για την Ανασυγκρότηση και την 

Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ), που επιλέγονται για 

περίοδο πέντε ετών. Παρέχει συμβουλές 

σχετικά με συγκεκριμένα έργα όσον 

αφορά τη συγκέντρωση δημόσιων και 

ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων, την 

επιλεξιμότητα έργων με επενδυτικές 

απαιτήσεις και τις ανάγκες για βοήθεια 

στην ανάπτυξη έργων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία επαναφέρει τη θέση της επιτροπής ITRE. 

 


