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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

12.6.2017 A8-0208/60 

Τροπολογία  60 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όσον αφορά τα έτη 2021 - 2029, 

ένα κράτος μέλος δύναται να δανειστεί 

ποσότητα έως και 5% από το οικείο ετήσιο 

δικαίωμα εκπομπής για το επόμενο έτος. 

2. Όσον αφορά τα έτη 2021 - 2025, 

ένα κράτος μέλος δύναται να δανειστεί 

ποσότητα έως και 3 από το οικείο ετήσιο 

δικαίωμα εκπομπής για το επόμενο έτος. 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.6.2017 A8-0208/61 

Τροπολογία  61 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα κράτη μέλη είναι σε θέση να 

χρησιμοποιούν πιστώσεις από 

προγράμματα που εκδίδονται σύμφωνα 

με το άρθρο 24α παράγραφος 1 της 

οδηγίας 2003/87/ΕΚ για συμμόρφωση με 

το άρθρο 9, χωρίς κανέναν ποσοτικό 

περιορισμό και αποφεύγοντας παράλληλα 

τη διπλή καταγραφή. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.6.2017 A8-0208/62 

Τροπολογία  62 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη που ενδέχεται να 

έχουν περιορισμένη ακύρωση 

δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 

στοιχείο α) της οδηγίας 2003//87/ΕΚ, του 

ΣΕΔΕ της ΕΕ έως 100 εκατομμύρια κατ’ 

ανώτατο όριο, τα οποία λαμβάνονται 

συλλογικά υπόψη για τη συμμόρφωσή 

τους προς τον παρόντα κανονισμό, 

καταγράφονται στο παράρτημα II του 

παρόντος κανονισμού. 

1. Τα κράτη μέλη που ενδέχεται να 

έχουν περιορισμένη ακύρωση 

δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 

στοιχείο α) της οδηγίας 2003//87/ΕΚ, του 

ΣΕΔΕ της ΕΕ έως 50 εκατομμύρια κατ’ 

ανώτατο όριο, τα οποία λαμβάνονται 

συλλογικά υπόψη για τη συμμόρφωσή 

τους προς τον παρόντα κανονισμό, 

καταγράφονται στο παράρτημα II του 

παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τροπολογία ITRE 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.6.2017 A8-0208/63 

Τροπολογία  63 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 7 

Πρόσθετη χρήση έως και 280 

εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων 

από αποδασωμένες ή δασωμένες 

εκτάσεις γης, διαχειριζόμενες 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή 

διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις 

διαγράφεται 

1. Στον βαθμό που οι εκπομπές ενός 

κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια 

δικαιώματα εκπομπής ενός δεδομένου 

έτους, ποσότητα η οποία συνίσταται στο 

άθροισμα των συνολικών καθαρών 

απορροφήσεων και των συνολικών 

καθαρών εκπομπών από τις 

συνδυασμένες λογιστικές κατηγορίες 

αποδασωμένων εκτάσεων, δασωμένων 

εκτάσεων, διαχειριζόμενων 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 

διαχειριζόμενων χορτολιβαδικών που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού 

[ ] [LULUCF] είναι δυνατόν να 

λαμβάνεται υπόψη για τη συμμόρφωση 

του κράτους μέλους σύμφωνα με το 

άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για το 

συγκεκριμένο έτος, υπό την προϋπόθεση 

ότι: 

 

α) η σωρευτική ποσότητα που 

λαμβάνεται υπόψη για το εν λόγω κράτος 
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μέλος για όλα τα έτη της περιόδου από το 

2021 έως το 2030, δεν υπερβαίνει το 

επίπεδο που καθορίζεται στο παράρτημα 

III για το εν λόγω κράτος μέλος· 

β) η εν λόγω ποσότητα είναι 

μεγαλύτερη από τις απαιτήσεις του εν 

λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του κανονισμού [ ] [LULUCF]· 

 

γ) το κράτος μέλος δεν έχει 

αποκτήσει από άλλα κράτη μέλη 

περισσότερες καθαρές απορροφήσεις 

σύμφωνα με τον κανονισμό [ ][LULUCF] 

από όσες έχει μεταβιβάσει· και 

 

δ) το κράτος μέλος έχει τηρήσει τις 

απαιτήσεις του κανονισμού [] [LULUCF]. 

 

2. Όταν η κατʼ εξουσιοδότηση πράξη 

για την επικαιροποίηση των επιπέδων 

αναφοράς για τα δάση με βάση τα εθνικά 

λογιστικά σχέδια δασοκομίας σύμφωνα 

με το άρθρο 8 παράγραφος 6 του 

κανονισμού [LULUCF] έχει εκδοθεί, η 

Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την 

τροποποίηση της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου προκειμένου να 

αντικατοπτρίζει τη συνεισφορά της 

λογιστικής κατηγορίας διαχείριση 

δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 

12 του παρόντος κανονισμού. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν εγκριθεί θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί κατάλληλα το σύνολο του κειμένου 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.6.2017 A8-0208/64 

Τροπολογία  64 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το 2027 και το 2032 εάν οι 

ελεγμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

ενός κράτους μέλους υπερβαίνουν το 

ετήσιο δικαίωμα εκπομπής του για 

οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος της 

περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 

του παρόντος άρθρου και των 

δυνατοτήτων ευελιξίας που 

χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 5 έως 

7, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Εάν οι ελεγμένες ετήσιες εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους 

υπερβαίνουν το ετήσιο δικαίωμα εκπομπής 

του για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος 

της περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 

2 του παρόντος άρθρου και των 

δυνατοτήτων ευελιξίας που 

χρησιμοποιούνται βάσει των άρθρων 5 και 

6, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Τροπολογία  65 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2  

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το ποσό που περιλαμβάνεται στο 

παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού, 

προστίθεται στις πιστώσεις που 

προβλέπονται για το 2021 για κάθε 

κράτος μέλος που αναφέρεται στο εν 

λόγω παράρτημα. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.6.2017 A8-0208/66 

Τροπολογία  66 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των 

δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – υπότιτλος 1  

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΑΠΟΔΑΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, 

ΔΑΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 

ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ 

ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

2021 ΕΩΣ 2030, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 7 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


