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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε γενικές γραμμές, ο συντάκτης συνηγορεί να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίων 
και υποστηρίζει τους δύο θεμελιώδεις στόχους που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

– Μείωση κατά 20% τουλάχιστον των αερίων θερμοκηπίου (GHG) έως το 2020 –
ποσοστό που μπορεί να ανέλθει σε 30% εάν υπάρξει διεθνής συμφωνία που θα 
δεσμεύει άλλες αναπτυγμένες χώρες σε "συγκρίσιμες μειώσεις εκπομπών και από 
οικονομική άποψη περισσότερο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες να συμβάλουν 
επαρκώς σύμφωνα με τις ευθύνες τους και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους".

– Ποσοστό 20% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη συνολική ενεργειακή 
κατανάλωση της ΕΕ έως το 2020.

Ωστόσο, ο συντάκτης υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες για τη μείωση των αερίων 
θερμοκηπίου πρέπει να λάβουν παγκόσμιο χαρακτήρα. Όλες οι χώρες οφείλουν να 
συμβάλουν και, επομένως, η Επιτροπή πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να 
εξασφαλίσει τη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας με ευρεία κάλυψη.

Ο συντάκτης συμφωνεί με την Επιτροπή ότι θα πρέπει να είναι κοινές οι προσπάθειες των 
κρατών μελών να συμβάλουν στην τήρηση της δέσμευσης που αφορά τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας έως το 2020, με το να περιορισθούν οι 
εκπομπές αερίου θερμοκηπίου από πηγές εκτός του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕU ETS).

Ο συντάκτης υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπεί στον καθορισμό της 
συμβολής των κρατών μελών σε ότι αφορά την τήρηση της δέσμευσης για τη μείωση των 
εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας από το 2013 έως το 2020 για εκπομπές 
τέτοιων αερίων από πηγές που δεν καλύπτονται από την Οδηγία 2003/87/EΚ (δηλ. πηγές 
εκτός της EU ETS). Η πρόταση προβλέπει την αξιολόγηση των μειώσεων των σχετικών 
εκπομπών λόγω εφαρμογής της συγκεκριμένης Απόφασης. Επιπλέον υποστηρίζει την 
προβλεπόμενη ευελιξία των κρατών μελών να χρησιμοποιούν τις πιστοποιημένες μειώσεις 
εκπομπών οι οποίες απορρέουν από σχέδια μηχανισμών καθαρής ανάπτυξης στο πλαίσιο του 
άρθρου 12 του Πρωτοκόλλου του Κιότο και από δραστηριότητες μείωσης των σχετικών 
εκπομπών σε τρίτες χώρες.

Ωστόσο, ο συντάκτης ανησυχεί για το γεγονός ότι το εν λόγω σύστημα θα μπορούσε να 
προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ, αν τα κράτη μέλη δεν εφαρμόσουν 
το σύστημα με όμοιο τρόπο. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν, ενδεχομένως, να 
υποφέρουν από τον διεθνή ανταγωνισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ο συντάκτης θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να 
παρακολουθεί συνεχώς τις συνέπειες για τον ανταγωνισμό τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
διεθνές επίπεδο και, το αργότερο το 2016, να υποβάλει γενική έκθεση για αυτά τα θέματα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 3 της 
απόφασης 280/2004/EΚ, αναφέρουν τις 
ετήσιες εκπομπές τους που είναι 
αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 3 
και τη χρήση πιστωτικών μορίων σύμφωνα 
με το άρθρο 4.

1. Στις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλουν 
τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 3 της 
απόφασης 280/2004/EΚ, αναφέρουν τις 
επιδράσεις επί του ανταγωνισμού και  τις 
ετήσιες εκπομπές τους που είναι 
αποτέλεσμα της εφαρμογής του άρθρου 3 
και τη χρήση πιστωτικών μορίων σύμφωνα 
με το άρθρο 4.

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε δύο έτη μετά τη θέση σε 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση στην οποία 
αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο η 
εφαρμογή των δεσμεύσεων των κρατών 
μελών της παρούσας απόφασης έχει 
επηρεάσει τον ανταγωνισμό σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

΄Αρθρο 5α
Μηχανισμός συμμόρφωσης 

Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση στην οποία 
αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης. Υποβάλλει την έκθεση αυτή 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016, 
συνοδευόμενη από σχετικές προτάσεις, 
εφόσον ενδείκνυται

Σε περίπτωση που οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου ενός κράτους μέλους από 
πηγές που δεν καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/87/EΚ υπερβαίνει το ετήσιο 
όριο εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
παρούσας απόφασης, το εν λόγω κράτος 
μέλος καταβάλλει πρόστιμο για υπέρβαση 
εκπομπών ισοδύναμο με το ποσό που 
ορίζει το άρθρο 16 της οδηγίας 
2003/87/EΚ. Το πρόστιμο για υπέρβαση 
εκπομπών καταβάλλεται σε κοινοτικό 
ταμείο που προορίζεται για 
χρηματοδότηση μέτρων ανακούφισης της 
κλιματικής μεταβολής.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναπροσαρμογές εφαρμοστέες μετά τη
σύναψη μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας 

για την κλιματική αλλαγή

Σύναψη μελλοντικής διεθνούς συμφωνίας 
για την κλιματική αλλαγή 

1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζονται 
μετά τη σύναψη από την Κοινότητα 
διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική 
αλλαγή, η οποία θα συνεπάγεται 
δεσμευτικές μειώσεις των εκπομπών 
μεγαλύτερες από εκείνες που απαιτεί το 
άρθρο 3.

Εντός έξι μηνών, μετά από τη σύναψη 
διεθνούς συμφωνίας σχετικά με τη 
κλιματική μεταβολή, η οποία οδηγεί σε 
υποχρεωτικές μειώσεις που υπερβαίνουν 
τις μειώσεις που ορίζονται στο άρθρο 3, η 
Επιτροπή υποβάλλει προς έγκριση 
νομοθετική πρόταση, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 
251 της Συνθήκης, το οποίο καθορίζει τη 
συμβολή κάθε κράτους μέλους στην 
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πρόσθετη προσπάθεια της Κοινότητας 
για μείωση των εκπομπών.

2. Από το επόμενο έτος μετά τη σύναψη 
της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 
συμφωνίας, οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου στην Κοινότητα το 2020 
από πηγές που δεν καλύπτει η οδηγία
2003/87/EΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1, μειώνονται περαιτέρω 
κατά ποσότητα ίση με το γινόμενο της 
συνολικής πρόσθετης μείωσης από την 
Κοινότητα των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου από όλες τις πηγές, για την 
οποία η διεθνής συμφωνία δεσμεύει την 
Κοινότητα, επί το ποσοστό των μειώσεων 
των συνολικών εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στην Κοινότητα για το έτος
2020, στο οποίο συνεισφέρουν τα κράτη 
μέλη μέσω μειώσεων των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου από πηγές που δεν 
καλύπτει η οδηγία 2003/87/EΚ σύμφωνα 
με το άρθρο 3.
3. Κάθε κράτος μέλος συνεισφέρει στην 
πρόσθετη προσπάθεια της Κοινότητας να 
επιτύχει μείωση, ανάλογα με το μερίδιό 
του στις συνολικές εκπομπές της 
Κοινότητας από πηγές που δεν καλύπτει η 
οδηγία 2003/87/EΚ για το έτος 2020 
σύμφωνα με το άρθρο 3.
Η Επιτροπή τροποποιεί το παράρτημα 
για να αναπροσαρμόσει τα όρια των 
εκπομπών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 
Το μέτρο αυτό, που έχει ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων της παρούσας απόφασης, 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 9 παράγραφος 2.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν 
τη χρήση των αναφερόμενων στο άρθρο 4 
παράγραφος 4 πιστωτικών μορίων από 
μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, τα οποία προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν κυρώσει την 
αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
συμφωνία και σύμφωνα με την 
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παράγραφο 5, μέχρι το ήμισυ της 
πρόσθετης μείωσης που επιτυγχάνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
μεταβιβάζει το αχρησιμοποίητο τμήμα 
της ποσότητας αυτής σε άλλο κράτος 
μέλος.
5. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα που 
προβλέπουν τη χρήση από τα κράτη μέλη 
πρόσθετων ειδών πιστωτικών μορίων 
από έργα ή άλλων μηχανισμών οι οποίοι 
έχουν συσταθεί βάσει της διεθνούς 
συμφωνίας, κατά περίπτωση. 
Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων της παρούσας απόφασης με τη 
συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 9 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αντιδράσεις στα συμπεράσματα των διαπραγματεύσεων για μια διεθνή συμφωνία δεν θα 
αποτελούν αυτοματισμό αλλά θα υπόκεινται σε πολιτική αξιολόγηση και απόφαση. Επιπλέον, η 
διανομή των πρόσθετων προσπαθειών πρέπει να βασίζεται στην έκβαση των διεθνών 
διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση στην οποία 
αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης. Υποβάλλει την έκθεση αυτή 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016, 
συνοδευόμενη από σχετικές προτάσεις, 
εφόσον ενδείκνυται.

Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση στην οποία 
αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης. Αξιολογείται επίσης ο τρόπος 
με τον οποίο η εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης έχει επηρεάσει τον 
ανταγωνισμό σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. Υποβάλλει την έκθεση 
αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
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Συμβούλιο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016, 
συνοδευόμενη από σχετικές προτάσεις, 
εφόσον ενδείκνυται.
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