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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο στη 
Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος και την από 
κοινού εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων
(10400/2014 – C8-0029/2015 – 2013/0376(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10400/2014),

– έχοντας υπόψη την τροποποίηση στο πρωτόκολλο του Κιότο που εγκρίθηκε κατά την 
όγδοη συνεδρίαση της διάσκεψης των μερών που επέχει θέση συνόδου των μερών του 
πρωτοκόλλου του Κιότο, η οποία διεξήχθη στην Ντόχα του Κατάρ τον Δεκέμβριο του 
2012 (τροποποίηση της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο),

 έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0029/2015),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 
παράγραφος 2 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0167/2015),

1. παρέχει την έγκρισή του στη σύναψη της συμφωνίας της τροποποίησης της Ντόχα στο 
Πρωτόκολλο του Κιότο·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στα 
Ηνωμένα Έθνη.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο στη 
Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος και την από κοινού 
εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων

Ιστορικό

Το πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή υπογράφηκε το 1997 και καθόρισε διεθνώς δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των 
εκπομπών. Η ΕΕ κύρωσε το πρωτόκολλο το 2002 και δήλωσε ότι η ίδια και τα 15 τότε κράτη 
μέλη της θα εφάρμοζαν την εν λόγω διάταξη για να εκπληρώσουν από κοινού τις 
υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η ΕΕ σε σχέση με τις εκπομπές. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη της ήταν από κοινού υπεύθυνα στο πλαίσιο του μηχανισμού 
συμμόρφωσης του πρωτοκόλλου του Κιότο για την εκπλήρωση της υποχρέωσης μείωσης των 
συλλογικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη διάρκεια της πρώτης περιόδου (2008-
2012) κατά 8% κάτω από τα επίπεδα του 1990.

Στα συμπεράσματά του της 9ης Μαρτίου 2012, το Συμβούλιο συμφώνησε να προτείνει μια 
κοινή ποσοτικοποιημένη δέσμευση μείωσης των εκπομπών κατά 20%, κάτω από τα επίπεδα 
του 1990, για τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων βάσει του πρωτοκόλλου του 
Κιότο για την Ένωση.

Την εν λόγω θέση του Συμβουλίου συμμερίστηκαν τα κράτη μέλη του κατά τη διάσκεψη της 
Ντόχα για την κλιματική αλλαγή η οποία διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2012, στο πλαίσιο της 
οποίας τα 192 Μέρη του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών για την κλιματική αλλαγή ενέκριναν τροποποίηση στο πρωτόκολλο.

Με την τροποποίηση της Ντόχα θεσπίζεται μια δεύτερη περίοδος ανάληψης υποχρεώσεων 
στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο, από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020, η οποία περιλαμβάνει νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις μείωσης των 
εκπομπών σύμφωνα με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία 
δεσμεύονται να περιορίσουν τις μέσες ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τα έτη 
2013 έως 2020 στο 80% των εκπομπών του έτους βάσης τους (ως επί το πλείστον, το 1990). 
Η δέσμευση αυτή καθορίστηκε με βάση τις συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 
επιτρέπονται κατά την περίοδο 2013-2020 στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το 
κλίμα και την ενέργεια.

Παράλληλα, με την τροποποίηση της Ντόχα πραγματοποιούνται τρεις ακόμα αλλαγές στο 
κείμενο του πρωτοκόλλου του Κιότο οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη δεύτερη 
περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων και αφορούν τα ακόλουθα:  καταρχάς, την προσθήκη ενός 
νέου αερίου (του τριφθοριούχου αζώτου)· κατά δεύτερον, έναν μηχανισμό υιοθέτησης πιο 
φιλόδοξων στόχων ο οποίος προβλέπει απλουστευμένη διαδικασία η οποία επιτρέπει σε ένα 
Μέρος να προσαρμόσει τη δέσμευσή του θέτοντας πιο φιλόδοξους στόχους κατά τη διάρκεια 
μιας περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων· και τρίτον, μια διάταξη η οποία προσαρμόζει 
αυτόματα έναν στόχο κάποιου Μέρους για να αποφευχθεί αύξηση των εκπομπών του για την 
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περίοδο 2013-2020, πέραν του μέσου όρου των εκπομπών του για τα έτη 2008 έως 2010.

Η τροποποίηση της Ντόχα υπόκειται σε αποδοχή της από τα Μέρη του πρωτοκόλλου του 
Κιότο και θα τεθεί σε ισχύ μόνο μετά την ημερομηνία παραλαβής από τον θεματοφύλακα της 
Σύμβασης των εγγράφων αποδοχής από τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των Μερών του 
πρωτοκόλλου του Κιότο.

Η θέση της εισηγήτριας

Η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου παρέχει τη βάση για τη σύναψη της τροποποίησης της 
Ντόχα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέτει τους όρους της από κοινού εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και την Ισλανδία.  Απαιτεί από 
τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να περατώσουν τις εθνικές τους 
διαδικασίες κύρωσης όχι αργότερα από το τρίτο τρίμηνο του 2015.

Η εισηγήτρια επικροτεί το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου 
σχετικά με τη σύναψη της τροποποίησης της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο και την από 
κοινού εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων. Η εισηγήτρια θα επιθυμούσε να επισημάνει 
ορισμένες πτυχές του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου.

Κατ' αρχάς, η εισηγήτρια διαπιστώνει με λύπη ότι στην KP CP2, όπως εμφαίνεται στο 
παράρτημα Β του πρωτοκόλλου του Κιότο, είναι κυρίως οι χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν 
σε αυτήν τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων, ενώ σημαντικές ρυπαίνουσες χώρες 
απέχουν επί του παρόντος.  Η ΕΕ θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή όλα τα πιθανά πολιτικά, 
διπλωματικά και οικονομικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να πείσει τις χώρες αυτές 
να υπογράψουν μία δεσμευτική διεθνή συμφωνία που θα θεσπίζει ίσους όρους ανταγωνισμού, 
προκειμένου η ΕΕ να μην παραμείνει το μόνο Μέρος που θα έχει αναλάβει όλες τις 
δεσμεύσεις για το κλίμα. Κάθε νέα διεθνής συμφωνία αργότερα εντός του τρέχοντος έτους 
στο Παρίσι, πρέπει να είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη και ρεαλιστική ταυτόχρονα, εάν επιθυμούμε 
να διατηρήσουμε την πορεία σχετικά με την επίτευξη του στόχου η θερμοκρασία του 
πλανήτη κάτω από 2° C. 

Σχετικά με τη συμφωνία της από κοινού εκπλήρωσης, η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι, βάσει 
της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια που εγκρίθηκε το 2009, ιδίως του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ) και την απόφαση περί 
επιμερισμού των προσπαθειών, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της καταβάλλουν ήδη προσπάθεια 
μείωσης των εκπομπών κατά 20% έως το 2020, γεγονός το οποίο στην πραγματικότητα τους 
επέτρεψε να καταλήξουν σε συμφωνία για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που ανέλαβαν 
για τη δεύτερη περίοδο του πρωτοκόλλου του Κιότο KP CP2. Εν προκειμένω, η εισηγήτρια 
θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η πρόταση δεν μεταβάλλει τους στόχους ή τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της δέσμης νομοθετικών μέτρων για το κλίμα και 
την ενέργεια που εγκρίθηκε το 2009.

Με βάση το πρωτόκολλο του Κιότο, απαιτείται τα Μέρη της συμφωνίας από κοινού 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων να ορίσουν και να κοινοποιήσουν, μαζί με τις πράξεις 
αποδοχής τους, τα επίπεδα εκπομπών που καταλογίζονται σε κάθε μέρος της εν λόγω 
συμφωνίας (άρθρο 4 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου του Κιότο). Τα επίπεδα εκπομπών που 
καταλογίζονται σε κάθε κράτος μέλος και την Ισλανδία ορίζονται στον πίνακα 1 του 
παραρτήματος Ι της προτεινόμενης απόφασης του Συμβουλίου (σε τόνους ισοδύναμου 
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διοξειδίου του άνθρακα (tCO2eq)). 

Παρόλο που η Ισλανδία δεν αποτελεί κράτος μέλος της ΕΕ, συμμετέχει στο ΣΕΔΕ της ΕΕ και 
σκοπεύει να υλοποιήσει την υποχρέωση που έχει αναλάβει για τη δεύτερη περίοδο ανάληψης 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο KP CP2 από κοινού με την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη της. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ισχύουν για τα κράτη μέλη σε σχέση 
με την από κοινού εκπλήρωση των υποχρεώσεων πρέπει να ισχύουν και για την Ισλανδία 
μέσω νομοθεσίας της ΕΕ και μέσω της νέας συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ, όλων των κρατών 
μελών και της Ισλανδίας, η οποία υπόκειται σε παράλληλη διαδικασία έγκρισης.

Σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και λογιστικών ελέγχων, σύμφωνα με το 
KP CP2, κάθε Μέρος είναι υποχρεωμένο να υποβάλει έκθεση για να διευκολύνει τον 
υπολογισμό της καταλογιζόμενης ποσότητας και να καταδείξει την ικανότητα να παρέχει 
στοιχεία για τις εκπομπές του και την καταλογιζόμενη ποσότητα (αρχική έκθεση). Οι 
λεπτομερείς απαιτήσεις για τις αρχικές εκθέσεις καθορίζονται στην απόφαση UNFCCC 
2/CMP.8.

Η προτεινόμενη απόφαση κύρωσης προβλέπει την εκπόνηση από την Επιτροπή κοινής 
αρχικής έκθεσης σχετικά με την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και την Ισλανδία, καθώς και 
μεμονωμένων αρχικών εκθέσεων για κάθε κράτος μέλος και την Ισλανδία. Η κοινή αρχική 
έκθεση πρέπει να περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες που σχετίζονται με την κοινή 
ανάληψη υποχρεώσεων, βάσει της οποίας υπολογίζεται η κοινή καταλογισμένη ποσότητα, 
και να καθορίζει την καταλογισμένη ποσότητα της ΕΕ. 

Συμπέρασμα

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι η απόφαση κύρωσης σχετικά με τη σύναψη της τροποποίησης της 
Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο και την από κοινού εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με τις προσπάθειες και την ηγετική 
στάση της ΕΕ και των κρατών μελών της ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
σε διεθνές επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η εισηγήτρια θεωρεί ότι η επίσημη 
έναρξη ισχύος της τροποποίησης της Ντόχα πρέπει να συμπεριληφθεί στους στόχους 
προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον το πρωτόκολλο του Κιότο συμβάλλει σε 
καίριο βαθμό στις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 
Η εισηγήτρια καλεί επίσης το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι οι εθνικές διαδικασίες κύρωσης 
στα κράτη μέλη θα διεξαχθούν όχι αργότερα από το τρίτο τρίμηνο του 2015 και από κοινού 
με την ΕΕ· τα κράτη μέλη μπορούν να καταθέσουν τα έγγραφά τους αποδοχής αρκετά πριν 
την διάσκεψη UNFCCC στο Παρίσι το 2015.

Δεδομένων των ανωτέρω, η εισηγήτρια συνιστά η αρμόδια επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εγκρίνουν την απόφαση του Συμβουλίου χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις. 
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Επιστολή που απηύθυνε στις 25 Μαρτίου 2015 o JerzyBuzek, πρόεδρος της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, προς τον Giovanni  La Via, Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Μετάφραση

Θέμα: Γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) 
προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (ENVI) σχετικά με τη σύναψη της τροποποίησης της Ντόχα στο 
πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή και την από κοινού εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων 
(ITRE/8/002S4 _I  COM (2013)0768.- 2013/0376(NLE)]

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI), ως αρμόδια επί της 
ουσίας, να συστήσει την συναίνεση του Κοινοβουλίου στην πρόταση απόφασης του 
Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της τροποποίησης της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο 
στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και την από κοινού 
εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)
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