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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τρία νέα εδάφια προστίθενται στην 

παράγραφο 1: 

α) τέσσερα νέα εδάφια προστίθενται 

στην παράγραφο 1: 

«Από το 2021 και μετά, η ποσότητα 

δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα 

κράτη μέλη θα είναι 57%. 

«Από το 2021 και μετά, η ποσότητα 

δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα 

κράτη μέλη θα είναι 57%. 

2% της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων 

από το 2021 έως το 2030 θα 

πλειστηριασθούν για να δημιουργηθεί ένα 

ταμείο για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης και για τον εκσυγχρονισμό των 

ενεργειακών συστημάτων ορισμένων 

κρατών μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 

10δ της παρούσας οδηγίας («το Ταμείο 

Εκσυγχρονισμού»). 

2% της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων 

από το 2021 έως το 2030 θα 

πλειστηριασθούν για να δημιουργηθεί ένα 

ταμείο για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης και για τον εκσυγχρονισμό των 

ενεργειακών συστημάτων ορισμένων 

κρατών μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 

10δ της παρούσας οδηγίας («το Ταμείο 

Εκσυγχρονισμού»). 

Η συνολική υπολειπόμενη ποσότητα 

δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να διανέμεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 2»· 

Η συνολική υπολειπόμενη ποσότητα 

δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να διανέμεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 2. 



 

AM\1116997EL.docx  PE598.453v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 Το 2021 ακυρώνονται 300 εκατομμύρια 

δικαιώματα του αποθεματικού για τη 

σταθερότητα της αγοράς.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία επαναφέρει τη θέση της  επιτροπής ITRE. 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7  

Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

Άρθρο 10δ – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4.  4.  

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. 

Θεσπίζεται γνωμοδοτικό συμβούλιο, 

ανεξάρτητο από το συμβούλιο 
επενδύσεων, που απαρτίζεται από 
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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. 

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. 

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 
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αφορά έργα. 

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 
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