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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι μεταφορές παράγουν το ένα τέταρτο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ΕΕ. Η 

ανάγκη για μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές συζητείται από τη δεκαετία του ’90, 

ενώ οι στόχοι μεταβάλλονται ανάλογα με τις οικονομικές τάσεις. Παρά το γεγονός ότι η 

συζήτηση αυτή συνεχίζεται, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές στην 

Ευρώπη δεν έχουν σταματήσει να αυξάνονται, και το 2014 ήταν 20 % υψηλότερες από ό,τι το 

1990. 

Η συνολική αύξηση των εκπομπών από τις μεταφορές οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

αύξηση των εκπομπών από τις οδικές και τις αεροπορικές μεταφορές, καθότι οι εκπομπές από 

τις σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές έχουν μειωθεί από το 1990. Το 

μερίδιο των ιδιωτικών αυτοκινήτων στις εκπομπές από τις μεταφορές είναι περίπου 44 %, και 

η συνδυασμένη συμβολή των βαρέων φορτηγών οχημάτων και των λεωφορείων είναι 

περίπου 18 %. Ο υπό εξέταση κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών αφορά το 

σύνολο του τομέα των μεταφορών, με εξαίρεση τη διεθνή ναυτιλία και τις αεροπορικές 

μεταφορές.  

Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού, εκτός από τον στόχο μείωσης των εκπομπών έως το 

2030, τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να τηρούν ετήσιους στόχους μείωσης κατά την 

περίοδο 2021-2030. Τα κράτη μέλη θα έχουν την υποχρέωση, αφενός, να τηρούν ετήσιες 

ποσοστώσεις εκπομπών και, αφετέρου, να μειώνουν τις εκπομπές τους με γραμμικό τρόπο. 

Σύμφωνα με την πρόταση, η αφετηρία για την πορεία μείωσης των εκπομπών για την περίοδο 

2021-2030 είναι το έτος 2020, και ως βάση θα χρησιμοποιηθούν, κατ’ αρχήν, οι μέσες τιμές 

εκπομπών για την περίοδο 2016 έως 2018. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι είναι 

σημαντικό να δημιουργηθούν ισχυρά κίνητρα προκειμένου όλες οι χώρες να ξεκινήσουν να 

μειώνουν τις εκπομπές τους από την αρχή της περιόδου, και προτείνει, ως εκ τούτου, να 

επανεξεταστεί η επιλογή του έτους 2020 ως σημείου αφετηρίας. Η συντάκτρια της 

γνωμοδότησης τονίζει την ανάγκη συνεπούς μείωσης των εκπομπών, μεταξύ άλλων 

μακροπρόθεσμα, δηλαδή κατά την περίοδο που λήγει το 2050. 

Η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στην πρόταση κανονισμού στοιχεία ευελιξίας, με στόχο να 

εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα μείωσης των εκπομπών θα υλοποιούνται με τον πλέον οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο. Ωστόσο, τα στοιχεία ευελιξίας στην πρόταση της Επιτροπής και η βάση για 

τον υπολογισμό τους πάσχουν από αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο 

την εφαρμογή της κλιματικής πολιτικής της ΕΕ και το συνολικό τελικό αποτέλεσμα. Οι 

προτεινόμενοι μηχανισμοί ευελιξίας καθιστούν δυνατή μια κατάσταση στην οποία η ΕΕ δεν 

θα εκπληρώσει τους στόχους μείωσης των εκπομπών δυνάμει της σύμβασης του Παρισιού 

για την κλιματική αλλαγή, ακόμη και αν τα κράτη μέλη επιτύχουν τους στόχους που τους 

έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της απόφασης για τον επιμερισμό των προσπαθειών. Από την 

άλλη πλευρά, η δυνατότητα αποδοχής της πρότασης της Επιτροπής σε ορισμένα κράτη μέλη 

εξαρτάται ακριβώς από αυτά τα στοιχεία ευελιξίας. Ωστόσο, ο συνδυασμός μεγάλου αριθμού 

δυνατοτήτων ευελιξίας, ορισμένες εκ των οποίων επικαλύπτονται, θα μπορούσε να οδηγήσει 

σε μια κατάσταση στην οποία η μείωση των εκπομπών της ΕΕ από τον τομέα του 

επιμερισμού των προσπαθειών, στην πραγματικότητα θα είναι πολύ μικρότερη από τον στόχο 

του 30 %. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι, όσον αφορά τους προτεινόμενους 

μηχανισμούς ευελιξίας, πολλά στοιχεία συνηγορούν υπέρ των μεταφορών μεταξύ τομέων, 

μεταξύ του τομέα της εμπορίας εκπομπών και του τομέα του επιμερισμού των προσπαθειών 

(του λεγόμενου έκτακτου μηχανισμού), καθώς και υπέρ της δυνατότητας ευελιξίας στους 
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τομείς LULUCF, η οποία προβλέπεται να δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να 

χρησιμοποιούν επίσης το ανώτατο όριο για τις μονάδες απορρόφησης των τομέων LULUCF 

(«καταβόθρες») που ορίζεται στην πρόταση, προκειμένου να συμμορφώνονται με την 

υποχρέωση μείωσης των εκπομπών στον τομέα επιμερισμού των προσπαθειών. 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης κατανοεί ότι η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη 

μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, αλλά θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθείται 

σε ετήσια βάση ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων 

μείωσης των εκπομπών αντί της προτεινόμενης αξιολόγησης ανά πενταετία. Για να 

εξασφαλιστεί η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα των μέτρων, η συντάκτρια της 

γνωμοδότησης εκτιμά ότι η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διαθέτει μέσα για την επιβολή 

κυρώσεων στα κράτη μέλη που δεν εκπληρώνουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών.  

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό για τον επιμερισμό των προσπαθειών, κάθε κράτος μέλος είναι 

ελεύθερο να επιλέξει τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει για τη μείωση των εκπομπών του. 

Σε συνδυασμό με τη δημοσίευση της πρότασης κανονισμού για τον επιμερισμό των 

προσπαθειών, η Επιτροπή εξέθεσε τις απόψεις της σχετικά με τα μέτρα μείωσης των 

εκπομπών από τις μεταφορές, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης σχετικά με τη μετάβαση σε μια 

κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2016. Η ανακοίνωση 

της Επιτροπής πρέπει να ακολουθηθεί από διάφορες νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση 

του πλαισίου, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη ρύθμιση των εκπομπών από βαρέα φορτηγά 

οχήματα. Ωστόσο, η ευθύνη για την επιτυχία της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα στο σύνολό 

της εναπόκειται, σε μεγάλο βαθμό, στις πολιτικές και τις αποφάσεις σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο· ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των αστικών συγκροτημάτων, δεδομένου ότι οι 

αστικές μεταφορές παράγουν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 23 % των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα από τις μεταφορές. Με βάση την πρόταση κανονισμού για τον επιμερισμό των 

προσπαθειών, τη μεγαλύτερη πίεση για μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές θα 

αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη τα οποία έχουν συνολικά υψηλούς στόχους μείωσης των 

εκπομπών.  

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης συμφωνεί με την απόφαση να έχουν οι εθνικοί φορείς 

ελευθερία επιλογής των μεθόδων που θα χρησιμοποιούν για τη μείωση των εκπομπών από τις 

μεταφορές. Ωστόσο, κρίνει προβληματική την έλλειψη αρμοδιότητας της ΕΕ στον τομέα των 

αστικών πολιτικών, και ελπίζει ότι η ΕΕ θα αναλάβει έναν ευρύτερο συντονιστικό ρόλο για 

τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πολιτικής αστικών μεταφορών. Η 

συντάκτρια της γνωμοδότησης παρατηρεί επίσης ότι η ΕΕ διαθέτει εκτεταμένες δυνατότητες 

χρηματοδότησης χάρη στα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα της, και θεωρεί ότι είναι 

απαραίτητο, στην περίπτωση των μεταφορών, τα κονδύλια που διατίθενται από τα διάφορα 

προγράμματα και μέσα να χρησιμοποιούνται για έργα που προωθούν τη μετάβαση σε ένα 

σύστημα μεταφορών το οποίο βραχυπρόθεσμα θα έχει χαμηλές εκπομπές και 

μεσομακροπρόθεσμα θα λειτουργεί χωρίς καθόλου εκπομπές.  

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η κοινή πολιτική μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασιζόταν 

στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών κυρίως μέσω της προόδου στην 

τεχνολογία των οχημάτων και των καυσίμων. Ωστόσο, η αβεβαιότητα που έχει προκύψει 

πρόσφατα όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη 

δέσμευση του εν λόγω κλάδου να πετύχει πραγματική μείωση των εκπομπών. Η μετάβαση σε 
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μια κινητικότητα χαμηλών εκπομπών ή χωρίς εκπομπές εμποδίζεται από την έντονη 

εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ η χαμηλή τιμή του πετρελαίου λειτούργησε πρόσφατα 

ανασταλτικά στις προσπάθειες απεξάρτησης από τα καύσιμα αυτά. Η συντάκτρια της 

γνωμοδότησης πιστεύει ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη των στόχων 

μείωσης των εκπομπών είναι μια ευρεία δέσμη μέτρων που θα αποτελείται από ορθολογικό 

σχεδιασμό των χρήσεων γης, δημόσιες μεταφορές, πολιτικές για την προώθηση της 

μετακίνησης με τα πόδια και το ποδήλατο, πλήρη αξιοποίηση των αναπτυσσόμενων 

τεχνολογιών για τα οχήματα, τους κινητήρες και τα καύσιμα, καθιέρωση υπηρεσιών γνώσης 

και ψηφιακών υπηρεσιών, και χρήση τιμολογιακών μέσων για την καθοδήγηση των επιλογών 

κινητικότητας. 

Η ψηφιοποίηση και οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες έχουν επιτρέψει τη δημιουργία νέων μορφών 

υπηρεσιών κινητικότητας, οι οποίες, εάν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται ευρύτερα, μπορούν 

να περιορίσουν την ανάγκη κατοχής και χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί ένα σημαντικό δυναμικό μείωσης των εκπομπών. Είναι επομένως επιθυμητό οι 

εν λόγω υπηρεσίες να κερδίσουν έδαφος τόσο στις αστικές όσο και στις υπεραστικές 

μεταφορές. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν στους χρήστες ευκολία μετακίνησης και καθιστούν 

το συνολικό κόστος της κινητικότητας πιο προβλέψιμο και διαφανές. Φαίνεται επίσης ότι η 

αυτοματοποίηση της κυκλοφορίας προχωρεί ταχύτερα από το αναμενόμενο. Η συντάκτρια 

της γνωμοδότησης θεωρεί ότι και οι δύο αυτές εξελίξεις είναι θετικές, αλλά σημειώνει ότι τα 

νομοθετικά όργανα τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών θα πρέπει να παρακολουθούν 

προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη του τομέα επηρεάζει τις εκπομπές από τις 

μεταφορές. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι αλλαγές οδηγούν σε συμπεριφορές κινητικότητας 

που είναι λιγότερο επιζήμιες για το κλίμα και το περιβάλλον. 

Οι μεταφορές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κλάδους καθημερινών υπηρεσιών 

για τους ευρωπαίους πολίτες, ενώ η ύπαρξη αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών 

υπηρεσιών εφοδιαστικής που λειτουργούν με ακρίβεια, είναι απολύτως απαραίτητη για την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δεδομένου ότι οι στόχοι 

μείωσης της εκπομπών για τον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής γίνονται αρκετά 

φιλόδοξοι ως αποτέλεσμα του παρόντος κανονισμού για τον επιμερισμό των προσπαθειών, η 

συντάκτρια της γνωμοδότησης δεν μπορεί να κρύψει την ανησυχία της για το γεγονός ότι δεν 

έχει ακόμη προσδιοριστεί το κόστος που συνεπάγεται η μείωση των εκπομπών για τον κλάδο 

των μεταφορών και την ευρωπαϊκή βιομηχανία εν γένει. Χρειάζεται επίσης ένας αξιόπιστος 

υπολογισμός κόστους-οφέλους όταν τα κράτη μέλη λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την 

κατανομή των υποχρεώσεων μείωσης των εκπομπών στους διάφορους τομείς, και η Επιτροπή 

θα πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην κατάρτιση των μέσων για τον εν λόγω 

υπολογισμό. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 

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

τις ακόλουθες τροπολογίες: 



 

PE595.458v02-00 6/24 AD\1120642EL.docx 

EL 

Τροπολογία  1 

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) Κατόπιν της έγκρισης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 5 

Οκτωβρίου 2016, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία του 

Παρισιού στις 4 Νοεμβρίου 2016, 

ημερομηνία κατά την οποία η συμφωνία 

τέθηκε επίσης σε ισχύ. Η συμφωνία του 

Παρισιού έχει ως στόχο ,αφενός, να 

συγκρατηθεί η αύξηση της παγκόσμιας 

θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2°C 

πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα 

και, αφετέρου, να καταβληθούν 

προσπάθειες για περιορισμό της αύξησης 

της θερμοκρασίας μέχρι κατά 1,5°C 

πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η 

δέσμευση της Ένωσης στη συμφωνία του 

Παρισιού 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 στις 6 Μαρτίου 2015. 

 

 

 

Τροπολογία   2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Ορισμένα κράτη μέλη κατέβαλαν 

σημαντικές προσπάθειες και αυτή η 

ευελιξία αποτυπώνει την κοινή επιθυμία 

κρατών μελών να διασφαλίζουν δίκαιο 

και φιλόδοξο επιμερισμό των 

προσπαθειών όσον αφορά την επίτευξη 

των ετήσιων μειώσεων των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου, που είναι αναγκαίες 

για την τήρηση των δεσμεύσεων που 
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αναλήφθηκαν στο Παρίσι κατά τη 

διάρκεια της Διάσκεψης του Παρισιού 

για την κλιματική αλλαγή (COP21)· 

 

Τροπολογία   3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Μια σειρά ενωσιακών μέτρων 

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. 

(11) Μια σειρά ενωσιακών μέτρων 

ενισχύουν τη δυνατότητα των κρατών 

μελών να εκπληρώσουν τις κλιματικές 

υποχρεώσεις τους 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, η προώθηση καλύτερης 

ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ άλλων και 
των κτιρίων, οι ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, και η 

προώθηση της κυκλικής οικονομίας, 

καθώς και τα χρηματοδοτικά μέσα της 

Ένωσης για τις επενδύσεις που συνδέονται 

με το κλίμα. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Πάνω από το 75 % των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου στην Ένωση 

σχετίζονται με την ενέργεια. Συνεπώς, 

είναι σημαντικό να λαμβάνουν 

προτεραιότητα και να προωθούνται όλα 

τα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης με οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο και, κατά συνέπεια, στη 

μείωση της ενεργειακής ζήτησης , καθώς 
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και να ενσωματώνονται κατάλληλα σε 

δράσεις κλιματικής πολιτικής σε όλους 

τους τομείς· 

 
 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β) Ο κλάδος των μεταφορών δεν 

αποτελεί μόνο σημαντικό φορέα 

εκπομπής αερίων θερμοκηπίου αλλά είναι 

και ο κλάδος με την ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη ενεργειακή κατανάλωση 

από το 1990. Ως εκ τούτου, είναι 

σημαντικό να καταβληθούν περαιτέρω 

προσπάθειες από την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης, την τόνωση της 

στροφής σε βιώσιμους τρόπους 

μεταφοράς και τη μείωση της υψηλής 

εξάρτησης του κλάδου από τον άνθρακα. 

Η απαλλαγή του ενεργειακού μείγματος 

από τις ανθρακούχες εκπομπές με την 

προώθηση ενέργειας χαμηλών εκπομπών 

για τον κλάδο των μεταφορών, για 

παράδειγμα των αειφόρων βιοκαυσίμων 

και των ηλεκτρικών οχημάτων, θα 

συμβάλει στον στόχο μείωσης των 

εκπομπών CO2 σύμφωνα με τους 

στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Η 

επίτευξη αυτού του στόχου θα μπορούσε 

να διευκολυνθεί εάν διασφαλιστεί ότι ο 

κλάδος διαθέτει σαφές και 

μακροπρόθεσμο πλαίσιο για την παροχή 

ασφάλειας, η οποία θα αποτελέσει τη 

βάση για επενδύσεις.  
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Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11γ) Βάσει του σκοπού για την 

επίτευξη μιας πιο αποτελεσματικής 

«Κλιματικής Ένωσης», ο παρών 

κανονισμός θα πρέπει να παράσχει 

κίνητρα για μειώσεις των εκπομπών που 

συνάδουν με άλλες νομικές πράξεις της 

Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια. 

Είναι ζωτικής σημασίας τόσο η Ένωση 

όσο και τα κράτη μέλη της να 

διασφαλίσουν ότι ασκούν 

αλληλοενισχυόμενες πολιτικές σε όλους 

τους σχετικούς τομείς (π.χ. κλίμα, 

ενέργεια και άλλες τομεακές πολιτικές) 

προκειμένου να υπάρξει επιτυχής 

μετάβασή προς μια ανταγωνιστική 

οικονομία χαμηλών επιπέδων 

ανθρακούχων εκπομπών. Ο αντίκτυπος 

της ενεργειακής πολιτικής και των 

τομεακών πολιτικών στις ενωσιακές και 

εθνικές δεσμεύσεις για το κλίμα θα πρέπει 

να αξιολογείται με κοινές 

ποσοτικοποιημένες μεθόδους, ώστε να 

είναι διαφανής και επαληθεύσιμος. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Προκειμένου να εξασφαλισθούν 

ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

του άρθρου 4 σύμφωνα με το οποίο θα 

πρέπει να θεσπίζονται τα ετήσια όρια 

εκπομπών για τα κράτη μέλη, οι 

εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να 

ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι εν λόγω 

αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(17) Προκειμένου να εξασφαλισθούν 

ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

του άρθρου 4 σύμφωνα με το οποίο θα 

πρέπει να θεσπίζονται τα ετήσια όρια 

εκπομπών για τα κράτη μέλη, η εξουσία 

για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον 

αφορά τον καθορισμό των ετήσιων 
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και του Συμβουλίου. δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο 

από το 2021 έως το 2030. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, 

μεταξύ άλλων σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω 

διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα 

με τις αρχές που προβλέπονται στη 

διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στην 

κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες 

των κρατών μελών, και οι 

εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματική πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων. 

_________________  

21Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Εκτός από τις προσπάθειες να 

μειώσει τις δικές της εκπομπές, είναι 

σημαντικό η Ένωση, σε συμφωνία με τον 

σκοπό για ενίσχυση του θετικού 

αντίκτυπού της στο παγκόσμιο ανθρακικό 

αποτύπωμα, να εξετάσει, μαζί με τρίτες 
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χώρες, κλιματικές λύσεις μέσω της 

υλοποίησης κοινών έργων με τις εν λόγω 

χώρες στο πλαίσιο της πολιτικής για το 

κλίμα έως το 2030, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η συμφωνία του Παρισιού αναφέρεται 

σε έναν νέο μηχανισμό διεθνούς 

συνεργασίας για την καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής. 

 

 

 

Τροπολογία   9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Προκειμένου να υπάρξει 

συμμόρφωση προς τα άρθρα 4 και 14 της 

συμφωνίας του Παρισιού, είναι αναγκαίο 

η Ένωση να καταβάλλει σταδιακά 

περισσότερες προσπάθειες και κάθε πέντε 

έτη να υποβάλλει μια συνεισφορά που θα 

αποτυπώνει την υψηλότερη δυνατή 

φιλοδοξία της. Ως εκ τούτου, ο παρών 

κανονισμός περιλαμβάνει ρήτρα 

αναθεώρησης για την καθιέρωση νέων 

στόχων και την αύξηση των δεσμεύσεων 

της Ένωσης. Για να διασφαλιστεί ότι η 

αναπροσαρμογή των στόχων της Ένωσης 

συνάδει με τον μηχανισμό παγκόσμιας 

απογραφής της συμφωνίας του Παρισιού, 

είναι ζωτικής σημασίας η αναθεώρηση 

να είναι ολοκληρωμένη και να λαμβάνει 

υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες 

επιστημονικές γνώσεις. 

Αιτιολόγηση 

 

Ο κανονισμός θα πρέπει να συμπεριλάβει ισχυρή ρήτρα αναθεώρησης για αναπροσαρμογή των 

κλιματικών στόχων της Ένωσης κάθε πέντε έτη και για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων βάσει 

της συμφωνίας του Παρισιού. Για τον σκοπό αυτό, η ρήτρα αναθεώρησης θα πρέπει να 

βασίζεται σε προπαρασκευαστική και ανεξάρτητη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος. 
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Τροπολογία   10 

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, γεγονός που συνάδει τόσο 

με τον κύκλο συμμόρφωσης των 

δραστηριοτήτων χρήσης γης, αλλαγών 

χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF) 

όσο και με τον διεθνή κύκλο της 

συμφωνίας του Παρισιού, 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. 

Με βάση τα ανωτέρω, σε περίπτωση 

αποχώρησης κράτους μέλους από την 

Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 50 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 

επανεξέταση αυτή πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τις οικονομικές συνέπειες που 

ενδέχεται να υπάρξουν. 

 

Τροπολογία   11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (20α) Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα σταδιακής 

αύξησης των στόχων σύμφωνα με τη 

συμφωνία του Παρισιού και να 

λαμβάνεται υπόψη η πείρα του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 

όσον αφορά την προώθηση της 

ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών 

περιβαλλοντικών πληροφοριών σε διεθνή 

προγράμματα παρακολούθησης και την 

παροχή ολοκληρωμένης αξιολόγησης για 

την κατάσταση του περιβάλλοντος στην 
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Ένωση, η επανεξέταση θα πρέπει να 

βασίζεται σε προπαρασκευαστική και 

ανεξάρτητη έκθεση του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Περιβάλλοντος. 

Αιτιολόγηση 

Ο κανονισμός θα πρέπει να συμπεριλάβει ισχυρή ρήτρα αναθεώρησης για αναπροσαρμογή των 

κλιματικών στόχων της Ένωσης κάθε πέντε έτη με στόχο την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της 

συμφωνίας του Παρισιού. Για τον σκοπό αυτό, η ρήτρα αναθεώρησης θα πρέπει να βασίζεται 

σε προπαρασκευαστική και ανεξάρτητη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. 

 
 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει 

υποχρεώσεις σχετικά με τις ελάχιστες 

συνεισφορές των κρατών μελών όσον 

αφορά την εκπλήρωση των αναλήψεων 

υποχρεώσεων για μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης για την 

περίοδο από το 2021 έως το 2030, καθώς 

και κανόνες για τον προσδιορισμό των 

ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής και για 

την αξιολόγηση της προόδου των κρατών 

μελών για την επίτευξη των ελάχιστων 

συνεισφορών τους. 

1. Ο παρών κανονισμός απαιτεί από 

τα κράτη μέλη να μειώσουν συλλογικά τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 

αναφέρονται στο άρθρο 2, κατά 

τουλάχιστον 30 % έως το 2030 σε 

σύγκριση με το 2005. Καθορίζει 

υποχρεώσεις σχετικά με τις ελάχιστες 

συνεισφορές των κρατών μελών όσον 

αφορά την εκπλήρωση των αναλήψεων 

υποχρεώσεων της Ένωσης και των 

κρατών μελών για μείωση των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παρισιού για την περίοδο 

από το 2021 έως το 2030, καθώς και 

κανόνες για τον προσδιορισμό των 

ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής και για 

την αξιολόγηση της προόδου των κρατών 

μελών για την επίτευξη των ελάχιστων 

συνεισφορών τους. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ο απώτερος στόχος του παρόντος 

κανονισμού είναι η εκπλήρωση της 

δέσμευσης της Ένωσης και των κρατών 

μελών στο πλαίσιο της UNFCC και της 

συμφωνίας του Παρισιού για μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, με στόχο 

να συγκρατηθεί η αύξηση της 

παγκόσμιας θερμοκρασίας αρκετά κάτω 

από τους 2°C σε σχέση με τα 

προβιομηχανικά επίπεδα και να 

καταβληθούν προσπάθειες για περιορισμό 

της αύξησης της θερμοκρασίας μέχρι 

κατά 1,5°C σε σχέση με τα 

προβιομηχανικά επίπεδα. Για την 

επίτευξη του στόχου αυτού, τα κράτη 

μέλη εξακολουθούν να μειώνουν τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 

ετησίως με γραμμικό τρόπο πέρα από το 

2030, επιτυγχάνοντας μηδενικές 

εκπομπές το δεύτερο μισό του αιώνα που 

διανύουμε. 

 
 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των 

δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται 

στα άρθρα 5, 6 και 7 της προσαρμογής 

σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 

και λαμβάνοντας υπόψη κάθε μείωση που 

προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 7 

της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, κάθε 

κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου για κάθε έτος μεταξύ 

2021 και 2029 δεν υπερβαίνουν το επίπεδο 

2. Με την επιφύλαξη των 

δυνατοτήτων ευελιξίας που προβλέπονται 

στα άρθρα 5, 6 και 7 της προσαρμογής 

σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 

και λαμβάνοντας υπόψη κάθε μείωση που 

προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 7 

της απόφασης αριθ. 406/2009/ΕΚ, κάθε 

κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου για κάθε έτος μεταξύ 

2021 και 2029 δεν υπερβαίνουν το επίπεδο 
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που ορίζεται από μια γραμμική τροχιά που 

αρχίζει το 2020 από τη μέση τιμή των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα 

έτη 2016, 2017 και 2018, όπως 

καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 

3, και θα λήξει το 2030, στο όριο που 

τίθεται για το εν λόγω κράτος μέλος στο 

παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. 

που ορίζεται από μια γραμμική τροχιά που 

αρχίζει το 2020 από τη μέση τιμή των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα 

έτη 2016, 2017 και 2018, όπως 

καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 

3, με χρήση των στόχων για το 2020 που 

ορίζονται στην απόφαση 406/2009/ΕΚ ως 

ανώτατο όριο, και θα λήξει το 2030, στο 

όριο που τίθεται για το εν λόγω κράτος 

μέλος στο παράρτημα I του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία   15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη 

προσδιορίζει επίσης, με βάση τα ποσοστά 

που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη 

σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, τις 

ποσότητες που μπορεί να λαμβάνονται 

υπόψη για τη συμμόρφωσή τους κατά το 

άρθρο 9 μεταξύ 2021 και 2030. Εάν το 

άθροισμα των ποσοτήτων όλων των 

κρατών μελών υπερβαίνει το συλλογικό 

σύνολο των 100 εκατομμυρίων, οι 

ποσότητες για κάθε κράτος μέλος 

μειώνονται σε αναλογική βάση, ούτως 

ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του 

συλλογικού συνόλου. 

4. Η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη προσδιορίζει επίσης, με βάση τα 

ποσοστά που κοινοποιούνται από τα κράτη 

μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 

2, τις ποσότητες που μπορεί να 

λαμβάνονται υπόψη για τη συμμόρφωσή 

τους κατά το άρθρο 9 μεταξύ 2021 και 

2030. Εάν το άθροισμα των ποσοτήτων 

όλων των κρατών μελών υπερβαίνει το 

συλλογικό σύνολο των 100 εκατομμυρίων, 

οι ποσότητες για κάθε κράτος μέλος 

μειώνονται σε αναλογική βάση, ούτως 

ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του 

συλλογικού συνόλου. 

 

Τροπολογία   16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 13. 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ένα κράτος μέλος του οποίου οι 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για ένα 

δεδομένο έτος είναι χαμηλότερες από το 

οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το εν 

λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση 

των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο και το άρθρο 6, δύναται να 

αποταμιεύσει το πλεονάζον μέρος του 

ετήσιου δικαιώματος εκπομπής για τα 

επόμενα έτη έως το 2030. 

3. Ένα κράτος μέλος του οποίου οι 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για ένα 

δεδομένο έτος είναι χαμηλότερες από το 

οικείο ετήσιο δικαίωμα εκπομπής για το εν 

λόγω έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση 

των δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο και το άρθρο 6, δύναται να 

αποταμιεύσει το πλεονάζον μέρος του 

ετήσιου δικαιώματος εκπομπής για τα 

επόμενα έτη έως το 2029. Το εν λόγω 

πλεονάζον μέρος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του ή εν μέρει 

σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο έτος μέχρι 

το 2029 χωρίς να υπερβεί το 5 % των 

ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ένα κράτος μέλος δύναται να 

μεταβιβάσει έως και 5 % των ετήσιων 

δικαιωμάτων εκπομπής για ένα 

συγκεκριμένο έτος σε άλλα κράτη μέλη. 

Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να 

χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για 

συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το 

συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως 

το 2030.  

4. Ένα κράτος μέλος δύναται να 

μεταβιβάσει έως και 10 % των ετήσιων 

δικαιωμάτων εκπομπής για ένα 

συγκεκριμένο έτος σε άλλα κράτη μέλη. 

Το λαμβάνον κράτος μέλος δύναται να 

χρησιμοποιήσει αυτή την ποσότητα για 

συμμόρφωση προς το άρθρο 9 για το 

συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα έτη έως 

το 2030. Οι συγκεκριμένες μεταφορές 

περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό μητρώο 

που αναφέρεται στο άρθρο 11. 

 

Τροπολογία   19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ένα κράτος μέλος δύναται να 

μεταβιβάσει το μέρος των ετήσιων 

δικαιωμάτων εκπομπής για ένα δεδομένο 

έτος, το οποίο υπερβαίνει τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου για το εν λόγω 

έτος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των 

δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2 έως 4 και το άρθρο 6, σε 

άλλα κράτη μέλη. Το λαμβάνον κράτος 

μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την 

ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 

9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα 

έτη έως το 2030. 

5. Ένα κράτος μέλος δύναται να 

μεταβιβάσει το μέρος των ετήσιων 

δικαιωμάτων εκπομπής για ένα δεδομένο 

έτος, το οποίο υπερβαίνει τις εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίου για το εν λόγω έτος, 

λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των 

δυνατοτήτων ευελιξίας σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2 έως 4 και το άρθρο 6, σε 

άλλα κράτη μέλη. Το λαμβάνον κράτος 

μέλος δύναται να χρησιμοποιήσει αυτή την 

ποσότητα για συμμόρφωση προς το άρθρο 

9 για το συγκεκριμένο έτος ή για επόμενα 

έτη έως το 2030. Οι συγκεκριμένες 

μεταφορές περιλαμβάνονται στο 

ευρωπαϊκό μητρώο που αναφέρεται στο 

άρθρο 11. 

Αιτιολόγηση 

Ενισχύεται η διαφάνεια των μεταφορών των δικαιωμάτων εκπομπής μεταξύ των κρατών 

μελών. 

 

Τροπολογία  20 

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. 

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. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν 

τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στα εν 

λόγω προγράμματα. 

Αιτιολόγηση 

Ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να είναι επίσης επιλέξιμος για συμμετοχή σε προγράμματα 

μείωσης των εκπομπών προκειμένου να αυξηθεί η μόχλευση των επενδύσεων. Το άρθρο 24α 

της οδηγίας για το ΣΕΔΕ διασφαλίζει ότι την τελική ευθύνη για το πρόγραμμα και για την 

αποφυγή της διπλής καταγραφής φέρει το κράτος μέλος που φιλοξενεί το πρόγραμμα. 
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Τροπολογία   21 

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 280 

εκατομμυρίων καθαρών απορροφήσεων 

από αποδασωμένες ή δασωμένες εκτάσεις 

γης, διαχειριζόμενες καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις ή διαχειριζόμενες χορτολιβαδικές 

εκτάσεις, διαχειριζόμενες δασικές 

εκτάσεις και προϊόντα υλοτομίας. 

 

Τροπολογία  22 

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 

συμμόρφωση του κράτους μέλους 

σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος 

κανονισμού για το συγκεκριμένο έτος, υπό 

την προϋπόθεση ότι: 

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, διαχειριζόμενων 

χορτολιβαδικών, διαχειριζόμενων 

δασικών εκτάσεων και προϊόντων 

υλοτομίας 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: 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειμένου) 
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Τροπολογία   23 

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, 

μέσω εσωτερικών πολιτικών και μέτρων, 

καθώς και με την υλοποίηση ενωσιακής 

δράσης, χωρίς να επιφέρει αρνητικές 

συνέπειες στη ζωή των πολιτών· 

 
 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

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. Από το 2020 η Επιτροπή αξιολογεί 

κάθε δύο έτη κατά πόσο  η πρόοδος που 

σημειώνουν τα κράτη μέλη επαρκεί για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 

στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. 
Εάν ένα κράτος μέλος υπερβαίνει 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  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Μητρώο Ευρωπαϊκό Μητρώο 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ορθή 

λογιστική καταγραφή βάσει του παρόντος 

κανονισμού μέσω του ενωσιακού μητρώου 

που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 

10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, 

συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων 

δικαιωμάτων εκπομπής, των δυνατοτήτων 

που εφαρμόζονται δυνάμει των άρθρων 4 

έως 7, της συμμόρφωσης με το άρθρο 9, 

καθώς και των μεταβολών της κάλυψης 

βάσει του άρθρου 10 του παρόντος 

κανονισμού. Ο κεντρικός διαχειριστής 

πραγματοποιεί αυτοματοποιημένο έλεγχο 

κάθε συναλλαγής στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού και, εφόσον 

απαιτείται, απαγορεύει συναλλαγές, για να 

εξασφαλίσει ότι δεν σημειώνονται 

παρατυπίες. Το κοινό έχει πρόσβαση στις 

σχετικές πληροφορίες. 

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ορθή 

λογιστική καταγραφή βάσει του παρόντος 

κανονισμού μέσω του ενωσιακού μητρώου 

που έχει θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 

10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, 

συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων 

δικαιωμάτων εκπομπής, των δυνατοτήτων 

ευελιξίας που εφαρμόζονται δυνάμει των 

άρθρων 4 έως 7, της συμμόρφωσης με το 

άρθρο 9, καθώς και των μεταβολών της 

κάλυψης βάσει του άρθρου 10 του 

παρόντος κανονισμού. Ο κεντρικός 

διαχειριστής πραγματοποιεί 

αυτοματοποιημένο έλεγχο κάθε 

συναλλαγής στο πλαίσιο του παρόντος 

κανονισμού και, εφόσον απαιτείται, 

απαγορεύει συναλλαγές, για να 

εξασφαλίσει ότι δεν σημειώνονται 

παρατυπίες. Το σύστημα ευρωπαϊκού 

μητρώου είναι διαφανές και περιλαμβάνει 

κάθε σχετική πληροφορία για τη 

μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ κρατών 

μελών. Το κοινό έχει πρόσβαση στις 

σχετικές πληροφορίες μέσω ειδικού 

ιστότοπου που φιλοξενεί η Επιτροπή. 

Αιτιολόγηση 

Ενισχύεται η διαφάνεια των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  27 

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 

Εντός έξι μηνών από τον διάλογο 

διευκόλυνσης που θα συγκληθεί στο 

πλαίσιο της UNFCCC το 2018 
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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. 

προκειμένου να αποτιμηθούν οι 

συλλογικές προσπάθειες των μερών όσον 

αφορά την πρόοδο προς την κατεύθυνση 

του παγκόσμιου μακροπρόθεσμου 

στόχου, και εντός έξι μηνών από την 

παγκόσμια απογραφή το 2023 και, 

εφεξής, των επόμενων παγκόσμιων 

απογραφών, η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στο Συμβούλιο 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 στους 

μακροπρόθεσμους στόχους που ορίζει το 

άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. Η 

Επιτροπή αξιολογεί επίσης, με στόχο την 

ενίσχυση της δράσης της Ένωσης για το 

κλίμα, με βάση ανεξάρτητη έκθεση που 

εκπονείται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, τη 

σκοπιμότητα τροποποίησης του παρόντος 

κανονισμού ή της υποβολής άλλων 

νομοθετικών προτάσεων, ή και των δύο 

ενδεχομένων, για να εξασφαλιστεί η 

συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της 

Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 

14 της συμφωνίας του Παρισιού. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Μετά από κάθε παγκόσμια 

απογραφή που έχει συμφωνηθεί στο 

πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, ένα 

κράτος μέλος μπορεί οικειοθελώς να 

ακυρώσει μέρος των ετήσιων 

δικαιωμάτων εκπομπής. Το κράτος μέλος 

κοινοποιεί στην Επιτροπή την πρόθεσή 

του να ακυρώσει μέρος των ετήσιων 

δικαιωμάτων εκπομπής, και η Επιτροπή 

δημοσιοποιεί την πληροφορία αυτή στον 

ιστότοπό της. 
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