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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.2.2017 A8-0003/157 

Τροπολογία  157 

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 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το συμβούλιο επενδύσεων εκλέγει έναν 

αντιπρόσωπο της Επιτροπής ο οποίος 

ασκεί καθήκοντα προέδρου. Το 

συμβούλιο επενδύσεων προσπαθεί να 

λαμβάνει ομόφωνες αποφάσεις. Εάν το 

συμβούλιο επενδύσεων δεν είναι σε θέση 

να λάβει ομόφωνη απόφαση εντός 

προθεσμίας που ορίζεται από τον 

πρόεδρό του, λαμβάνει απόφαση με 

σχετική πλειοψηφία. 

Ο πρόεδρος του συμβουλίου επενδύσεων 

εκλέγεται από τα μέλη του βάσει ενός 

μοντέλου εναλλαγής ετήσιας θητείας. Το 

συμβούλιο επενδύσεων προσπαθεί να 

λαμβάνει ομόφωνες αποφάσεις. Το 

γνωμοδοτικό συμβούλιο εγκρίνει τις 

γνωμοδοτήσεις του με απλή πλειοψηφία. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

9.2.2017 A8-0003/158 

Τροπολογία  158 

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 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επιτροπή διαχείρισης απαρτίζεται από 

αντιπροσώπους που διορίζονται από το 
συμβούλιο επενδύσεων. Οι αποφάσεις της 

επιτροπής διαχείρισης λαμβάνονται με 

απλή πλειοψηφία. 

Το συμβούλιο επενδύσεων και το 

γνωμοδοτικό συμβούλιο λειτουργούν με 

ανοικτό και διαφανή τρόπο. Τα πρακτικά 

των συνεδριάσεων αμφότερων των 

συμβουλίων δημοσιεύονται. Η σύνθεση 

του συμβουλίου επενδύσεων και του 

γνωμοδοτικού συμβουλίου δημοσιεύεται, 

ενώ τα βιογραφικά και οι δηλώσεις 

συμφερόντων των μελών είναι διαθέσιμες 

στο κοινό και επικαιροποιούνται τακτικά. 

Το συμβούλιο επενδύσεων και το 

γνωμοδοτικό συμβούλιο ελέγχουν σε 

διαρκή βάση την απουσία σύγκρουσης 

συμφερόντων. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο 

υποβάλλει δύο φορές τον χρόνο προς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και την Επιτροπή κατάλογο των 

συμβουλών που έχουν παρασχεθεί όσον 

αφορά έργα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

9.2.2017 A8-0003/159 

Τροπολογία  159 

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 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν η ΕΤΕπ συνιστά τη μη 

χρηματοδότηση μιας επένδυσης και 

παράσχει λόγους για την εν λόγω σύσταση, 

σχετική απόφαση εγκρίνεται με 

πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου 

των μελών. Το κράτος μέλος στο οποίο θα 

πραγματοποιηθεί η επένδυση και η ΕΤΕπ 

δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν την 

περίπτωση. Για μικρά έργα που 

χρηματοδοτούνται μέσω δανείων που 

παρέχονται από εθνική τράπεζα στήριξης 

ή μέσω επιχορηγήσεων που συμβάλλουν 

στην εφαρμογή του εθνικού 

προγράμματος που εξυπηρετεί ειδικούς 

σκοπούς σύμφωνα με τους στόχους του 

Ταμείου Εκσυγχρονισμού, υπό τον όρο 

ότι δεν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του 

προγράμματος ποσοστό που υπερβαίνει 

το 10% του μεριδίου των κρατών μελών 

που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙβ, οι δύο 

προηγούμενες προτάσεις δεν ισχύουν. 

Εάν η ΕΤΕπ συνιστά τη μη 

χρηματοδότηση μιας επένδυσης και 

παράσχει λόγους για την εν λόγω σύσταση 

σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική που 

έχει εγκριθεί από το συμβούλιο 

επενδύσεων και τα κριτήρια επιλογής που 

ορίζονται στην παράγραφο 1, θετική 

γνωμοδότηση εγκρίνεται μόνο με 

πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου 

των μελών. Το κράτος μέλος στο οποίο θα 

πραγματοποιηθεί η επένδυση και η ΕΤΕπ 

δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτήν την 

περίπτωση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

9.2.2017 A8-0003/160 

Τροπολογία  160 

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 5 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα δικαιούχα κράτη μέλη 

υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην επιτροπή 

διαχείρισης για επενδύσεις που 

χρηματοδοτούνται από το ταμείο. Η 

έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει: 

5. Τα δικαιούχα κράτη μέλη 

υποβάλλουν ετήσια έκθεση στο συμβούλιο 

επενδύσεων και στο γνωμοδοτικό 

συμβούλιο σχετικά με επενδύσεις που 

χρηματοδοτούνται από το ταμείο. Η 

έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

9.2.2017 A8-0003/161 

Τροπολογία  161 

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 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Κάθε έτος, η επιτροπή διαχείρισης 

υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή βάσει 

της εμπειρίας από την αξιολόγηση και την 

επιλογή των επενδύσεων. Η Επιτροπή 

επανεξετάζει τη βάση επί της οποίας 

επιλέγονται τα έργα έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2024 και, ενδεχομένως, 

υποβάλλει προτάσεις στην επιτροπή 

διαχείρισης. 

6. Κάθε έτος, το γνωμοδοτικό 

συμβούλιο υποβάλλει έκθεση στην 

Επιτροπή βάσει της εμπειρίας από την 

αξιολόγηση και την επιλογή των 

επενδύσεων. Η Επιτροπή επανεξετάζει τη 

βάση επί της οποίας επιλέγονται τα έργα 

έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 και, 

ενδεχομένως, υποβάλλει προτάσεις στο 

γνωμοδοτικό συμβούλιο και το συμβούλιο 

επενδύσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

9.2.2017 A8-0003/162 

Τροπολογία  162 

Notis Marias 

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 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 

10α παράγραφοι 1 έως 5, τα κράτη μέλη 

που είχαν το 2013 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 

ευρώ σε τιμές αγοράς 60% κάτω από τον 

μέσο όρο της Ένωσης, μπορούν να 

παρέχουν μεταβατική δωρεάν κατανομή σε 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό του 

ενεργειακού τομέα. 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 

10α παράγραφοι 1 έως 5, τα κράτη μέλη 

που είχαν το 2013 ή το 2014, ανάλογα με 

το έτος που παρουσιάζει την πλέον 

χαμηλή τιμή, κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ 

σε τιμές αγοράς 60% κάτω από τον μέσο 

όρο της Ένωσης, μπορούν να παρέχουν 

μεταβατική δωρεάν κατανομή σε 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό του 

ενεργειακού τομέα. 

Or. en 

 


