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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η θέση του συντάκτη 

 

Ο τομέας της γεωργίας ως σύνολο ευθύνεται για το 10% των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία έτη, η σημαντική μείωση του ζωικού 

κεφαλαίου, η αποτελεσματικότερη χρήση των λιπασμάτων και η καλύτερη διαχείριση της 

κοπριάς συνέβαλαν στην μείωση των εκπομπών της ΕΕ, κατά 24% μεταξύ 1990 και 2012.  

 

Το 2016, 16,3 δις ευρώ του προϋπολογισμού της ΚΓΠ διατέθηκαν για τη βιώσιμη και φιλική 

προς το κλίμα γεωργία, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας 

πράγματι προχωρεί προς μια κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και ανθεκτική 

στις κλιματικές αλλαγές και είναι κάτι παραπάνω από έτοιμος να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία 

για να βελτιώσει περαιτέρω τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του. 

 

Ωστόσο, λόγω της προσέγγισης εκ των κάτω προς τα άνω που χαρακτηρίζει τη νέα 

παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, θα ήταν απίθανο, τουλάχιστον στην αρχή 

και με τις τρέχουσες πολιτικές, να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αρκετά 

ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για το 2030 για μείωση κατά τουλάχιστον 40 % σε 

σύγκριση με το 1990 και κατά 30 % σε σύγκριση με το 2005 στους εκτός ΣΕΔΕ τομείς. 

 

Είναι ως εκ τούτου σημαντική η υπό εξέταση πρόταση κανονισμού, η οποία αποτελεί 

συνέχεια της αξιολόγησης της Επιτροπής για τη συμφωνία του Παρισιού και ορίζει εθνικούς 

στόχους μείωσης ως κίνητρο για μελλοντικές πολιτικές που θα αποφέρουν ακόμη 

μεγαλύτερες μειώσεις. 

 

Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε έξι προβληματικά σημεία σε αυτή την πρόταση: 

 

1) Οι δραστηριότητες του τομέα LULUCF (χρήση της γης, αλλαγή στη χρήση της γης και 

δασοκομικές δραστηριότητες) θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη ακριβώς όπως οι 

άλλοι τομείς που καλύπτονται από τον κανονισμό για τον «επιμερισμό των προσπαθειών», 

και όχι ως απλοί μηχανισμοί ευελιξίας. Η πλήρης συνεκτίμηση του γεωργοδασοκομικού 

τομέα, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των δασών, η οποία προς το παρόν δεν 

λαμβάνεται υπόψη, θα εξασφάλιζε τον εντοπισμό όσων εκπομπών οφείλονται σε 

ακατάλληλες ενεργειακές πολιτικές και θα μπορούσαν να εξαντλήσουν την ικανότητα 

απορρόφησης των γεωργοδασικών οικοσυστημάτων. Ο διαθέσιμος χρόνος πριν από την 

έναρξη ισχύος της πρότασης κανονισμού σχετικά με τον επιμερισμό της προσπάθειας είναι 

αρκετός για να καθοριστούν αυστηρά και αξιόπιστα κριτήρια συνεκτίμησης προκειμένου να 

ληφθεί πλήρως υπόψη η συνεισφορά του κλάδου στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένης της 

διαχείρισης των δασών. 

 

2) Όσον αφορά τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των πιστώσεων, είναι αναγκαίο να επεκταθεί 

το πεδίο εφαρμογής τους και, ως εκ τούτου, να οριστεί σε 425 εκατομμύρια τόνους η 

πρόσθετη χρήση καθαρών απορροφήσεων από τον τομέα LULUCF (χρήση της γης, αλλαγή 

στη χρήση της γης και δασοκομικές δραστηριότητες), όπως αναφέρεται στην τρίτη επιλογή 

της εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής που συνοδεύει την πρόταση κανονισμού LULUCF. 

Η παρούσα πρόταση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της συμφωνίας του Παρισιού που 

αναγνωρίζουν τη σημασία του τομέα LULUCF, λόγω των δυνατοτήτων μετριασμού που 
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διαθέτει. Εξάλλου, η προσέγγιση αυτή συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014, όπου επισημαίνονται οι χαμηλότερες 

δυνατότητες του γεωργικού τομέα ως προς τον μετριασμό και η σημασία της αναζήτησης των 

καλύτερων δυνατών μέσων για τη βελτιστοποίηση της συμβολής του τομέα στον μετριασμό 

και την παγίδευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως μέσω δραστηριοτήτων 

LULUCF. 

 

3) Η πρόταση κανονισμού για τον επιμερισμό της προσπάθειας καθορίζει τους ετήσιους 

στόχους εκπομπών για τα κράτη μέλη για την περίοδο 2021-2030 χωρίς να προτείνει μέσα 

μετριασμού που θα μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της μείωσης, ιδίως για 

τον γεωργικό τομέα, όπου είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η έγκριση βέλτιστων πρακτικών για 

τη μείωση των εκπομπών. Πρέπει, κατ’ αρχάς, να προωθηθεί η καινοτομία στη γεωργία με 

την εισαγωγή «πράσινων» τεχνολογιών, ικανών να συνδυάσουν την προστασία του εδάφους 

και τη μείωση των εκπομπών γεωργικής προέλευσης. Για τον σκοπό αυτό, εκτός από τις 

γεωργικές τεχνικές ακριβείας, είναι απαραίτητο να προωθηθούν, ιδίως, οι τεχνικές της 

γεωργίας συντήρησης. 

 

4) Όσον αφορά τις δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου, προτείνονται ετήσιοι και 

όχι ανά πενταετία έλεγχοι συμμόρφωσης. Οι ανά πενταετία έλεγχοι συμμόρφωσης θα είχαν 

ως συνέπεια τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων και οι τυχόν 

κυρώσεις θα έπασχαν σοβαρά από άποψη αποτελεσματικότητας (π.χ. μέχρι το 2027 δεν θα 

προβλέπονταν κυρώσεις για μη συμμόρφωση). Οι ετήσιοι έλεγχοι συμμόρφωσης θα 

μπορούσαν επίσης να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ποσοστώσεων δεδομένου ότι θα 

επέτρεπαν στα κράτη μέλη, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, να γνωρίζουν καλύτερα 

την κατάσταση. 

 

5) Υπενθυμίζεται ότι η χρησιμοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων πρέπει να αποσκοπεί 

στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της βασικής πράξης. Επιπλέον, συνιστάται στην 

Επιτροπή να μην κάνει κατάχρηση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και υπογραμμίζεται η 

σημασία της συμμετοχής του Κοινοβουλίου στο προπαρασκευαστικό στάδιο των εν λόγω 

πράξεων. 

 

6) Η πρόταση κανονισμού δεν περιέχει καμιά αναφορά στο θέμα της αποχώρησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Επί του παρόντος, οι πίνακες της εν λόγω πρότασης 

περιλαμβάνουν και τα 28 κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει στον πίνακα του 

παραρτήματος Ι με τον στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά 37 %. Ο εισηγητής θεωρεί ότι 

η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να επικαιροποιήσει τα στοιχεία και τους 

στόχους μόλις ενεργοποιηθεί το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας για την αποχώρηση 

από την ΕΕ. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 

υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:  
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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, του Οκτωβρίου του 2014, 

προέβλεπαν ότι ο στόχος θα πρέπει να 

επιτευχθεί συλλογικά από την Ένωση με 

τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, με τις 

μειώσεις στους τομείς ΣΕΔΕ και τους 

τομείς εκτός ΣΕΔΕ να ανέρχονται σε 43 % 

και 30 % αντίστοιχα έως το 2030, σε 

σύγκριση με το 2005, με τις προσπάθειες 

να κατανέμονται βάσει του σχετικού κατά 

κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ). Όλοι οι τομείς της 

οικονομίας θα πρέπει να συμβάλλουν στην 

επίτευξη των εν λόγω μειώσεων των 

εκπομπών, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, 

εξισορροπώντας τις παραμέτρους της 

αντικειμενικότητας και της αλληλεγγύης 

και οι εθνικοί στόχοι στο πλαίσιο της 

ομάδας των κρατών μελών με κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ άνω του μέσου όρου της 

Ένωσης θα πρέπει να προσαρμόζονται 

σχετικά, ώστε να αντικατοπτρίζουν την 

οικονομική αποδοτικότητα κατά τρόπο 

δίκαιο και ισορροπημένο. Η επίτευξη 

αυτών των μειώσεων των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου αναμένεται να 

ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την 

καινοτομία στην ευρωπαϊκή οικονομία και 

να προαγάγει βελτιώσεις, ιδίως στους 

τομείς των κτιρίων, της γεωργίας, της 

διαχείρισης των αποβλήτων και των 

μεταφορών, στον βαθμό που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού. 

(2) Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, του Οκτωβρίου του 2014, 

προέβλεπαν ότι ο στόχος θα πρέπει να 

επιτευχθεί συλλογικά από την Ένωση με 

τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, με τις 

μειώσεις στους τομείς ΣΕΔΕ και τους 

τομείς εκτός ΣΕΔΕ να ανέρχονται σε 43 % 

και 30 % αντίστοιχα έως το 2030, σε 

σύγκριση με το 2005, με τις προσπάθειες 

να κατανέμονται βάσει του σχετικού κατά 

κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ). Όλοι οι τομείς της 

οικονομίας θα πρέπει να συμβάλλουν στην 

επίτευξη των εν λόγω μειώσεων των 

εκπομπών, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 

να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, 

εξισορροπώντας τις παραμέτρους της 

αντικειμενικότητας και της αλληλεγγύης 

και οι εθνικοί στόχοι στο πλαίσιο της 

ομάδας των κρατών μελών με κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ άνω του μέσου όρου της 

Ένωσης θα πρέπει να προσαρμόζονται 

σχετικά, ώστε να αντικατοπτρίζουν την 

οικονομική αποδοτικότητα κατά τρόπο 

δίκαιο και ισορροπημένο. Η επίτευξη 

αυτών των μειώσεων των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου αναμένεται να 

ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την 

καινοτομία στην ευρωπαϊκή οικονομία και 

να προαγάγει βελτιώσεις, ιδίως στους 

τομείς της δασοκομίας, των κτιρίων, της 

γεωργίας, της διαχείρισης των αποβλήτων 

και των μεταφορών, στον βαθμό που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α) Για να επιτευχθούν αυτές οι 

μειώσεις εκπομπών και σε μια 

προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί ο ρόλος 

του γεωργικού τομέα, πρέπει τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν καινοτόμες δράσεις 

μετριασμού με πολύ μεγάλες 

δυνατότητες, στις οποίες 

περιλαμβάνονται: μετατροπή των 

καλλιεργήσιμων σε μόνιμους λειμώνες· 

διαχείριση των φρακτών από θάμνους, 

των λωρίδων απομόνωσης και των 

δένδρων σε γεωργικές εκτάσεις· νέα 

γεωργοδασοπονικά και δασικά 

προγράμματα φύτευσης, πρόληψη της 

εκρίζωσης δένδρων και της 

αποδάσωσης· μείωση ή κατάργηση της 

καλλιέργειας εδάφους και χρήση 

εδαφοκάλυψης/ενδιάμεσων καλλιεργειών 

και υπολειμμάτων καλλιεργειών, έλεγχος 

άνθρακα και σχέδια διαχείρισης του 

εδάφους και των θρεπτικών στοιχείων· 

βελτιωμένη απόδοση του αζώτου και 

αναστολή της νιτροποίησης· 

αποκατάσταση και διατήρηση 

υγροβιοτόπων/τυρφώνων· και 

ενισχυμένες μέθοδοι εκτροφής, σίτισης 

και διαχείρισης ζώων για χαμηλότερες 

εκπομπές. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β) Το Συμβούλιο επικύρωσε τη 

συμφωνία του Παρισιού στις 5 

Οκτωβρίου 2016, αφού έλαβε τη 

σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στις 4 Οκτωβρίου 2016. Η 

Συμφωνία του Παρισιού που τέθηκε σε 

ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016, έχει ως 

στόχο να συγκρατηθεί η αύξηση της 

μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά 
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κάτω από τους 2°C σε σχέση με τα 

προβιομηχανικά επίπεδα και να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες για 

περιορισμό της αύξησης της 

θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σχέση με τα 

προβιομηχανικά επίπεδα, και συνεπάγεται 

ότι για την επίτευξη αυτών των στόχων 

θα πρέπει να υιοθετηθούν πιο βιώσιμες 

γεωργικές πρακτικές που θα προωθούν 

τις συνέργειες μεταξύ στόχων 

βιοποικιλότητας, περιβαλλοντικών 

στόχων και κλιματικών στόχων. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Στις 10 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή 

παρουσίασε την πρόταση κύρωσης της 

συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ. Η 

παρούσα νομοθετική πρόταση αποτελεί 

μέρος της υλοποίησης της δέσμευσης της 

ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας του 

Παρισιού. Η δέσμευση της Ένωσης για 

μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της 

οικονομίας επιβεβαιώθηκε στην εθνικά 

καθορισμένη συνεισφορά της Ένωσης και 

των κρατών μελών της, η οποία 

υποβλήθηκε στη γραμματεία της UNFCCC 

για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 

Μαρτίου 2015. 

(3) Η συμβολή του γεωργικού τομέα 

είναι κεντρική προτεραιότητα 

προκειμένου να γίνει πιο ικανή η Ένωση 

να προσαρμοστεί στα μελλοντικά 

προβλήματα που θα προκληθούν από την 

κλιματική αλλαγή και ο παρών 

κανονισμός αποτελεί υλοποίηση της 

δέσμευσης της Ένωσης στο πλαίσιο της 

Συμφωνίας του Παρισιού με μια 

καλύτερη συνοχή ανάμεσα στην πολιτική 

επί θεμάτων κλιματικής αλλαγής και 

στους στόχους της επισιτιστικής 

ασφάλειας, ώστε να επιτευχθεί μια 

βιώσιμη, αποτελεσματική και ανθεκτική 

παραγωγή τροφίμων, ενώ αναγνωρίζει τις 

ιδιαίτερες αδυναμίες των συστημάτων 

παραγωγής τροφίμων απέναντι στις 

αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής. Η δέσμευση της Ένωσης για 

μειώσεις των εκπομπών στο σύνολο της 

οικονομίας επιβεβαιώθηκε στην εθνικά 

καθορισμένη συνεισφορά της Ένωσης και 

των κρατών μελών της, η οποία 

υποβλήθηκε στη γραμματεία της UNFCCC 

για τις κλιματικές μεταβολές στις 6 

Μαρτίου 2015. 
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Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια 

απαιτεί αλλαγές στην επενδυτική 

συμπεριφορά και παροχή κινήτρων σε 

ολόκληρο το φάσμα πολιτικής. Αποτελεί 

βασική προτεραιότητα της Ένωσης να 

δημιουργήσει μια ανθεκτική Ενεργειακή 

Ένωση που θα παρέχει ασφαλή, αειφόρο, 

ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή 

ενέργεια στους πολίτες της. Για να 

επιτευχθεί τούτο, απαιτείται η συνέχιση 

των φιλόδοξων κλιματικών δράσεων με 

τον παρόντα κανονισμό και η πρόοδος 

όσον αφορά τις άλλες πτυχές της 

Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζονται στη 

στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική 

Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη 

πολιτική για την κλιματική αλλαγή.16 

(5) Η μετάβαση σε καθαρή ενέργεια 

και σε μια βιοοικονομία απαιτεί αλλαγές 

στην επενδυτική συμπεριφορά σε 

ολόκληρο το φάσμα πολιτικής και παροχή 

κινήτρων υπέρ των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με μικρότερα 

κεφάλαια και υπέρ των μικρών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων για να 

προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά 

πρότυπά τους. Αποτελεί βασική 

προτεραιότητα της Ένωσης να 

δημιουργήσει μια ανθεκτική Ενεργειακή 

Ένωση που θα δίνει προτεραιότητα στην 

ενεργειακή απόδοση και θα έχει ως στόχο 

να  παρέχει ασφαλή, αειφόρο και 

οικονομικά προσιτή ενέργεια στους 

πολίτες της ενώ επίσης θα εφαρμόζει 

αυστηρές πολιτικές για βιωσιμότητα και 

μείωση των εκπομπών στη χρήση πόρων 

βιολογικής προέλευσης προς 

υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων. 

Για να επιτευχθεί τούτο, απαιτείται η 

συνέχιση των φιλόδοξων κλιματικών 

δράσεων με τον παρόντα κανονισμό και η 

πρόοδος όσον αφορά τις άλλες πτυχές της 

Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζονται στη 

στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική 

Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη 

πολιτική για την κλιματική αλλαγή.16 

__________________ __________________ 

16 COM(2015)80 16 COM(2015)80 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Μια σειρά ενωσιακών μέτρων (11) Μια σειρά ενωσιακών μέτρων 
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ενισχύουν τη δυνατότητα των κρατών 

μελών να εκπληρώσουν τις κλιματικές 

υποχρεώσεις και έχουν ζωτική σημασία για 

την επίτευξη των απαραίτητων μειώσεων 

των εκπομπών στους τομείς που 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. 

Σε αυτά περιλαμβάνεται η νομοθεσία για 

τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και τις 

μειώσεις των εκπομπών CO2 από οδικά 

οχήματα, ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

ενεργειακή απόδοση και κυκλική 

οικονομία, καθώς και χρηματοδοτικά μέσα 

της Ένωσης για τις επενδύσεις που 

συνδέονται με το κλίμα. 

ενισχύουν τη δυνατότητα των κρατών 

μελών να εκπληρώσουν τις κλιματικές 

υποχρεώσεις και έχουν ζωτική σημασία για 

την επίτευξη των απαραίτητων μειώσεων 

των εκπομπών στους τομείς που 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. 

Σε αυτά περιλαμβάνεται η νομοθεσία για 

τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και τις 

μειώσεις των εκπομπών CO2 από οδικά 

οχήματα, ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

ενεργειακές καλλιέργειες, ενεργειακή 

απόδοση και κυκλική οικονομία, καθώς 

και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης για 

τις επενδύσεις που συνδέονται με το κλίμα, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των μέσων 

της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), 

και πρόσθετα προς την χρηματοδότηση 

της μετάβασης σε ένα  σύστημα 

τροφίμων και γεωργίας βιώσιμο, υψηλής 

βιοποικιλότητας και χαμηλών εκπομπών, 

ως σημαντικό στόχο της ΚΓΠ. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 11α) Δεδομένου ότι η γεωργία και τα 

δάση έχουν τη μοναδική ικανότητα να 

δεσμεύουν τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου, αλλά μικρότερες 

δυνατότητες για μέτρα περιορισμού των 

εκπομπών, πρέπει να υπάρξει μια 

καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων 

των επιμέρους εκμεταλλεύσεων και των 

χαρακτηρισμένων δασικών περιοχών της 

Ένωσης στο θέμα του μετριασμού, ώστε 

να δοθούν ισχυρότερα κίνητρα για 

κλιματικά αποτελεσματικές γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και βελτιωμένες 

πρακτικές δασικής διαχείρισης, ιδίως σε 

επίπεδο επιμέρους εκμετάλλευσης ή 

δασικής έκτασης. 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 11β) Είναι σημαντικό τα εν λόγω μέτρα 

να παρέχουν κίνητρα για μειώσεις των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με 

επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών, 

να βοηθήσουν τους αγρότες να 

αναπτύξουν και να ενσωματώσουν ειδικά 

μέτρα μετριασμού της κλιματικής 

αλλαγής και, γενικότερα, να βελτιώσουν 

την ενεργειακή απόδοση της παραγωγής.   

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 

(δεύτερος πυλώνας) διαθέτει 99,6 δις 

ευρώ για μια σειρά δραστηριοτήτων, 

μεταξύ των οποίων η προώθηση της 

ενεργειακής απόδοσης των πόρων και η 

στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική 

αλλαγή στους τομείς της γεωργίας, των 

τροφίμων και της δασοκομίας. Τα κράτη 

μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την 

υιοθέτηση συμπεριφορών που προωθούν 

τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Ο κανονισμός [ ] [για τη 

συμπερίληψη των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από 

δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών 

χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο 

για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030] 

θεσπίζει τους λογιστικούς κανόνες για τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις 

απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης 

γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας 

(12) Ο κανονισμός [ ] [για τη 

συμπερίληψη των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από 

δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγών 

χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο 

για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030] 

θεσπίζει τους λογιστικούς κανόνες για τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις 

απορροφήσεις από δραστηριότητες χρήσης 

γης, αλλαγών χρήσης γης και δασοπονίας 
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(LULUCF). Ενώ το περιβαλλοντικό 

αποτέλεσμα βάσει του παρόντος 

κανονισμού όσον αφορά τα επίπεδα των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

επηρεάζεται από τη συνεκτίμηση μιας 

ποσότητας έως το άθροισμα των 

συνολικών καθαρών εκπομπών και των 

συνολικών καθαρών απορροφήσεων από 

αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες 

εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις και διαχειριζόμενες 

χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως ορίζεται 

στον κανονισμό [ ], θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται μια ευελιξία για μια 

μέγιστη ποσότητα 280 εκατομμυρίων 

τόνων ισοδύναμου CO2 των εν λόγω 

δεσμεύσεων, διαιρεμένη μεταξύ των 

κρατών μελών σύμφωνα με τα στοιχεία 

του παραρτήματος III, ως επιπλέον 

δυνατότητα των κρατών μελών 

προκειμένου να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους, όπου χρειάζεται. 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] εγκρίνεται, η εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το 

άρθρο 7, ώστε να αποτυπώνεται συμβολή 

της λογιστικής κατηγορίας διαχείριση 

δασικών εκτάσεων στην ευελιξία που 

προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο. Πριν 

από τη θέσπιση της κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξης, η Επιτροπή θα πρέπει να 

αξιολογήσει την αξιοπιστία της 

λογιστικής για τη διαχείριση δασικών 

εκτάσεων βάσει των διαθέσιμων 

δεδομένων, και ιδίως η συνοχή των 

προβλεπόμενων και των πραγματικών 

ποσοστών συλλογής. Επιπλέον, η 

δυνατότητα για οικειοθελή διαγραφή 

μονάδων ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής 

θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει του 

παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η συνεκτίμηση των εν 

(LULUCF). Ενώ το περιβαλλοντικό 

αποτέλεσμα βάσει του παρόντος 

κανονισμού όσον αφορά τα επίπεδα των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

επηρεάζεται από τη συνεκτίμηση μιας 

ποσότητας έως το άθροισμα των 

συνολικών καθαρών εκπομπών και των 

συνολικών καθαρών απορροφήσεων από 

αποδασωμένες εκτάσεις, δασωμένες 

εκτάσεις, διαχειριζόμενες δασικές 

εκτάσεις, διαχειριζόμενες δασικές 

εκτάσεις, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις και διαχειριζόμενες 

χορτολιβαδικές εκτάσεις, όπως ορίζεται 

στον κανονισμό [ ], θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται μια ευελιξία για μια 

μέγιστη ποσότητα 425 εκατ. τόνων 

ισοδύναμου CO2 των εν λόγω 

δεσμεύσεων, διαιρεμένη μεταξύ των 

κρατών μελών σύμφωνα με τα στοιχεία 

του παραρτήματος III, ως επιπλέον 

δυνατότητα των κρατών μελών 

προκειμένου να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους, όπου χρειάζεται. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες 

δυνατότητες μετριασμού που διαθέτει ως 

τομέας, η γεωργία θα πρέπει να 

επωφεληθεί κατά κύριο λόγο από τις 

καθαρές απορροφήσεις που χορηγούνται 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού και, 

κατά συνέπεια, τη σαφή διάκριση μεταξύ 

των «πράσινων» βιογενούς προέλευσης 

εκπομπών CO2 που οφείλονται στον 

τομέα LULUCF και τον αγροτικό τομέα 

και εκείνων που προκύπτουν από την 

καύση ορυκτών καυσίμων. Είναι 

σημαντικό να εκτιμήσει επίσης η 

Επιτροπή τις αλλαγές στην ιδιοκτησία 

γης ως αποτέλεσμα των διατάξεων της 

LULUCF ώστε οι πολιτικές αλλαγής της 

χρήση γης να μην ενθαρρύνουν την 

αρπαγή γαιών. Επιπλέον, η δυνατότητα 

για οικειοθελή διαγραφή μονάδων ετήσιων 

δικαιωμάτων εκπομπής θα πρέπει να 

επιτρέπεται βάσει του παρόντος 

κανονισμού, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η συνεκτίμηση των εν λόγω ποσών 

κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

των κρατών μελών προς τις απαιτήσεις 
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λόγω ποσών κατά την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης των κρατών μελών προς τις 

απαιτήσεις δυνάμει του κανονισμού [ ]. 

δυνάμει του κανονισμού [ ]. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 12α) Για να επιτευχθούν με αμοιβαία 

συνεκτικό τρόπο οι πολλαπλοί στόχοι της 

Ένωσης που συνδέονται με τον τομέα της 

γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων του 

μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και 

της προσαρμογής σε αυτήν, της 

ποιότητας του αέρα, της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών 

οικοσυστήματος και της στήριξης των 

αγροτικών οικονομιών, απαιτούνται 

αλλαγές στις επενδύσεις και στα κίνητρα, 

με τη βοήθεια ενωσιακών μηχανισμών 

όπως η ΚΓΠ.   Ο παρών κανονισμός, 

συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων 

δυνατοτήτων ευελιξίας, θα πρέπει να 

παρέχει κίνητρα για μειώσεις εκπομπών 

που να είναι σύμφωνα με την υπόλοιπη 

κλιματική και ενεργειακή νομοθεσία της 

Ένωσης για τομείς που καλύπτονται από 

τον παρόντα κανονισμό, 

συμπεριλαμβανομένου του τομέα της 

ενεργειακής απόδοσης. Πρέπει  ο παρών 

κανονισμός να συνυπολογίζει ως σκοπό 

του την συμβολή στην επίτευξη των 

στόχων της δασικής στρατηγικής της 

Ένωσης ώστε να προωθηθεί η 

ανταγωνιστική και βιώσιμη παροχή 

ξυλείας στην βιοοικονομία της Ένωσης, 

στις εθνικές δασικές πολιτικές των 

κρατών μελών, στην στρατηγική της 

Ένωσης για τη βιοποικιλότητα και στη 

στρατηγική της Ένωσης για την κυκλική 

οικονομία. 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά 

αποδοτική υποβολή εκθέσεων και 

επαλήθευση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που 

απαιτούνται για την αξιολόγηση της 

προόδου ως προς τα ετήσια δικαιώματα 

εκπομπών των κρατών μελών, οι 

απαιτήσεις για την υποβολή ετήσιων 

εκθέσεων και αξιολόγησης δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού ενσωματώνονται 

στα σχετικά άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 525/2013 τα οποία θα πρέπει, 

συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως. Η 

τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού θα 

πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η 

πρόοδος των κρατών μελών κατά την 

πραγματοποίηση των μειώσεων των 

εκπομπών εξακολουθεί να αξιολογείται σε 

ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την 

πρόοδο σε πολιτικές και μέτρα της Ένωσης 

και πληροφορίες από τα κράτη μέλη. Κάθε 

δύο χρόνια, η αξιολόγηση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την προβλεπόμενη πρόοδο 

της Ένωσης προς την επίτευξη των 

δεσμεύσεών της για μείωση και κρατών 

μελών προς την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους. Ωστόσο, η εφαρμογή 

εκπτώσεων θα πρέπει να εξετάζεται μόνο 

σε πενταετή διαστήματα, έτσι ώστε να 

μπορεί να συνυπολογιστεί η ενδεχόμενη 

συνεισφορά από αποδασωμένες εκτάσεις, 

δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και 

διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις 

που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του 

κανονισμού [ ]. Αυτό ισχύει με την 

επιφύλαξη του καθήκοντος της Επιτροπής 

να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις 

υποχρεώσεις των κρατών μελών που 

απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ή 

της εξουσίας της Επιτροπής να κινήσει 

(13) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική, διαφανής και οικονομικά 

αποδοτική υποβολή εκθέσεων και 

επαλήθευση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που 

απαιτούνται για την αξιολόγηση της 

προόδου ως προς τα ετήσια δικαιώματα 

εκπομπών των κρατών μελών, οι 

απαιτήσεις για την υποβολή ετήσιων 

εκθέσεων και αξιολόγησης δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού ενσωματώνονται 

στα σχετικά άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 525/2013 τα οποία θα πρέπει, 

συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως. Η 

τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού θα 

πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η 

πρόοδος των κρατών μελών κατά την 

πραγματοποίηση των μειώσεων των 

εκπομπών εξακολουθεί να αξιολογείται σε 

ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την 

πρόοδο σε πολιτικές και μέτρα της Ένωσης 

και πληροφορίες από τα κράτη μέλη. Κάθε 

δύο χρόνια, η αξιολόγηση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την προβλεπόμενη πρόοδο 

της Ένωσης προς την επίτευξη των 

δεσμεύσεών της για μείωση και κρατών 

μελών προς την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους. Ωστόσο, η εφαρμογή 

εκπτώσεων θα πρέπει να εξετάζεται μόνο 

σε πενταετή διαστήματα, έτσι ώστε να 

μπορεί να συνυπολογιστεί η ενδεχόμενη 

συνεισφορά από αποδασωμένες εκτάσεις, 

δασωμένες εκτάσεις, διαχειριζόμενες 

δασικές εκτάσεις, διαχειριζόμενες 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και 

διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις 

που παρέχεται κατ’ εφαρμογή του 

κανονισμού [ ]. Αυτό ισχύει με την 

επιφύλαξη του καθήκοντος της Επιτροπής 

να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις 

υποχρεώσεις των κρατών μελών που 

απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό ή 
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διαδικασία επί παραβάσει για τον σκοπό 

αυτό. 

της εξουσίας της Επιτροπής να κινήσει 

διαδικασία επί παραβάσει για τον σκοπό 

αυτό. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια 

ανά πενταετία, προκειμένου να 

αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά 

του. Η επανεξέταση θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη αναδυόμενες εθνικές περιστάσεις 

και να επικαιροποιείται βάσει των 

αποτελεσμάτων της παγκόσμιας 

απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού. 

(20) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

επανεξεταστεί το 2024 και στη συνέχεια 

ανά πενταετία, προκειμένου να 

αξιολογείται η συνολική λειτουργικότητά 

του και η συμμόρφωση των κρατών 

μελών. Η επανεξέταση θα πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη είναι σε 

θέση να επιτύχουν τους 

μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και να 

βασίζεται σε προπαρασκευαστική έκθεση 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος, που θα λαμβάνει υπόψη 

τον στόχο της Ένωσης για μείωση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο 

σύνολο της οικονομίας κατά 80 έως 95 % 

έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα 

του 1990, το στόχο της Συμφωνίας του 

Παρισιού για την επίτευξη μηδενικών 

εκπομπών κατά το δεύτερο ήμισυ του 

αιώνα με τρόπο που να μην απειλεί την 

παραγωγή τροφίμων, και τη σημασία του 

να αναζητηθούν οι καλύτεροι τρόποι για 

τη βελτιστοποίηση της συμβολής του 

κλάδου στη μείωση  και την παγίδευση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

ιδίως μέσω δραστηριοτήτων LULUCF. 

Η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Περιβάλλοντος θα πρέπει να 

λάβουν επίσης υπόψη τις μεταβαλλόμενες 
εθνικές περιστάσεις και να ενημερώνονται 

για τα αποτελέσματα της παγκόσμιας 

απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού 

και για το στόχο της επίτευξης μηδενικών 

εκπομπών στο δεύτερο ήμισυ του αιώνα 

με τρόπο που να μην απειλεί την 

παραγωγή τροφίμων και σε συμφωνία με 



 

AD\1124080EL.docx 15/27 PE597.445v02-00 

 EL 

τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 23ης και 24ης 

Οκτωβρίου 2014 που αναγνώρισαν τις 

περιορισμένες δυνατότητες της γεωργίας 

στο θέμα του μετριασμού και τον 

πολυλειτουργικό χαρακτήρα της. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις 

κατηγορίες πηγών της IPCC της ενέργειας, 

βιομηχανικές διεργασίες και χρήση 

προϊόντων, γεωργία και απόβλητα, όπως 

προσδιορίζονται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, 

εξαιρουμένων των εκπομπών από τις 

δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις 

κατηγορίες πηγών της IPCC της ενέργειας, 

βιομηχανικές διεργασίες και χρήση 

προϊόντων, γεωργία και απόβλητα, όπως 

προσδιορίζονται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, 

εξαιρουμένων των εκπομπών από τις 

δραστηριότητες που απαριθμούνται στο 

παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Ο 

συντελεστής μηδενικών εκπομπών για τη 

βιομάζα ισχύει μόνο για τη βιοενέργεια 

από απόβλητα και κατάλοιπα. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4α 

 Μακροπρόθεσμοι στόχοι μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

 Έως το 2026, η Επιτροπή αξιολογεί την 

πρόοδο της Ένωσης στην επίτευξη των 

μακροπρόθεσμων στόχων μείωσης των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την 

ικανότητα των κρατών μελών να 

εκπληρώσουν τις ατομικές δεσμεύσεις 

τους, λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα της πρώτης παγκόσμιας 
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απογραφής της πορείας εφαρμογής της 

συμφωνίας του Παρισιού το 2023. Η 

Επιτροπή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες 

που προκύπτουν από αυτή την 

αξιολόγηση προκειμένου να διασφαλίσει 

ότι τα κράτη μέλη οδεύουν προς τη 

μείωση των εκπομπών κατά 80% κάτω 

από τα επίπεδα του 1990 έως το 2050, 

λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους διεθνείς 

στόχους. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Προκειμένου να βελτιωθεί η 

περιβαλλοντική ακεραιότητα, να 

ενισχυθούν οι δυνατότητες ευελιξίας και 

συγχρόνως να καλυφθούν οι 

περιορισμένες δυνατότητες της γεωργίας 

στο θέμα του μετριασμού, η πρόσβαση 

στη νέα ευελιξία που θεσπίζει ο παρών 

κανονισμός θα εξαρτάται από τη 

δέσμευση του ενδιαφερόμενου κράτους 

να λάβει μέτρα μετριασμού σε άλλους 

τομείς όπου κατά το παρελθόν δεν είχαν 

επιτευχθεί ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 

το άρθρο 12 για τη συμπλήρωση του 

παρόντος κανονισμού θεσπίζοντας 

κατάλογο με τα μέτρα και τομείς πριν 

από το 2020. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Πρόσβαση στη δυνατότητα 

ευελιξίας που προβλέπεται στο παρόν 

άρθρο και στο παράρτημα ΙΙ χορηγείται 
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υπό την προϋπόθεση ότι τα 

ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεσμεύονται 

να λάβουν μέτρα σε άλλους τομείς όπου 

έχουν επιτευχθεί ανεπαρκή αποτελέσματα 

στο παρελθόν. Η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδώσει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 

άρθρο 12 για τη συμπλήρωση του 

παρόντος κανονισμού θεσπίζοντας 

κατάλογο με τα μέτρα αυτά και τους 

τομείς πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόσθετη χρήση έως και 280 

εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων 

από αποδασωμένες ή δασωμένες εκτάσεις 

γης, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις ή διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές 

εκτάσεις 

Πρόσθετη χρήση έως και 425 

εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων 

από αποδασωμένες ή δασωμένες εκτάσεις 

γης, διαχειριζόμενες δασικές εκτάσεις, 

διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή 

διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές εκτάσεις 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 

1. Στον βαθμό που οι εκπομπές ενός 

κράτους μέλους υπερβαίνουν τα ετήσια 

δικαιώματα εκπομπής ενός δεδομένου 

έτους, συν τυχόν δικαιώματα εκπομπής 

που έχουν αποταμιευτεί σύμφωνα με το 

άρθρο 5 παράγραφος 3, 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 δασικών 
εκτάσεων, διαχειριζόμενων 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων και 
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συμμόρφωση του κράτους μέλους 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος 

κανονισμού για το συγκεκριμένο έτος, υπό 

την προϋπόθεση ότι: 

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: 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τις δράσεις που εκτελεί το κράτος 

μέλος, ώστε να εκπληρώνει τις ειδικές 

υποχρεώσεις του δυνάμει του άρθρου 4, 

μέσω εσωτερικών πολιτικών και μέτρων, 

καθώς και με την υλοποίηση ενωσιακής 

δράσης· 

α) τις δράσεις που εκτελεί το κράτος 

μέλος, ώστε να εκπληρώνει τις ειδικές 

υποχρεώσεις του δυνάμει του άρθρου 4, με 

σεβασμό απέναντι στις χαμηλότερες 

δυνατότητες της γεωργίας σε θέματα 

μετριασμού και στην επισιτιστική 

ασφάλεια, μέσω εσωτερικών πολιτικών και 

μέτρων, καθώς και με την υλοποίηση 
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ενωσιακής δράσης· 

 

Τροπολογία  21 

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 ένα κράτος μέλος υπερβεί 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: 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στο κράτος μέλος απαγορεύεται 

προσωρινά να μεταβιβάζει μέρος των 

ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής σε άλλο 

κράτος μέλος έως ότου αυτό συμμορφωθεί 

με τον παρόντα κανονισμό. Ο κεντρικός 

διαχειριστής υλοποιεί την εν λόγω 

απαγόρευση στο μητρώο που αναφέρεται 

στο άρθρο 11. 

β) στο κράτος μέλος απαγορεύεται να 

μεταβιβάζει μέρος των ετήσιων 

δικαιωμάτων εκπομπής σε άλλο κράτος 

μέλος έως ότου αυτό συμμορφωθεί με τον 

παρόντα κανονισμό. Ο κεντρικός 

διαχειριστής υλοποιεί την εν λόγω 

απαγόρευση στο μητρώο που αναφέρεται 

στο άρθρο 11. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και στο άρθρο 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στο άρθρο 6 παράγραφοι 3α και 3β και 
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11 του παρόντος κανονισμού ανατίθεται 

στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό 

διάστημα αρχής γενομένης από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού 

ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο 

χρονικό διάστημα αρχής γενομένης από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ανάθεση των εξουσιών που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 

και στο άρθρο 11 μπορεί να ανακληθεί 

οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 

ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 

εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 

επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 

που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 

των ήδη σε ισχύ κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

3. Η ανάθεση των εξουσιών που 

αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 3α 

και 3β και στο άρθρο 11 μπορεί να 

ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 

ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 

εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην 

εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 

επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 

που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος 

των ήδη σε ισχύ κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 7 

παράγραφος 2 και του άρθρου 11 τίθεται 

σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 

αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο 

μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 

πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 

της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 

παράγραφοι 3α και 3β και του άρθρου 11 

τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 

προθεσμίας δύο μηνών από την 

κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω 

προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
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δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 

προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 

και εν συνεχεία ανά πενταετία για την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τη 

συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της 

ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου έως το 2030 και τη συμβολή 

του στην επίτευξη των στόχων της 

συμφωνίας του Παρισιού, ενώ επίσης 

δύναται να υποβάλλει προτάσεις, όπου 

απαιτείται. 

Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2024 

μετά την πρώτη παγκόσμια απογραφή της 

πορείας εφαρμογής της Συμφωνίας του 

Παρισιού το 2023 και τις μεταγενέστερες 

παγκόσμιες απογραφές και εν συνεχεία 

ανά πενταετία για την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού, τη συνοχή με άλλες 

νομοθετικές πράξεις, τη συνεισφορά του 

στον συνολικό στόχο της ΕΕ για μείωση 

των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 

2030 και τη συμβολή του στην επίτευξη 

των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, 

ενώ επίσης δύναται να υποβάλλει 

προτάσεις, όπου απαιτείται. Η εν λόγω 

έκθεση περιλαμβάνει την πρόοδο που 

σημειώθηκε όσον αφορά τη μόχλευση και 

τη διατήρηση της ιδιωτικής 

χρηματοδότησης προς στήριξη της 

μακροπρόθεσμης μετάβασης σε μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα. Η έκθεση συνοδεύεται από 

αξιολόγηση κόστους/οφέλους και από 

αξιολόγηση των επιπτώσεων των 

δραστηριοτήτων μετριασμού στους 

στόχους της Ένωσης σε θέματα 

περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας.  Η 

απόφαση αυτή περιλαμβάνει εκτίμηση 

της κατανομής ανά κράτος μέλος στόχων 

μείωσης των εκπομπών με βάση τις 

οικονομικά αποδοτικές και καινοτόμες 

στρατηγικές μείωσης των εκπομπών, και 

όχι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.  Εάν κριθεί 

σκόπιμο, η Επιτροπή υποβάλει για την 
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περίοδο μετά το 2030 νομοθετικές 

προτάσεις για δεσμεύσεις υπέρ της 

μείωσης των εκπομπών. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – τίτλος 

 

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 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΑΠΟΔΑΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, 

ΔΑΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ 

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 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα III – πίνακας 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

 

Παράρτημα III 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΔΑΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, 

ΔΑΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ, 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 

 Μέγιστο ποσό σε εκατομμύρια τόνους 

ισοδύναμου CO2  

Βέλγιο 3,8 

Βουλγαρία 4,1 
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Τσεχική Δημοκρατία 2,6 

Δανία 14,6 

Γερμανία 22,3 

Εσθονία 0,9 

Ιρλανδία 26,8 

Ελλάδα 6,7 

Ισπανία 29,1 

Γαλλία 58,2 

Κροατία 0,9 

Ιταλία 11,5 

Κύπρος 0,6 

Λετονία 3,1 

Λιθουανία 6,5 

Λουξεμβούργο 0,25 

Ουγγαρία 2,1 

Μάλτα 0,03 

Κάτω Χώρες 13,4 

Αυστρία 2,5 

Πολωνία 21,7 

Πορτογαλία 5,2 

Ρουμανία 13,2 

Σλοβενία 1,3 

Σλοβακία 1,2 

Φινλανδία 4,5 

Σουηδία 4,9 

Ηνωμένο Βασίλειο 17,8 

Μέγιστο ποσό: 280 

 

Τροπολογία 

Παράρτημα III 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΔΑΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, 

ΔΑΣΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ 
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 ΕΩΣ 2030, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 

 Μέγιστο ποσό σε εκατομμύρια τόνους 

ισοδύναμου CO2 

Βέλγιο 5,7 

Βουλγαρία 6,2 

Τσεχική Δημοκρατία 4,0 

Δανία 22,2 

Γερμανία 33,9 

Εσθονία 1,3 

Ιρλανδία 40,7 

Ελλάδα 10,2 

Ισπανία 44,2 

Γαλλία 88,4 

Κροατία 1,4 

Ιταλία 17,4 

Κύπρος 0,9 

Λετονία 4,8 

Λιθουανία 9,9 

Λουξεμβούργο 0,4 

Ουγγαρία 3,2 

Μάλτα 0,3 

Κάτω Χώρες 20,0 

Αυστρία 3,8 

Πολωνία 33,0 

Πορτογαλία 7,9 

Ρουμανία 20,0 

Σλοβενία 1,9 

Σλοβακία 1,9 

Φινλανδία 6,9 

Σουηδία 7,5 

Ηνωμένο Βασίλειο 27,0 

Μέγιστο ποσό: 425 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική 

ενεργειακή ένωση και για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που 

απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και τροποποίηση του 

κανονισμού αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής 

εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων 

πληροφοριών που αφορούν την αλλαγή του κλίματος 

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